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thema _ Kracht
Kunstmatige intelligentie in de klas: elk kind een eigen, zichzelf aanpassende leerroute _ 
Vernieuwingsscholen bouwen aan ander onderwijs _ Wie wordt schoolleider van het jaar? 

actueel _ Januaristaking in beeld: protest in heel het land
achtergrond _ Rechtsgang bij ouderklacht? Geen paniek



Uitgelicht
thema _ Ieder kind een eigen, zichzelf 
aanpassende leerroute
Al kom je nog zo aan individuele leerbehoeften 

tegemoet, uitleg is minder effectief wanneer onduidelijk 

is waarom een kind iets niet snapt. Met kunstmatige 

intelligentie kun je elke leerling op maat uitdagen, zien 

wat er misgaat en dan de juiste vervolgstap aanbieden, 

zegt Charles Wood van platform Century Tech.
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achtergrond _ ‘Klacht of rechtsgang? 
Geen paniek’
Een vader of moeder die een schooladvies niet 

accepteert. Of een schoolfoto eist. Of een rol voor hun 

kind in de eindmusical. Je ziet het de laatste jaren vaker 

ontaarden in rechtszaken, met alle media-aandacht van 

dien. Maar als je je leerlingdossiers en communicatieplan 

op orde hebt, kan je niks gebeuren. pagina 32

achtergrond _ Tóch kans op doorstroming
Kwetsbare jongeren met grote taalkundige of cognitieve 

achterstanden toch uitzicht bieden op vervolgopleiding of 

werk: het kan. Bijvoorbeeld met speciale combi-trajecten, 

leerwerkbegeleiding op locatie en interne stages. Deze drie 

scholen tonen hoe. ‘Het doet hen goed, ze voelen zich trots op 

hun werk, maar ook op hun school.’ pagina 36

thema _ Bouwen aan ander onderwijs
Het leerstofjaarklassensysteem ter discussie stellen en 

je onderwijs op een hele andere manier organiseren. 

Waarom zou je dat doen? En als je het doet, hoe dan? 

Twee school leiders en een bestuurder vertellen hierover. 

“Toen ik adjunct werd, trof ik een zuchtend, klagend team 

aan. Ik wilde sprankelend onderwijs in mijn school, met 

actieve kinderen.” pagina 14
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Inhoud februari Kaderspel _ door ingrid doornbos

Prijs 
“Het	water	staat	het	onderwijs	aan	de	lippen,	de	nood	is	hoog,	het	is	vijf	

over	twaalf.”	Iedereen	kent	de	uitspraken,	kan	ze	misschien	al	niet	meer	

horen.	De	crisis	in	het	onderwijs	is	wekelijks,	zo	niet	dagelijks	in	het	nieuws	

en	wordt	onophoudelijk	onder	de	aandacht	gebracht	bij	de	politiek	en	de	

maatschappij.	Onderwijswethouders	van	de	G4	sturen	een	brandbrief	naar	

Den	Haag,	bestuurders	in	de	G5	ontwikkelen	een	noodpakket,	bezorgde	ouders	

tekenen	massaal	een	petitie,	schoolleiders	sturen	met	velen	een	oproep	naar	

fractieleiders	en	vakbonden	roepen	op	tot	actie	en	staken.	In	grote	en	kleine	

zalen	in	heel	Nederland	wordt	volop	nagedacht	en	gesproken	over	lange	

termijnoplossingen	om	het	onderwijs	uit	het	slop	te	helpen.	Het	is	allemaal	

keihard	nodig.	Maar	na	elke	actie	en	gesprek	keert	de	schoolleider	terug	naar	

zijn	of	haar	school,	naar	de	dagelijkse	realiteit	met	tekort	aan	geld,	tekort	

aan	personeel.	En	heeft	nog	steeds	geen	directe	oplossing.	Het	vraagt	veel	

creativiteit	en	het	levert	veel	kopzorgen	op	om	de	dagelijkse	praktijk	in	de	

school	overeind	te	houden.

Te	midden	van	alle	onrust	werken	schoolleiders	onverminderd	door	aan	de	

toekomst	van	ons	onderwijs.	In	de	media	lijkt	er	geen	toekomst	voor	te	zijn,	

op	schoolniveau	zijn	er	prachtige	en	bewonderenswaardige	toekomstgerichte	

initiatieven.	Het	op	gang	helpen	hiervan,	het	aanjagen,	het	faciliteren	van	

innovaties	is	een	belangrijke	taak	van	de	schoolleider,	zo	niet	dé	taak	van	de	

schoolleider.	Dat	is	wat	veel	schoolleiders	óók	graag	aan	Nederland	willen	

laten	zien.	Daarom	reiken	wij	tijdens	ons	jubileumcongres	een	prijs	uit	aan	

de	meest	innovatieve	schoolleider.	Als	cadeau	aan	onze	leden	tijdens	ons	

jubileumjaar,	maar	vooral	ook	om	het	vak	van	schoolleider	zichtbaar	te	maken.	

Een	prachtig	vak.	Ondanks	alles. _

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

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

www.avs.nl/vereniging/vanhetbestuur	
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minister houdt deur naar structurele investeringen nog steeds dicht

Twee dagen dichte scholen en protest
Stakingsmoe?	Integendeel.	Zolang	de	minister	de	noodzaak	van	structurele	investeringen	in	deze	
kabinetsperiode	blijft	ontkennen,	lijkt	de	actiebereidheid	alleen	maar	te	groeien.	Niet	alleen	sloten	ruim	
4000	schoolleiders	hun	scholen	eind	januari	twee	dagen	in	plaats	van	een,	ook	ouders	en	kinderen	waren	nog	
meer	betrokken	dan	bij	de	vorige	staking	in	november.

Zo'n 10.000 stakers in De Kuip: schoolleiders, leraren en 
ondersteuners trokken van Ahoy, Station Zuid en basisschool 
Het Open Venster luidruchtig naar het stadion. Toespraken 
van cabaretier Kees van Amstel, lerares Kim van Strien en 
omdenker Berthold Gunster zorgden in meerdere opzichten 
voor herkenning: minister Slob, geen woorden, maar daden!

In Amsterdam kwamen zo'n 15.000 actievoerders naar de Dam, 
startpunt van een mars door de binnenstad. Wethouder 
Marjolein Moorman: “Rutte roept dat Nederland een gaaf land 
is. Maar dat kinderen vier dagen naar school gaan, dat is niet 
gaaf! Wil hij dit als erfenis achterlaten?”

Het Plein 1992 stroomde vol met schoolleiders, leraren en 
onderwijsondersteuners en zelfs gepensioneerden. Ook leden 
van AVS Duurzaam Vitaal lieten zich horen.

Rotterdam

Maastricht
Amsterdam
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Bij de manifestatie op het Lange Voorhout en in de ‘pop-
upklas’ op het Plein lieten ook schoolleiders hun geluid horen. 

Een hoge opkomst, een volle Vismarkt en een stille mars die 
ook echt stil was. Het maakte zichtbaar indruk op de omstan-
ders. In de mars en later op het podium: AVS-vicevoorzitter 
Ingrid Doornbos zij aan zij met AOb-voorzitter Eugenie Stolk.

In de Zeeuwse hoofdstad liepen de stakers in een grote mars 
van de Loskade naar de Abdij.

Vrijdag de 31e werd de #onderwijsstaking voortgezet in onder 
meer Den Bosch. Ook daar een grote opkomst.

In het Schoolleidershuis van de AVS kwamen op de tweede 
stakingsdag schoolleiders bijeen voor een inspiratiesessie 
'Communiceren in tijden van crisis', waar zij onder andere 
mogelijke volgende stappen bespraken. Wordt – zeker 
gezien de reactie van de minister, die al op de avond vóór 
de staking de deur naar structurele investeringen in deze 
kabinetsperiode dichtdeed – ongetwijfeld weer vervolgd.

Den Bosch

Utrecht

Middelburg

Den Haag

Groningen
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schoolkinderen hielden tegelijkertijd hun eigen symposium

Schoolleiders van de Toekomst
steken koppen bij elkaar
Wat	hebben	schoolleiders	nodig	om	hun	vak	goed	uit	te	kunnen	oefenen	en	wat	moet	er	op	hun	
Toekomstagenda	staan?	Met	rondetafelgesprekken	over	die	vragen	en	sprekers	als	Koos	Stienstra,	
Prinses	Laurentien,	juf	Daisy	Mertens	en	René	Peeters	viel	er	genoeg	te	halen	én	brengen	op	het	door	de	
AVS	georganiseerde	symposium	‘Schoolleiders	van	de	Toekomst’	op	16	januari.

“Jij als schoolleider hebt de 
positie om de verbinding te 
leggen, zodat kinderen zich 
optimaal kunnen ontwikke-
len”, opent dagvoorzitter (en 
voormalige AVS-voorzitter) 
Roelf Willemstein. “Het gaat 
erom dat schoolleiders het 

gesprek aangaan, dat de 
ontwikkeling van het eco-
systeem voor elkaar komt.” 
Dat gebeurde deze dag onder 
andere tijdens rondetafelge-
sprekken, waar input verza-
meld werd voor de Toekomst-
agenda Schoolleiders.

Autonomie
Minister Slob wil samen met 
verschillende onderwijs-
organisaties, waaronder de 
AVS, werken aan een stevige 
schoolleidersagenda om de 
beroepsgroep beter te posi-
tioneren. Op dit symposium 

discussieerden de aanwezige 
schoolleiders over de rele-
vante onderwerpen voor deze 
Toekomstagenda Schoollei-
ders. Zoals het belang van 
de autonomie en professio-
nalisering van leerkrachten, 
de school als onderneming, 
de (on)zin van toetsen, werk-
druk, talentontwikkeling 
voor het kind en facilitering 
door het bestuur. Ook com-
municatie met ouders, ont-
schotting en (betere) aanslui-
ting tussen po en vo kwamen 
aan bod. De hier uitgewerkte 
vellen zijn input voor de 
leiderschapsagenda.

Positief onderwijs
Intraverte-directeur Koos 
Stienstra en AVS-voorzitter 
Petra van Haren presenteer-
den in een dialoog het con-
cept Positief onderwijs, dat 
elke leerling een routekaart 
biedt om een weerbaar en 
wendbaar mens te worden. 
In hun whitepaper is het Prinses	Laurentien	interviewde	schoolkinderen	en	voormalig	leerkracht	van	het	jaar	Daisy	Mertens

‘ j i j  a l s 
s c h o o l l e i d e r 
h e b t  d e  p o s i t i e 
o m  d e  v e r b i n d i n g 
t e  l e g g e n ,  z o d at 
k i n d e r e n  z i c h 
o p t i m a a l  k u n n e n 
o n t w i k k e l e n ’
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Onder	andere	de	autonomie	en	professionalisering	van	leerkrachten	kwamen	aan	bod	in	rondetafelgesprekken	
die	dienen	als	input	voor	de	Leiderschapsagenda.

Schoolkinderen	droegen	zelfgeschreven	brieven	voor	met	hun	kijk	op	onderwijs.

zogenaamde Kind Observatie 
en Begeleiders Web (KOBWeb) 
opgenomen, een tool die 
helpt met het kind te praten 
over zijn of haar welbevinden.

Leren van bedrijfsleven
Ernst-Jan Stigter, CEO van 
Microsoft en voorzitter van 
NL Digital, nodigde school-
leiders van harte uit bij 
Microsoft om ideeën over lei-
derschap of teamontwikkelin-
gen uit te wisselen. Volgens 
hem hebben scholen en het 
bedrijfsleven veel gemeen-
schappelijk en kunnen ze van 
elkaar leren. “Wij geloven 
in de ruimte die er nu al is. 
We hoeven niet op elkaar te 
wachten.”

Vraag het de kinderen
Parallel aan dit symposium 
hadden kinderen hun eigen 
Kindersymposium over de 
toekomst van school en 
onderwijs, onder het motto: 
‘vraag het de kinderen zelf’. 
De kinderen lazen eerst hun 
eigen brieven met adviezen 
voor aan de zaal en gingen 
daarna in gesprek met prin-
ses Laurentien.

Zij sprak ook met juf Daisy 
Mertens, vorig jaar nog 
genomineerde voor de titel 
‘Beste docent van de wereld’. 
Mertens heeft kindereman-
cipatie hoog in het vaandel 
staan en brengt dit dagelijks 
met haar leerlingen in de 
praktijk. Het helpt haar dat 

haar schoolleider haar veel 
autonomie geeft, vertelt zij.

Met andere ogen
Landelijk bestuurlijk aanja-
ger onderwijs en voormalig 
wethouder en basisschool-
directeur René Peeters 
sprak over de noodzakelijke 

verbinding in het ecosysteem 
van kinderen: wat helpt om 
hen de juiste ontwikkel-
kansen te bieden en welke 
verbinding leggen we tussen 
onderwijs, jeugdzorg, jeugd-
hulp en andere partners? 
Hij onderzocht via zestig 
interviews de bevorderende 
en belemmerende factoren 
voor samenwerking. Hij wijst 
ook op het ‘PACT voor 
Kindcentra’, waarin ouders, 
kinderen en medewerkers 
in onderwijs en zorg samen 
optrekken.

Het symposiumprogramma 
sloot af met de presentatie 
van het door de AVS uitgege-
ven boek ‘Kwestie van DOEN, 
ontwikkeling van kinderen 
kent geen grenzen’. _

Meer lezen over de besproken 
onderwerpen?
www.avs.nl/toekomstagenda

www.deleiderschapsagenda.nl

www.aanpakmetandereogen.nl

www.pactvoorkindcentra.nl

www.positiefonderwijs

nederland.nl
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na presentatie noodplannen door g5:

Slob belooft 9 miljoen extra voor zij-instromers
Minister	Slob	stelt	9	miljoen	euro	extra	beschikbaar	voor	het	werven	en	opleiden	van	zij-instromers	op	
basisscholen.	Wethouders	van	grote	steden	vinden	dat	de	minister	te	weinig	doet	aan	het	lerarentekort	en	
stellen	de	minister	noodmaatregelen	voor.

Amsterdamse basisschool-
bestuurders willen experi-
menteren met het inzetten 
van onderwijsassistenten, 
gastdocenten uit de cultu-
rele sector of het invoeren 
van een vierdaagse lesweek. 
Ook willen zij leraren die 
op een school met een groot 
tekort werken extra kun-
nen belonen. Rotterdam 
stelt voor leraren die op 
een populaire school wer-
ken tijdelijk op een andere 

school te kunnen detache-
ren. Zowel Rotterdam als 
Amsterdam willen wekelijks 
een dag of een dagdeel 
een ‘alternatieve invul-
ling’ geven. Deze plannen 
presenteerden Rotterdam, 
Den Haag en Amsterdam 
op 27 januari. Utrecht en 
Almere volgen later nog met 
hun noodpakketten.

Regie pakken
Bij het in ontvangst nemen 

van de plannen kondigde 
onderwijsminister Slob 
aan negen miljoen euro 
beschikbaar te stellen voor 
zij-instromers. Ook zal hij 
de voorstellen van de ste-
den voor onconventionele 
maat regelen bekijken. AVS-
voorzitter Petra van Haren 
juicht toe dat de besturen 
van de grote steden de regie 
pakken en constateert dat 
bij elke maatregel de rol 
van schoolleiders van groot 

belang is. Al moeten we 
duidelijk in het oog houden 
dat het om noodplannen 
gaat, een vierdaagse school-
week kan geen permanente 
oplossing worden. “Nu nog 
toewerken naar maatschap-
pelijke samenhang en 
opschaling naar een natio-
nale aanpak. De continuïteit 
en de kwaliteit van onder-
wijs staan zwaar onder 
druk.” _

oecd-onderzoek naar toekomstverwachtingen:

Jongeren ambiëren vooral ‘oude’ beroepen
Digitalisering	en	automatisering	hebben	de	arbeidsmarkt	grondig	veranderd,	maar	tieners	ambiëren	vrijwel	
dezelfde	banen	als	twintig	jaar	geleden.	Dat	blijkt	uit	een	onlangs	verschenen	rapport	van	de	Organisatie	voor	
Economische	Samenwerking	en	Ontwikkeling	(OECD).

Onderzoekers vroegen een 
half miljoen 15-jarigen uit 
79 landen naar hun toe-
komstverwachtingen. Opval-
lende conclusie: tieners uit 
de 21ste eeuw ambiëren 
vooral traditionele beroepen 
uit de 20e en soms zelfs 19e 
eeuw. Wereldwijd willen 
de meeste meisjes dokter 
worden (15,6 procent) of 
onderwijzer (9,4 procent) en 
de meeste jongens ingeni-
eur (7,7 procent) of zakelijk 
manager (6,7 procent). 
Die uitkomst verschilt nau-
welijks van de onderzoeks-
resultaten van twintig 
jaar geleden, terwijl de 

arbeidsmarkt sinds 2000 wel 
ingrijpend is veranderd.

Zorgelijk
OECD-onderzoeker 

Anthony Mann vindt het 
zorgelijk dat ‘nieuwe’ 
beroepen met goede 
toekomstperspectieven 
nog niet tot de verbeelding 

lijken te spreken. Hij vreest 
dat kinderen straks worden 
opgeleid voor een baan die 
helemaal niet meer bestaat. 
Uit eerder onderzoek 
van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) 
– waarbij droombanen 
van brugklassers uit 2000 
vergeleken werden met 
hun uiteindelijke beroep in 
2018 – bleek dat bijna een 
op de vijf dertigers werkte 
in de sector die ze als tiener 
ambieerden. Toen waren bij 
jongens beroepen als piloot, 
architect of it’er gewild, 
terwijl meisjes kozen voor 
dierenarts, kapper of juf. _
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Al	kom	je	nog	zo	aan	individuele	leerbehoeften	

tegemoet,	uitleg	is	minder	effectief	wanneer	

onduidelijk	is	waarom	een	kind	iets	niet	snapt.	

Met	kunstmatige	intelligentie	kun	je	elke	

leerling	op	maat	uitdagen,	zien	wat	er	misgaat	

en	dan	de	juiste	vervolgstap	aanbieden,	zegt	

Charles	Wood	van	platform	Century	Tech,	

spreker	op	het	AVS	Schoolleiderscongres.	

tekst marijke nijboer

Ontwikkelaar Charles Wood gelooft heilig in de kracht 
van kunstmatige intelligentie. Hij zag al veel succesvolle 
toepassingen in het onderwijs. Toch was zelfs hij verbaasd 
over de uitslag van wetenschappelijk onderzoek naar de 
effecten van Century, het platform waaraan hij nota bene 
zelf verbonden is. Leerlingen die door bijvoorbeeld dyslexie 
of autismespectrum-stoornissen speciaal onderwijs volgen, 
maken met behulp van dit systeem net zulke goede en 
snelle ontwikkelingssprongen als leerlingen zonder leer-
problemen die ook nog eens uit een sociaal-economisch 
bevoorrechte achtergrond komen. 
In het ontwikkelteam van Century zitten ervaren leraren, 
neurowetenschappers en technologen. Zij droegen elk 

thema _ kr acht

Over	het	thema	

Lef	om	anders	te	
willen	kijken.	Af	te	
wijken	van	gebaande	
paden.	Gebruik	te	
maken	van	nieuwe	
ontwikkelingen	om	je	
heen,	waaronder	ook	
technologische.	Het	

klinkt	voor	de	hand	liggend,	maar	doe	het	maar	
eens,	in	een	omgeving	die	elke	dag	al	hectisch	
genoeg	is.	Dat	is	wat	we	in	het	kader	van	het	
aankomende	Schoolleiderscongres	bedoelen	
met	kracht:	schoolleiders	die	niet	alleen	zien	
waar	verandering	nodig	is,	maar	vervolgens	
ook	zelf	het	initiatief	nemen	om	het	roer	om	te	
gooien	en	hun	teams	daarin	meekrijgen.	Hen	
zetten	we	straks	het	congres	en	nu	al	in	deze	
Kader	Primair	in	het	zonnetje,	onder	meer	met	
een	artikel	over	de	drijfveren	achter	zogenoemde	
vernieuwingsscholen	en	onze	nieuwe	prijs	voor	
innovatieve schoolleider	van	het	jaar.	

Natuurlijk:	if it ain’t broke, don’t fix it.	
Bij	innoveren	om	het	innoveren	is	niemand	
gebaat.	En	niet	elke	onderwijsverandering	is	
een	verbetering.	Maar	daarom	maar	de	ogen	
sluiten	voor	nieuwe	mogelijkheden,	in	een	snel	
bewegende	wereld?	Dat	zou	pas	echt	zonde	
zijn.	Want	ook	in	de	dagelijkse	praktijk	van	het	
onderwijs	gaat	het	hard	nu,	qua	technologische	
mogelijkheden.	Kunstmatige intelligentie in 
de klas is	al	lang	geen	ver-van-je-bedshow	
meer,	toont	de	Britse	head developer Charles	
Wood	van	het	in	samenspraak	met	leerkrachten	
ontwikkelde	AI-platform	Century.	Met	hulp	
van	AI	kun	je	niet	alleen	alle	leerlingen	een	
voortdurend	geoptimaliseerd	individueel	leerpad	
aanbieden,	maar	ook	hun	ontwikkeling	én	die	
van	je	school	als	geheel	makkelijker	volgen.	Aan	
zulke	vernieuwingen	kunnen	zowel	schoolleider	
als	leerkracht	nog	wel	eens	veel	plezier	gaan	
beleven.

Ieder kind een eigen, zichzelf 
aanpasse nde leerroute 

k u n s t m at i g e  i n t e l l i g e n t i e
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>

Ieder kind een eigen, zichzelf 
aanpasse nde leerroute 

in  d e  k l a s ,  vo l g en s  h e a d  d e v el o per  c h a r l e s  wo o d

vanuit hun eigen expertise bij aan het platform. “Leraren 
brachten in hoe kennis nu wordt overgebracht en hoe zij 
omgaan met sterke en zwakke punten van leerlingen”, 
vertelt Wood. “We hebben bio-algoritmes gebruikt om 
te bestuderen hoe leerlingen leren en veel kennis uit 
de neurowetenschap gebruikt. We hebben bijvoorbeeld 
onderzocht hoe lang het duurt voordat nieuwe kennis van 
het kortetermijn- naar het langetermijngeheugen gaat. 
We kijken niet alleen naar sterke en zwakke punten van 
leerlingen, maar ook naar hun motivatie, geheugen, leer-
voorkeuren en zelfvertrouwen. Door voor het hele plaatje 
te gaan, kan het systeem beter adviseren wat de volgende 
stap van een leerling zou moeten zijn.”

c h a r l e s  w o o d  e n  c e n t u r y  t e c h

Charles	Wood	combineert	al	jaren	onderwijsontwikkeling	

met	technologie.	Momenteel	is	hij	verbonden	aan	Century	

Tech,	een	platform	dat	leerlingen	met	behulp	van	kunst-

matige	intelligentie	laat	leren	langs	een	op	maat	gemaakte	

en	zichzelf	voortdurend	bijsturende	route.	Century	Tech	

is	ontwikkeld	door	leraren,	neurowetenschappers	en	

technologen.	Inmiddels	gebruiken	scholen	in	twaalf	landen	

de	technologie,	waaronder	Groot	Brittannië,	de	Verenigde	

Arabische	Emiraten,	China	en	België.

www.century.tech

Ontwikkelaar	Wood	
geeft	tekst	en	uitleg	over	

AI-platform	Century	op	
de	British	International	

School	in	Cairo.
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De bouwers van de tool bestudeerden een grote groep leer-
lingen: jongens en meisjes met en zonder leerproblemen, 
met verschillende leeftijden en verschillende achtergron-
den. Met de daaruit verkregen inzichten verfijnden zij het 
platform. “De afgelopen drie jaar is het aantal gebruikers 
sterk gegroeid. Daardoor leert het platform inmiddels auto-
noom en kan het elke leerling een persoonlijke leerroute 
aanbieden.”

Snel misvattingen corrigeren Als een leerling 
ergens mee worstelt, kan een in het systeem meekijkende 
leraar precies zien waarmee. “Kunstmatige intelligentie 
maakt voor elk individu zichtbaar hoe het leerproces 
verloopt. Loopt de leerling tegen problemen aan, dan kan 
de leraar daarop inspringen. Zo krijg je interactie die het 
leren stimuleert.” Mocht de leraar op dat moment niet 

meekijken, bijvoorbeeld omdat de leerling thuis is inge-
logd en daar met Century werkt, dan is dat geen probleem, 
want het systeem komt ook zelf met een logische volgende 
stap. En die is voor iedere leerling anders.

Die snelle feedback is volgens Wood een belangrijk voor-
deel van kunstmatige intelligentie. 
“Normaal gesproken behandelt een leerkracht een onder-
werp om daarna te achterhalen wat de meeste leerlingen 
nog moeilijk vinden en de lacunes in te vullen. Stel dat dat 
hele proces een week duurt. Tegen de tijd dat een leerling 
dan feedback op zijn vragen krijgt, heeft het vraagstuk 
zijn kortetermijngeheugen al verlaten. Dan is de leerling 
bepaalde aspecten alweer vergeten en is de feedback dus 
niet erg effectief. Als je een leerling heel snel feedback 
geeft, kan hij daarmee zijn misvattingen over de stof met-
een corrigeren.” 

Aanpassende leerroute Elk kind heeft volgens Wood 
een eigen, optimale leerroute, die bestaat uit een serie ver-
schillende stappen. “Maar die route past zich steeds aan de 
ontwikkeling van het kind aan. Zo worden de kennis en het 
begrip van de leerling opgebouwd. Soms wordt ter onder-
steuning basiskennis aangeboden, soms wordt de leerling 
op een specifiek punt uitgedaagd.” Als een leerling worstelt 

d e  i n d i v i d u e l e  l e e r r o u t e  pa s t 
z i c h  s t e e d s  a a n  d e  o n t w i k k e l i n g 
v a n  h e t  k i n d  a a n .  z o  w o r d e n 
k e n n i s  e n  b e g r i p  v a n  d e  l e e r l i n g 
o p g e b o u w d . 
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met een natuurkundeprobleem, zou dit bijvoorbeeld 
kunnen komen doordat hij bepaalde daarvoor benodigde 
wiskundige kennis niet onder de knie heeft. “Dan ziet het 
systeem dat en wordt hem dat eerst uitgelegd. Zo krijgen 
leerlingen een meer holistisch en compleet beeld en gaan 
ze beter begrijpen hoe het curriculum werkt.”

Soft skills Bij de invoering en het gebruik van kunst-
matige intelligentie heeft de schoolleider een belangrijke 
rol, vindt Wood. “Die moet helder voor ogen hebben wat hij 
met deze technologie wil bereiken en iedereen daarin blij-
ven meenemen. De schoolleider zorgt dat de koers en alle 
voorwaarden in orde zijn, inclusief training van de mensen. 
Daarvoor heb je een sterke leider nodig, die samen met het 
team door dit ingrijpende veranderproces heen wil en kan.”
Century Tech analyseerde in 2018 gedurende een jaar 
samen met University College London hoe 10.000 gebrui-
kers omgingen met het platform en welke invloed leerge-
drag had op leren en begrip. “We zagen de leerresultaten 
bij rekenen, Engels en science gemiddeld met 30 procent 
verbeteren.” Wood maakt hierbij de kanttekening dat 
Century Tech zich vooralsnog op precies die drie vakken 
richt omdat veel curricula daar nu de nadruk op leggen. 
“Maar het systeem kan even goed worden gericht op soft 
skills zoals communicatie, die steeds belangrijker zullen 
worden voor toekomstige banen.”

Vlaanderen In Libanon bleek het een uitkomst voor 
een bijzonder lerarentekort, vertelt Wood. Het land her-
bergt veel Syrische vluchtelingen, scholen kunnen de 
toestroom van leerlingen nauwelijks aan. In de ochtend 
gaan de vluchtelingen naar school, ’s middags de Libanese 
leerlingen. De Libanese regering zet op een aantal scholen 
Century in om iedereen toch onderwijs op maat te kunnen 
bieden.

Maar ook veel dichter bij huis wordt het toegepast. 
“In Vlaanderen hebben we het systeem helemaal 
toegespitst op het curriculum, dat daar veel meer dan 
bij ons in Groot-Brittannië is gericht op pedagogiek. 
Men wil kinderen vakoverstijgend laten leren en de 
daarvoor nodige vaardigheden laten ontwikkelen. 
Dat moest allemaal een plek krijgen in het systeem.”

Zelfvertrouwen Wanneer een school kiest voor zo’n 
systeem, heeft het team training nodig in het gebruik 
ervan. Elke school heeft wel een paar quick adopters die er 
lol in hebben en de rest meetrekken, ziet Wood. Dat in 
Nederland zorgen bestaan over kansenongelijkheid van 
kinderen, maakt het systeem ook voor ons onderwijs inte-
ressant, verwacht hij. “Kunstmatige intelligentie trekt zich 
niets aan van waar jij vandaan komt of welk stempel je 
hebt. Het stelt zich op jou af en helpt je om je leerresulta-
ten te verbeteren. Dit systeem werkt ook goed voor leerlin-
gen die minder zelfvertrouwen hebben en misschien liever 
leren in een niet-sociale omgeving. Omdat het zo nauw 
aansluit bij het eigen niveau, bouwen leerlingen zelfver-
trouwen op.” _ 

thema _ kr acht

w at  ko s t  d at ?

Veel	apparatuur	is	er	niet	nodig	om	een	tool	als	Century	

te	draaien,	maar	een	snelle,	stabiele	internetverbinding	

is	een	absolute	voorwaarde.	Sommige	scholen	richten	

een	computerlab	in	of	laten	leerlingen	rouleren	langs	een	

paar	computers	met	de	toepassing.	Andere	gebruiken	het	

systeem	alleen	voor	huiswerk	en	laten	leerlingen	vanaf	

huis	inloggen.	Scholen	kunnen	een	licentie	kopen	voor	

een	jaar	en	krijgen	dan	accounts	voor	leerlingen,	leraren	

en	ouders	en	toegang	tot	alle	faciliteiten,	training	en	

ondersteuning.	De	kosten	hangen	af	van	de	schoolgrootte.	

Wood	schat	dat	de	kosten	voor	de	school	tussen	de	3	en	12	

euro	per	leerling	per	jaar	bedragen.

‘d o o r  o o k  t e  k i j k e n  n a a r 
m ot i v at i e ,  l e e r vo o r k e u r e n 
e n  z e l f v e r t r o u w e n  k a n  h e t 
s ys t e e m  b e t e r  v e r vo lg s ta p p e n 
vo o r s t e l l e n ’

Charles	Wood	verzorgt	de	Centrale	inleiding	

‘Hoe	kan	Kunstmatige	Intelligentie	het	onderwijs	

helpen?’	op	het	AVS	Schoolleiderscongres	

‘Kracht!’	op	20	maart	2020	in	Nieuwegein.

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.avs.nl/

congres2020
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Het	leerstofjaarklassensysteem	ter	discussie	stellen	en	je	onderwijs	op	een	hele	andere	manier	

organiseren.	Waarom	zou	je	dat	doen?	En	als	je	het	doet,	hoe	dan?	Twee	schoolleiders	en	een	

bestuurder	vertellen.	“Toen	ik	adjunct	werd,	trof	ik	een	zuchtend,	klagend	team	aan…	ik	wilde	

sprankelend	onderwijs	in	mijn	school,	met	actieve	kinderen.”	 tekst lisette blankestijn

Bouwen aan
ander onderwijs

thema _ kr acht

vernieuwingsscholen: af wijken van het leerstofja arkl a ssensysteem
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Reguliere klassen die plaats hebben gemaakt voor 
grotere eenheden tot 90 leerlingen. Waarin leerkrach-
ten met onderwijsassistenten, specialisten en mensen 
‘van buiten’ het onderwijs vormgeven. Muren tussen 
jaarklassen worden geslecht, vaak letterlijk, en maken 
plaats voor nieuwe structuren. Ze doen het op de zoge-
noemde SlimFit- en TOM-scholen (Teamonderwijs Op 
Maat). Unitonderwijs wordt het ook wel genoemd, al 
zal niet iedere school die op deze manier werkt zich in 
de term herkennen. Marius Berendse, zelf bestuurder 
bij SlimFit Onderwijs, onderzocht de beweegredenen 
en krachten achter dergelijke onderwijsvernieuwingen. 
Hij deed dat samen met universitair hoofddocent Jeroen 
Imants, (Radboud Universiteit) en Ineke van Sijl, onder-
wijsadviseur bij Slim Onderwijs. “Vernieuwing volgt 
op een langdurig en intensief proces dat veel verander-
kundige capaciteit van schoolleiders vergt. Wat hebben 
scholen die het traditionele leerstofklassensysteem 
achter zich laten nodig en wat doen hun schoolleiders? 
We hebben kwalitatief onderzoek gedaan bij zeven heel 
verschillende vernieuwingsscholen, en vonden opmer-
kelijk veel overeenkomsten.” Berendse keek onder meer 
naar de kansen voor schoolleiders en teams die de ont-
wikkeling naar een andere manier van onderwijs orga-
niseren mogelijk maken en benoemde katalysatoren, 
zoals aanleiding en inspiratie. >

Lijmpotjes John Vonk en Carla van den Bosch zijn 
beide directeur van een vernieuwingsschool en vertellen 
waarom zij het onderwijs op hun school ‘anders’ orga-
niseren. Vonk, directeur van Basisschool ‘t Schrijverke 
(Kindcentrum Toverberg) in Zoetermeer, herinnert zich 
dat hij zelf een enthousiaste leerkracht was. “Maar toen 
ik adjunct-directeur werd, trof ik een zuchtend team 
aan dat klaagde over werkdruk. Toen heb ik de klassen 
verkleind tot groepjes van twintig kinderen, maar dat 
bracht geen nieuwe energie. Leerkrachten gaven aan 
dat ze op deze manier hun pensioen niet zouden halen. 
En dat terwijl ik graag sprankelend onderwijs wilde in 
mijn school, waarbij kinderen actief bezig waren.” Toen 
Vonk merkte dat de leerkrachten tachtig procent van 
de schooldag exact hetzelfde deden als hun collega op 
de parallelgroep en hij hen ook nog de lijmpotjes zag 
vullen, realiseerde hij zich dat hij het onderwijs op zijn 
school anders moest organiseren.

Schooltjes in school Carla van den Bosch, directeur 
van basisschool Het Talent in Lent, heeft een andere 
drijfveer om af te wijken van het leerstofjaarklas-
sensysteem. “Kinderen verschillen van elkaar op vele 
afzonderlijke ontwikkelingsgebieden, of het nou om 
hun motorische ontwikkeling gaat of om hun ontwikke-
ling op cognitief of sociaal-emotioneel gebied. Daarom 
hebben wij ervoor gekozen om niet de kinderen te 
ordenen, maar de leerstof, en die op hun eigen niveau 
aan te bieden. Ieder kind heeft daarom bij ons zijn eigen 

vernieuwingsscholen: af wijken van het leerstofja arkl a ssensysteem

Marius	Berendse	(SlimFit	Onderwijs)	onderzocht	beweeg-
redenen	achter	onderwijsvernieuwingen.	“Vernieuwing	
volgt	op	een	langdurig	en	intensief	proces	dat	veel	
veranderkundige	capaciteit	van	schoolleiders	vergt.”
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leerroute; doorgaande ontwikkeling is ons uitgangspunt. 
Om dat te organiseren hebben we zes kleine ‘schooltjes’ 
gemaakt met elk ruim honderd kinderen van vier tot 
twaalf jaar. Op elk schooltje hebben we een paar mentor-
groepen, geleid door een team van mentoren waaronder 
een aantal intern begeleiders. Die teams veranderen niet 
zo snel, dus we kennen ieder kind jarenlang en kunnen 
zo inzoomen op wat het nodig heeft. Eventueel voegen we 
jeugdhulpverlening, een pedagoog of schoolondersteuner 
toe. Ik zie onze organisatie als verticale units, waarbij de 
deskundigheid en knowhow zo laag mogelijk in de orga-
nisatie zit. Omdat kinderen toch graag ergens bij horen, 
formeren we basisgroepen, maar voor de afzonderlijke 
ontwikkelingsgebieden zitten de leerlingen in verschil-
lende niveaugroepjes.”

Open ruimte In tegenstelling tot Het Talent werkt 
‘t Schrijverke nu met homogene basisgroepen, vertelt 
Vonk. “In een groep zitten circa veertig leerlingen, die 
in kleine groepsdoorbrekende niveaugroepjes instructie 
krijgen van de leerkracht. Andere medewerkers doen 
het werk waarvoor geen hbo-niveau nodig is. De verwer-
king van de stof gebeurt bijvoorbeeld op verschillende 
werkplekken in het gebouw, begeleid door onderwijsas-
sistenten.” Niet alleen de kinderen werken veel samen, 
maar ook de medewerkers. Vonk begon met deze 
manier van onderwijs organiseren in oude noodgebouw-
tjes. Dat zijn school een nieuw gebouw kreeg, was mooi 
meegenomen. “We hebben een grote open ruimte, en 
in de hoeken daarvan heeft elke groep zijn eigen basis-
ruimte. Vanuit daar gaan ze de openheid in, voor de 

leeractiviteiten.” Zijn directiekamer heeft hij opgegeven 
en ook een teamkamer of aula ontbreken. “Ik heb alle 
meters nodig voor de leeractiviteiten. Dus we hebben 
wel stilteruimtes, samenwerkingshoeken, hoeken waar 
kinderen zelfstandig werken.”

Team Niet iedere leerkracht kan en wil op zulke afwij-
kende manieren onderwijs geven. Als onderwijsassisten-
ten en andere ondersteuners een wezenlijke rol krijgen 
naast de leerkracht, dan vraagt dat bijvoorbeeld om 
ander werk- en denkgedrag, zag Marius Berendse gedu-
rende zijn onderzoek. Hij sprak ook veel leerkrachten en 
ziet naast de al genoemde aanleiding en inspiratie ook 
de ontwikkeling en werving van competent personeel als 
een van de katalysatoren. Berendse: “Hoe krijg je je men-
sen in de juiste stand, hoe boor je hun kwaliteiten aan 
en zorg je ervoor dat ze verantwoordelijkheid nemen? 
Daar komt leiderschap om de hoek kijken.” 

Geen blauwdruk Je hoeft niet allemaal perfecte 
mensen te hebben om te beginnen, vindt Carla van den 
Bosch. “Leraren die hier niet geschikt voor zijn, kun-
nen geschikt worden. Meestal zie je dat de achten op 
zoek gaan naar tienen. Of ze moeten wat anders gaan 
doen.” Ook John Vonk heeft wel eens mensen van de 
groep afgehaald, vertelt hij. Meer dan kwaliteiten op het 
gebied van rekenen en taal vinden de schoolleiders de 
procesvaardigheden van leerkrachten belangrijk, zoals 
kunnen luisteren en organiseren. Maar het gaat vooral 
om de juiste open basishouding, vinden de schoolleiders. 
“Ik vind het geweldig als ik zie dat ervaren onderwijs-
assistenten nieuwe of minder ervaren leraren helpen. 

Dat is bij ons heel normaal.” Berendse beschrijft die 
ontwikkeling van personeel als onderdeel van het orga-
nische proces van verandering. “Er is geen blauwdruk 
van hoe je school moet worden. Dus je blijft zoeken, 
reflecteren en bijstellen. Maar als je weet waar je naartoe 
gaat en welke eerste paar stappen er voor je liggen, als je 
erop vertrouwt dat je dat proces sámen met je team kan 
sturen… dan bulk je als schoolleider natuurlijk van het 
zelfvertrouwen.”

Legitimering Een andere katalysator die Berendse 
terugzag in zijn onderzoek was legitimering. 
“Schoolleiders zoeken bewijsbronnen, ze willen kunnen 

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

Carla	van	den	Bosch,	directeur	van	Het	Talent	in	het	Gelderse	
Lent:	“Leraren	die	hier	niet	geschikt	voor	zijn,	kunnen	
geschikt	worden.”

16



Meer lezen?
www.innovatieimpulsonderwijs.nl,	www.slimfitonderwijs.nl

www.schrijverke.toverberg.unicoz.nl,	www.het-talent.nl	

Leren Anders Organiseren

Een	boek	over	de	praktijk	van	scholen	die	het	

jaarklassensysteem	loslaten.	

Auteurs:	Marius	Berendse,	Jeroen	Imants,	Ineke	van	Sijl	

Bazalt	Educatieve	Uitgaven	2020	(binnenkort	te	verschijnen)

onderbouwen dat ze met een 
verantwoord veranderingspro-
ces bezig zijn.” Vonk herkent 
de noodzaak daarvan. “Mij is 
wel eens gevraagd of ik met 
kinderen aan het experimente-
ren was. Dan was ik blij dat ik 
kon uitleggen dat we volgens 
de TOM-methodiek werken. 
Als beleidsmakers belang hech-
ten aan ontwikkelen van alterna-
tieven en stapsgewijs verbeteren 
van onderwijs, daarvoor finan-
ciën beschikbaar stellen én er is 
belangstelling vanuit een grote 
groep scholen, dan maakt dat je 
onderdeel van een groter geheel, 
een beweging.” 
Van den Bosch baseert haar 
onderwijs op wetenschappelijke 
kennis. “En de Pedagogisch 
Didactische Kernstructuur van de Radboud Universiteit 
is ons uitgangspunt. Wij hebben de richtlijnen daar-
uit vertaald naar ons onderwijs.” Dan is er nog de 
Onderwijsinspectie die om legitimering vraagt. “Je moet 
zorgen dat je in het groen blijft”, zegt Vonk pragmatisch. 

“Ik vind het belangrijk dat 
de kinderen zich in het voor-
gezet onderwijs goed door-
ontwikkelen. Daar vinden 
ze dat onze kinderen vaak 
met een te laag schooladvies 
binnen zijn gekomen. Maar 
ja, Cito meet geen vaardig-
heden als samenwerken, 
zelfstandigheid of eigenaar-
schap van het eigen leren. 
De inspectie zag bij Het 
Talent dat er gestructureerd 
en duidelijk werd lesgege-
ven. En ons verwijzingsper-
centage is heel laag.”

Geluid Toch zijn het 
vooral hun eigen ogen en 
oren die de schoolleiders 

vertellen of ze op de goede weg zitten: zijn de kinderen 
gelukkig en ontwikkelen ze zich goed? “Ik heb altijd 
de deur open. Ik luister en maak uit het geluid op hoe 
het gaat”, vertelt Van den Bosch. In het schoolgebouw 
van ’t Schrijverke heeft Vonk een plek van waaruit hij 
de hele school kan overzien. “Zeker één keer per week 
ga ik daar staan en kijk ik. Ik voel de energie, loop een 
rondje. Dan weet ik of het goed gaat. Als ik iets wil ver-
anderen, dan besluit ik op basis van dat gevoel of ik het 
doe. En soms stel ik het dan nog even uit.” _

thema _ kr acht

w o r k s h o p :  s c h o o l l e i d e r s 
k u n n e n  d e  lo o p  v a n  e e n 
r i v i e r  v e r a n d e r e n

Nieuwsgierig	geworden?	Tijdens	het	AVS	Schoolleiders	-

congres	verzorgt	Marius	Berendse	samen	met	John	

Vonk	en	Carla	van	den	Bosch	een	workshop	over	het	

anders	organiseren	van	leren.	Je	wordt	uitgedaagd	om	

te	reflecteren	op	je	werkpraktijk	en	je	krijgt	zicht	op	je	

eigen	veranderkundige	krachten.	

John	Vonk,	directeur	van	
’t	Schrijverke	in	Zoetermeer:	
“Er	is	geen	blauwdruk.	Je	blijft	
zoeken,	reflecteren	en	bijstellen.”	

In	het	gebouw	van	’t	Schrijverke	heeft	Vonk	een	plek	van	waaruit	hij	
de	hele	school	kan	overzien.	“Zeker	één	keer	per	week	ga	ik	daar	
staan	en	kijk	ik.	Ik	voel	de	energie,	loop	een	rondje.	
Dan	weet	ik	of	het	goed	gaat."	

k ader prim air februari 2020 17



ontwikkelen en ontplooien. 
Het onderwijs is erbij gebaat dat 
mensen doen waar ze goed in 
zijn. Je kunt pas innoveren als de 
organisatie op orde is en er ver-
trouwen en veiligheid is binnen 
het team. Mensen moeten fouten 
durven maken en bereid zijn te 
leren. Ook ik stel me kwetsbaar 
op. Als je je eigen valkuilen 
accepteert, accepteer je ook mak-
kelijker die van je collega en ben 
je in staat elkaar te ondersteu-
nen. Dan begint het leren en 
het gesprek met elkaar aangaan 
over hoe je de dingen doet. In dat 
opzicht zijn we echt een profes-
sionele leergemeenschap.

Ik geef veel complimenten en 
successen vieren we, maar ik 
ben ook kritisch. Na een compli-
ment komt er altijd een maar. 
We moeten slagen maken om de 
kwaliteit van het onderwijs hoog 
te houden. Voor een schoolleider 
betekent dat: durven volgen wat 

er speelt binnen de organisatie. Ik speel in op wat zich 
aandient en ben goed in staat op te pikken wat leeft en 
speelt binnen de organisatie. Maar we waaien niet alle 
kanten op, dan blijf je aan de gang. Ik heb geen exacte 
blauwdruk, maar wel een stip aan de horizon van waar 
we naartoe moeten. Ik geef mensen de ruimte om te 
experimenteren. Zo hebben we ons recent ontwikkeld 
tot Daltonschool, een structuur en vorm die toch al paste 
binnen onze visie en werkwijze. En zo hebben we ook het 
zorgsysteem vernieuwd, het werken met vaste methodes 
losgelaten en een digitaal portfolio ontwikkeld waarin 
kinderen zelf doelen stellen.”

‘Laat	iedereen	stralen’,	‘rots	in	de	branding’,	‘creatief	en	veerkrachtig’.	Zeven	schoolleiders	 	 werden	genomineerd	voor	de	nieuwe	schoolleidersprijs	van	de	AVS,	na	gloedvolle	

voordrachten	door	collega’s	en	soms	ook	ouders	en	leerlingen.	Drie	van	hen	stellen	zich	voor	 	 in	deze	Kader	Primair	(en	vier	in	de	volgende).	 tekst irene hemels

Wie wordt de innovatieve schoolleider van het jaar?

thema _ kr acht

ze v en  g en om in eer d en ,  v er k ie z in g  o p  s c h o o l l ei d er s co n g r e s

Astrid Claessens, directeur openbare daltonschool 
de Bundeling in Bunde, weet volgens de nominatie 
als geen ander het beste te halen uit haar team. 
Zij laat iedereen stralen en dat leidt tot nieuwe 
onderwijsontwikkelingen.

‘Pas bij vertrouwen 
kun je innoveren’

“Vijftien jaar geleden dacht ik nog dat een schoolleider 
vooral dienend en ondersteunend moest zijn. Dat is nog 
steeds wel zo, maar nu vind ik het belangrijk dat ik ervoor 
zorg dat mensen hun kwaliteiten benutten, zichzelf 

Foto:	Annemiek	Mommers

a s t r i d  c l a e s s e n s : 

‘a l s  j e  j e  e i g en  va l k u i l en  a c c ep t eer t, 

a c c ep t eer  j e  o o k  m a k k el i j k er  d i e  va n  j e  co l l eg a’
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‘Laat	iedereen	stralen’,	‘rots	in	de	branding’,	‘creatief	en	veerkrachtig’.	Zeven	schoolleiders	 	 werden	genomineerd	voor	de	nieuwe	schoolleidersprijs	van	de	AVS,	na	gloedvolle	

voordrachten	door	collega’s	en	soms	ook	ouders	en	leerlingen.	Drie	van	hen	stellen	zich	voor	 	 in	deze	Kader	Primair	(en	vier	in	de	volgende).	 tekst irene hemels

Wie wordt de innovatieve schoolleider van het jaar?

Maarten Jacobs van kindcentrum De Stroom in Helmond 
geeft leerkrachten graag de credits, stelt vooral 
kritische vragen en denkt niet in hokjes, aldus de 
nominatie. Hij is betrokken bij alles en iedereen en 
heeft het kindcentrum in korte tijd op de kaart gezet.

veel individuele en groepsgesprek-
ken gevoerd met medewerkers en 
volledige commitment gevraagd. 
Niet iedereen is hierin meegegaan 
en er zijn ook nieuwe teamleden 
bijgekomen. De negatieve sfeer is 
in korte tijd veranderd naar een 
positieve houding waarin alles wat 
we doen ter discussie gesteld kan 
en mag worden en we er samen vol 
voor gaan.
Die veranderende mindset bij leer-
krachten maakt fundamentele 
verandering mogelijk: zíj moeten 
het tenslotte doen. De basis is 
enerzijds commitment, anderzijds 
tweerichtingsverkeer: er wordt 
veel van hen verwacht en daarvoor 
mogen ze ook iets terugverwach-
ten. Dus als iemand iets nog niet 
kan, is dat geen enkel probleem, 
dan wordt die daarmee geholpen. 
Leerkrachten worden voor honderd 
procent gesteund in alles wat ze 
nodig hebben.

Ik ben een duidelijke en con-
sistente leider. Iemand die een heldere koers en bedoe-
ling neerzet en daarin heel sturend kan zijn, maar ook 
betrouwbaar. Dat geeft veel stevigheid. Ik heb gemerkt dat 
in een verandering leerkrachten iemand willen die er staat. 
Een soort rots in woelige baren. Ik ben hard op het proces, 
veranderingen als continurooster en unitonderwijs komen 
uit mijn koker. Maar vervolgens geef ik wel maximale vrij-
heid in de organisatie daarvan. Wil je eigenaarschap terug-
geven aan leerkrachten dan moet je dergelijke beslissingen 
bij hen neerleggen. Daaruit is voortgekomen dat we onder 
meer werken met Jeelo (projectmatig en individueel werken 
in je eigen leeromgeving, red.) en Snappet.” 

‘Leerkrachten willen 
iemand die er staat’

“Drie jaar geleden trof ik een school aan met een teruglo-
pend leerlingaantal, een zeer wantrouwende ouderraad 
en naar binnen gekeerde leerkrachten in het defensief. 
Op één A-4tje heb ik een plan van aanpak geschreven, heel 

Foto:	Hans	Roggen

m a a r t e n  j a c o b s :

‘ er  w o r dt  v eel  va n  l eer k r a c h t en

v er wa c h t,  d a a r vo o r  m o g en  z e  o o k  i e t s

t eru g v er wa c h t en ’
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De	7	meest	innovatieve	schoolleiders	van	het	jaar	

2020	worden	gepresenteerd	op	het	AVS	Schoolleiders-

congres	‘Kracht!’	op	20	maart	2020	in	Nieuwegein.

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.avs.nl/

congres2020	

Ik ben gewend mijn team mee 
te nemen in een proces, uit te 
leggen waarom we iets doen en 
zorgen te delen. Dat is belangrijk, 
want het onderwijs maken we 
samen. Als ik een bepaalde kant 
op wil met het onderwijs of een 
bepaald probleem wil oplossen, 
heb ik daarbij altijd de leerling 
in mijn hoofd. Dat kan een speci-
fieke leerling zijn of de leerling in 
het algemeen. Dáár haal ik mijn 
inspiratie uit. Zo krijg ik mijn 
team mee om een bepaalde rich-
ting op te gaan.

Ik sta bekend als iemand die 
de dingen doet die ze zegt en 
andersom. Consistent, maar niet 
star. Ik ben ook niet bang om 
eisen te stellen en de zaken te 
benoemen. Het is mijn drijfveer 
passie te krijgen in het lijf en het 
handelen van mijn medewerkers. 
Als wij de opbrengsten van de 
school bespreken, lijkt dat reken-
kundig, maar ik link het altijd 
aan de ervaring van het kind. 
Mijn team is bevlogen en dat vind 
ik het belangrijkste dat er is.
Als het nodig is, zoek ik naar 

creatieve oplossingen. Ik heb geopperd voor vakbekwame 
onderwijsassistenten een interne opleiding tot leerkracht 
op te zetten volgens het meester-gezel principe. Zo leren 
we van en met elkaar. In het voorjaar starten we met de 
Fluvium Academie.”

thema _ kr acht!

“De afgelopen jaren mocht ik de fusie tussen twee scholen 
leiden. Dat gaat gepaard met een rollercoaster aan emo-
ties in de gemeenschap. Het is aan mij iedereen mee te 
nemen met het doel voor ogen: een toekomstbestendige 
school. Ik probeer de leerkrachten de kracht te geven om 
te blijven staan in het tumult en zichzelf gesterkt te voe-
len, wat niet altijd makkelijk is als je zelf ook geworteld 
bent in de gemeenschap.

Margreet van Iterson, schoolleider Op ’t Hof – de 
Malsenburg in het Gelderse Tricht, is genomineerd 
vanwege haar creatief denkvermogen, veerkracht en 
energie bij de totstandbrenging van de fusieschool. 
Ook voor een nieuw intern scholingstraject krijgt ze 
waardering.

‘Iedereen sterken in 
fusie-tumult’

m a r g r e e t  va n  i t e r s o n : 

‘ b e s p r ek i n g  s c h o o l o p b r en g s t en  l i j k t  r e k en k u n d i g , 

m a a r  l i n k  i k  a lt i j d  a a n  d e  er va r i n g  va n  h e t  k i n d’
Foto:	Hans	Roggen
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AVS Schoolleiderscongres 
in vogelvlucht

Het thema van dit jaar is Kracht. Het onderwijs is in ontwikkeling en beweging. 
Dat vraagt daad- en veerkracht van schoolleiders. Innovatieve en toekomstgerichte 
leidinggevenden die een visie hebben op ontwikkeling, de strategische rol en positie 
van de schoolleider en die van het team. De sector zoekt schoolleiders die het heft 
in handen nemen en met man-, slag- en innovatiekracht stappen durven te zetten. 
Voor de toekomst en voor de kinderen!

Op het AVS Schoolleiderscongres leren bezoekers van vak-
genoten en toonaangevende sprekers alles over de kracht van 
leiderschap en wat daarvoor nodig is. Hoe geef je leiding aan 
toekomstbestendig onderwijs? Hoe benader je ouders vanuit 
verbindingskracht? Hoe ga je om met dagelijkse complexiteit 
en de veranderende wereld? Wat is de kracht van een sterk 
schoolmerk? Dit zijn enkele invalshoeken van de 25 workshops 
en sessies waar bezoekers aan kunnen deelnemen.

Het AVS Schoolleiderscongres is dé plek voor leidinggevenden 
in het primair en voortgezet onderwijs om elkaar te ontmoeten. 
Tijdens de pauzes en lunch is er alle ruimte om te netwerken op 
de goedgevulde informatiemarkt of in de AVS-stand. Of ga met 
elkaar in gesprek tijdens de Drinks & Bites.

Tot ziens op vrijdag 20 maart!

Centrale inleiding

Charles Wood
Hoe kan Kunstmatige Intelligentie
het onderwijs helpen?

We vragen leraren om tegemoet te komen aan individuele 
behoeften van leerlingen, maar rusten we hen uit met de juiste 
hulpmiddelen om te slagen? Hoe kan het gebruik van geavan-
ceerde technologie leraren helpen bij het maken van intelligente 
interventies? Charles vertelt over de werking van kunstmatige 
intelligentie en hoe het systeem van CenturyTech is ontwikkeld. 
CenturyTech is een platform dat gebruikmaakt van kunst-
matige intelligentie, neurowetenschap en learning analytics 
om leerprestaties te verbeteren en werkdruk voor leraren te 
verminderen. Het systeem ‘weet’ hoe de leerling het beste leert 
en waar hij goed en minder goed in is en past de informatie 
daarop aan.

Het online lesprogramma is afgestemd op de individuele 
leerling, brengt de leerling in kaart en zorgt zelf voor snelle 
feedback. Het biedt inzicht waar de leerling passende onder-
steuning nodig heeft en welke manier van leren het beste 

aansluit. Interventie is geen tijdrovend proces meer! Dit leidt 
uiteindelijk tot betere resultaten voor iedereen. Wood gaat in op 
maatschappelijke en ICT-ontwikkelingen op dit gebied.

Charles Wood (Verenigd Koninkrijk) heeft een groot deel van zijn 
carrière in het buitenland besteed aan onderwijsontwikkeling. 
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 volwassenen 
tegengaat. Momenteel is Charles eindverantwoordelijk voor alle 
internationale samenwerkingsverbanden van CenturyTech.

www.century.tech

AVS Schoolleiderscongres 2020

Vroegboek-
korting
tot 13 februari
2020

20 maart 2020, NBC Nieuwegein
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Centrale afsluiting

Foppe de Haan
Motivatie, teambuilding en samenwerking
Foppe de Haan is een van de meest ervaren voetbaltrainers van 
Nederland. Als succesvolle coach weet hij veel van motivatie, 
teambuilding en samenwerking. 
Een goede leidinggevende houdt koers en maakt medewerkers 
‘medeplichtig’. Echte aandacht voor het team en de dag of week 
even nabespreken, zijn daarbij cruciaal. Als je leiding geeft moet 
je visie duidelijk zijn. Als het met de prestaties minder gaat, dan 
bespreek je dat met de teamleden.

Als het team zich betrokken voelt, dan loop je met zijn allen 
achter hetzelfde doel aan. Een goed team is een veilig team, 
waarin mensen mogen zijn wie zij zijn en hun kwetsbare kanten 
durven laten zien. Een team waarin je elkaar kent en steunt, 
waarin je niet wordt aangevallen en elkaar niet afvalt.

Foppe ziet de schoolleider ook als een coach. “Hij heeft te 
maken met verschillende leerkrachten en die moeten allemaal 
dezelfde kant op willen. Het is de taak van de schoolleider om te 
zien wat er binnen de school gaande is, wat er leeft.

Ook informeert hij mensen en geeft hij de gelegenheid om een 
eigen inbreng te leveren. En hij kijkt hoe hij van het team een 
hecht team maakt: hoe maak je elkaar sterk?” 
“Onderwijs is topsport”, meent De Haan. “Als je de kenmerken 
van topsport op het onderwijs legt, dan betekent het dat 
je altijd onderweg bent naar ‘beter worden’. Je zult je altijd 
moeten blijven ontwikkelen: je hebt geen keus, want anders 
raak je achter.”

Foppe de Haan 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 gaf als twintiger gymles op 
basisscholen in Enschede en Akkrum. Later was hij docent aan 
het Cios in Heerenveen.

Meest innovatieve 
schoolleider van het jaar 2020

Om goede initiatieven van schoolleiders te verzamelen 
en te belonen, organiseert de AVS in 2020 de verkiezing 
‘Innovatieve Schoolleider van het Jaar’. Uit de nominaties 
stelt een vakjury een top 7 samen, deze worden gepubliceerd 
op de website en in Kader Primair. Lees meer over drie van de 
zeven genomineerden op pagina 18 in deze Kader Primair. 
Tijdens het AVS Schoolleiderscongres op 20 maart 2020 
worden de uiteindelijke winnaars bekend. 

Toekomstagenda Schoolleiders
met Farid Tabarki

Wat heb jij, als schoolleider, 
nodig om jouw vak aantrekkelijk, 
beheersbaar, leuk, afwisselend 
en inspirerend te maken en 
te houden? Dat is de centrale 
vraag in een groot project: de 
Toekomstagenda Schoolleiders. 
Tijdens rondetafelgesprekken, 
na een inspirerende inleiding van 

trendwatcher Farid Tabarki, ga je met andere schoolleiders in 
gesprek over thema’s die jou bezighouden en die van belang zijn 
in het nu en/of voor de toekomst. Wat zou je anders willen zien, 
en hoe zie je dat voor je?

De Toekomstagenda Schoolleiders biedt jou, als schoolleider, de 
mogelijkheid om ambassadeur (en eigenaar) te zijn van je eigen 
toekomst. Het is dé kans om het vak beter te positioneren en 
regie te nemen over de inhoud, om zo meer invloed uit te oefenen 
op het beleid.

Farid Tabarki, oprichter van Studio Zeitgeist, doet al sinds 2000 
onderzoek naar de veranderende tijdsgeest. Hij geeft met zijn 
inleiding een doorkijkje naar de (nabije) toekomst en stipt aan wat 
uit zijn onderzoek van relevantie blijkt om mee te nemen bij het 
nadenken over je eigen toekomst en de toekomst van je vak.

Vind meer informatie en schrijf je in op: avs.nl/congres2020 25



Het AVS Schoolleiderscongres wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsoren:

en:

AVS Schoolleiderscongres 2020

Informatiemarkt
Veel organisaties hebben zich al 
ingeschreven om zich te presenteren 
op onze informatiemarkt. Daarmee 
maken zij ons congres mede mogelijk. 

Dit zijn:
1.  Teachers4Teachers
2.	 	Nuffic
3.  Arbeidsmarktplatform PO
4.  PCML en 

Competentiethermometer
5.  Schoolkwaliteit | Uitgeverij 

Koninklijke Van Gorcum
6.  Vensters voor Verantwoording
7.  ParnasSys

8.  Nationaal expertisecentrum 
leerplanontwikkeling

9.  Jeelo
10.  Curriculum.nu
12.  Presikhaaf
14.  E-WISE
15.  Vormingsonderwijs
16.  ScoliX
17.  Plata Onderwijs
18.  Fontys Pro Educatie
19.  Penta Nova
20.  WIS
21.  Driessen
22.  AVS

23.  B&T
24.  Onderwijs Maak Je Samen
25.  proQualis
26.  Interstudie
27.  KPZ Leiderschapsopleidingen
28.  Spijtenburg
29.  Process Communication Nederland
30.  BMC
31.  Schoolleiders Register PO
32.  VfPf
33.  OnderwijsAdvies
34.  Leren zichtbaar maken
35.  Bazalt Groep
36.  September Onderwijs
37.  Schooljudo
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Vind meer informatie en schrijf je in op: avs.nl/congres2020

25 jaar AVS
In 2020 bestaat de AVS 25 jaar. In die periode is de vereniging 
gegroeid tot een volwaardige beroepsorganisatie voor leiding-
gevenden in het basis- en voortgezet onderwijs. Midden 
jaren negentig, bij de start van de AVS, had niemand het over 
de schoolleider. Dat was een primus inter pares met vooral 
onderwijsinhoudelijke taken. Het onderwijs werd nog zwaar 
aangestuurd door het ministerie. Eind jaren negentig kregen 
schoolbesturen meer invloed en werd de schoolleider aange-
sproken op de kwaliteit van het onderwijs. Tijdens het congres 
staan we stil bij het 25-jarige bestaan van de AVS en wat 
er in die 25 jaar is bereikt voor schoolleiders. We kijken ook 
vooruit naar de toekomst van (het vak van) de schoolleider. 
Ook presenteren we een nieuwe huisstijl en website waarmee 
de AVS de toekomst in kan.

Drinks & Bites
en muziek
Tijdens de Drinks & Bites aan het einde van de middag is er volop 
gelegenheid om te netwerken.

De muziek wordt verzorgd door de Platenbakker, een Utrechts 
collectief dat rondreist door Nederland met een omgebouwde 
bakfiets	als	mobiele	DJ	act.	Zie:	www.platenbakker.nl

Prikkelende 
pitches
In de ruime lunchtijd is het mogelijk een of meerdere prikkelende 
pitches van nieuwe of niche organisaties te volgen in de Grand 
Hall (meteen links bij binnenkomst, bij de trap). In een ‘silent 
disco-concept’ kunnen toehoorders een koptelefoon opzetten en 
meeluisteren. Na de pitch kun je verder van gedachten wisselen 
met de betreffende spreker. De pitches sluiten aan bij actuele 
thema’s, nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. Doel is elkaar te 
inspireren! Aanmelding ter plekke.

AVS-stand
Kom naar de AVS-stand om het gesprek aan te gaan met 
een AVS-adviseur, de (vice-)voorzitter, ledenraadsleden of je 
collega’s. Ook kun je vragen stellen aan vertegenwoordigers van 
diverse AVS-commissies.

AVS Schoolleiderscongres 
20 maart 2020

Volledig programma en inschrijven: 
www.avs.nl/congres2020

Profiteer	tot	13	februari	van	vroegboekkorting!
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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!:	Basisschool	Piet	Hein	in	

Amsterdam	zet	een	podcast	in	om	het	leesplezier	te	vergroten.	Kinderen	

promoten	er	hun	lievelingsboek	in.

tekst daniëlla van ’t erve

“Ik	ben	Felix	en	dit	is	Julius	Zebra”,	vertelt	

een	jongen	vrolijk.	Interviewer	Marije:	

“Waar	gaat	het	boek	eigenlijk	over?”	Felix:	

“Over	een	ezel.”	Marije:	“Een	ezel??”	

Felix:	“Oh,	eh,	haha,	ik	bedoel	een	zebra.”	

Zo	begint	aflevering	2	van	de	Waanzinnige	

Podcast	waarin	Felix	in	zeven	minuten	ver-

telt	over	zijn	lievelingsboek,	gelardeerd	met	

applaus,	brullende	leeuwen,	hoefgetrappel	

en	gelach.	Bij	de	allereerste	luisteraars,	

de	kinderen	van	groep	4	van	basisschool	

Piet	Hein	in	Amsterdam,	is	de	podcast	een	

succes.	“Het	is	een	beetje	hoorspelachtig,	

waardoor	kinderen	meteen	helemaal	in	

het	verhaal	zitten.	Ik	zag	ze	met	glinste-

rende	oogjes	luisteren,	af	en	toe	schrik-

ken	en	vaak	lachen.	En	na	afloop	wilden	ze	

allemaal	dat	boek	lezen”,	vertelt	directeur	

Trix	Derriks.

Pareltjes
Toen	twee	ouders	van	Piet	Hein-leerlingen,	

Marije	Ravelli	en	Maya	Shamir,	haar	hun	

plan	voor	de	podcast	voorlegde,	was	ze	

direct	enthousiast.	Plezier	in	lezen	staat	

volgens	de	directeur	al	jaren	hoog	in	het	

vaandel.	Zo	beschikt	de	school	over	een	

bibliotheek	met	bezielde	vrijwilligers	en	is	er	

een	taalwerkgroep	om	het	lezen	te	bevorde-

ren.	Derriks:	“In	die	bibliotheek	staan	echter	

veel	mooie	boeken	die	niet	gelezen	worden,	

daar	zochten	we	een	oplossing	voor.”

Marije	Ravelli,	schrijver	met	als	specialisatie	

jeugdliteratuur,	ging	in	eerste	instantie	

zelf	met	deze	‘slechtgelezen	pareltjes’	

de	klassen	langs	om	ze	te	promoten.	

Toen	ze	erover	vertelde	aan	Maya	Shamir,	

programmamaker	

Stichting	Literaire	

Activiteiten	

Amsterdam,	ontstond	

het	idee	voor	het	

maken	van	de	podcast.	

“Want	wat	werkt	er	

nou	beter	dan	dat	kin-

deren	zelf	aan	elkaar	

vertellen	over	een	boek	

dat	zij	leuk	vinden?”,	

zegt	Ravelli.

Het	resultaat	is	de	

Waanzinnige	Podcast	

voor	kinderen	van	

6	tot	12	jaar,	die	uit	

dertien	afleveringen	

per	groep	gaat	bestaan.	De	missie	van	de	

makers	is	om	alle	kinderen	in	Nederland	

aan	te	steken	met	leesplezier,	zodat	ze	de	

voordelen	ervan	meekrijgen.	Ravelli:	“Wie	

zijn	verbeelding	weet	te	triggeren,	kan	ver	

komen	in	de	wereld.”

Gratis te beluisteren
Het	initiatief	sluit	aan	bij	het	leesoffensief	

waarmee	de	onderwijsministers	de	dalende	

PISA-scores	wil	keren.	Dat	bestaat	uit	

meerdere	acties	om	het	leesonderwijs	te	

verbeteren	en	het	(voor)lezen	te	stimuleren.	

De	podcast	is	volgens	directeur	Derriks	

een	praktische	manier	om	hiermee	alvast	

aan	de	slag	te	gaan.	“Het	is	ongelooflijk	

professioneel	gemaakt	en	helemaal	op	

maat	gesneden	op	de	interesse	en	span-

ningsboog	van	kinderen”,	vertelt	ze.	“Je	

kan	de	podcast	inzetten	zoals	je	zelf	wilt:	

individueel	tijdens	stillezen	of	klassikaal,	

waarbij	je	er	vragen	of	een	spel	aan	kop-

pelt.	Het	bespaart	mijn	leerkrachten	tijd	

die	ze	anders	kwijt	zijn	aan	een	goede	

boekpromotie.”

De	podcast	is	bovendien	gratis	te	beluis-

teren:	de	eerste	afleveringen	voor	groep	

4	staan	online.	“Donaties	zijn	natuurlijk	

welkom”,	zegt	Ravelli.	“Daarnaast	zoeken	

we	nog	naar	een	structurele	financiering,	

zodat	we	de	andere	afleveringen	kunnen	

maken	en	zoveel	mogelijk	kinderen	kunnen	

aansteken	met	leesplezier.”	_

Meer weten?
www.dewaanzinnigepodcast.nl

Ook	een	creatieve	aanpak	op	je	school?

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

‘Zo	kan	het	ook!’

‘waanzinnige’ podcast
voor leesbevordering

Piet	Hein-directeur	Trix	Derriks:	“In	de	bibliotheek	staan	veel	mooie	
boeken	die	niet	gelezen	worden,	daar	zochten	we	een	oplossing	voor.”	
(Foto:	Thomas	van	Schaik)
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Een	vader	of	moeder	die	een	schooladvies	niet	accepteert.	Of	een	schoolfoto	eist.

Of	een	rol	voor	hun	kind	in	de	eindmusical.	Je	ziet	het	de	laatste	jaren	vaker	ontaarden	

in	rechtszaken,	met	alle	media-aandacht	van	dien.	Maar	als	je	je	leerlingdossiers	en	

communicatieplan	op	orde	hebt,	kan	je	niks	gebeuren.	 tekst astrid van de weijenberg

‘Klacht of rechtsgang?
Geen paniek’

a l s  j e  s c h o o l  in  een  j u r i d i s c h  co n f l i c t  b el a n dt

Foto	links:	Onder	andere	schooladviezen	leidden	afgelopen	jaren	wel	
eens	tot	juridische	gevechten	en	vervolgens	media-aandacht.	Naast	
goed	bijgehouden	leerlingdossiers	helpt	een	goed	communicatieplan.	
Ook	een	protocol	voor	omgang	met	gescheiden	ouders	kan	helpen.
Foto:	Nationale	Beeldbank
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‘Klacht of rechtsgang?
Geen paniek’

Een vader eist dat school een aanvullende IQ-test doet bij 
zijn dochter in groep 8. School vindt dat niet nodig en 
moeder ook niet. Ouders zijn verwikkeld in een vechtschei-
ding. Vader spant een rechtszaak aan over de IQ-test, met 
aanvullende eisen over het leerlingdossier. Schoolleider 
Carlie de Bakker van basisschool De Tweeklank in 
Hazerswoude-Rijndijk maakte dit mee. “Een rechtszaak 
doet wat met jezelf”, zegt ze terugblikkend. “Wat de 
vader met die aanvullende eis bedoelde, was overigens 
ons en ook de rechter onduidelijk. Hij had namelijk alles 
gekregen. Deels zoals alle ouders bij ons worden geïnfor-
meerd, deels omdat hij inzage in het complete dossier had 
gevraagd en gekregen. Alleen de IQ-test vonden wij niet 
wenselijk of noodzakelijk. De leerling kon met het dossier 
en het schooladvies terecht op een passende school voor 
voortgezet onderwijs met de begeleiding die zij nodig 
heeft. Daarvoor was geen test nodig. Bovendien zat ze op 
dat moment ook niet lekker in haar vel. Daarom zou de 
IQ-test geen goed beeld geven van haar capaciteiten. En na 
zo’n test mag je er vervolgens ook een periode geen meer 
doen.”

Impact De rechtszaak die de vader heeft aangespannen 
heeft impact op zijn dochter, zegt De Bakker. “Voor ieder-
een in het dorp is duidelijk over wie het gaat. Het meisje 
wordt neergezet alsof ze heel weinig capaciteiten heeft en 
dat is helemaal niet zo. Bovendien voelt ze ook de span-
ning tussen ouder en school. We waren het niet eens met 
de inhoud van de aanklacht en niet met de manier waarop 
de vader dit aanpakte, het aanspannen van een kort 
geding. Toch zijn we er altijd vanuit gegaan dat de vader 
dit met de beste intenties heeft gedaan. Hij wil het beste 
voor zijn kind. Ook wij willen dat. We hebben het kind 
voorop staan en daarbij zijn sommige zaken niet onder-
handelbaar. Dan zeg je op een gegeven moment: kom maar 
op met die rechtszaak. Die rechtszaak heeft behalve een 
aanleiding natuurlijk ook een geschiedenis. Al jaren voer-
den wij gesprekken met deze vader en we hebben veel tijd 
in de contacten geïnvesteerd.”

Juridisering De Bakker had niet verwacht dat het in 
de media zo groot zou worden. “De zaak kwam onder 
meer in het Achtuurjournaal. RTL Nieuws kwam met een 
hele cameraploeg.” Op hetzelfde moment speelde op een 
andere school namelijk de veelbesproken kwestie rond de 
eindmusical – ouders stapten daar naar de rechter omdat 
hun zoon wegens slecht gedrag geen rol kreeg – dus was 
er reden om aandacht te besteden aan het thema juridi-
sering van het onderwijs. De Bakker: “Je moet je steeds 
heel bewust zijn van alles wat je wel en niet vertelt. In het 
belang van het kind. En dan nog komen er vragen die je 
kunnen triggeren. Ik was heel blij met de mediatraining 
die wij in het verleden hebben gehad.” Daarnaast ging 
iedereen los op de sociale media, ervoer zij: ‘school com-
municeert niet met ouders’, ‘belachelijk dat school geen 
IQ-test wil doen’. “Ook voor het team was het omgaan met 

de media een kluif, voor bijvoorbeeld de conciërge die de 
media steeds aan de lijn kreeg. Daar moet je als school-
leider ook aandacht voor hebben.” Een goed communi-
catieplan helpt, zegt De Bakker. “Laat je niet verrassen 
door journalisten. En maak het team duidelijk dat alleen 
de directeur met externen communiceert. Verder moet 
er een goed protocol zijn voor omgang met gescheiden 
ouders en je leerlingdossier moet op orde zijn. Ik was 
heel blij dat dat het geval was. Onze intern begeleider 
kijkt regelmatig of dossiers objectief zijn, of er geen aan-
names of invullingen in zitten. Dat moet je jezelf steeds 
afvragen.”

Aantekeningen opschonen Ondanks alles is De 
Bakker blij dat ze de zaak doorgezet heeft. De rechter gaf 
de school gelijk en de vader moest alle kosten betalen. 
“Al levert het geen gevoel van euforie op dat we door 
de rechter in het gelijk zijn gesteld, want het betekent 
nogal wat voor het kind. Maar het gaat ook om respect 
en om wie de professionals zijn.” Ook AVS-adviseur 

Schoolleider	Carlie	de	Bakker	van	basisschool	De	
Tweeklank:	“Het	geeft	geen	gevoel	van	euforie	dat	we	door	
de	rechter	in	het	gelijk	zijn	gesteld,	want	het	betekent	nogal	
wat	voor	het	kind.	Maar	het	gaat	ook	om	respect	en	om	wie	
de	professionals	zijn.”

‘d e  z a a k  k w a m  i n  h e t  a c h t u u r 
j o u r n a a l ,  r t l  n i e u w s  k w a m  m e t 
e e n  h e l e  c a m e r a p lo e g ’
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Jan Stuijver vindt dat schoolleiders niet paniekerig moeten 
doen als ouders naar de inspectie, de rechter of de klach-
tencommissie willen stappen. “Als je de juiste stappen 
hebt gezet en je dossier is op orde, laat die uitspraak dan 
maar komen. Overigens hoeft het dossier alleen zaken te 
bevatten die de ontwikkeling van de leerling betreffen. 
Aantekeningen over een conflict met de ouder hoef je niet 
te laten zien. Dat vergt soms nog wel enige opschoning.”

Bestuur en ondersteuning Naast een goed dossier 
is duidelijke informatie in de schoolgids ook belangrijk, 
zegt Stuijver. Bijvoorbeeld als het gaat om het onder-
steuningsprofiel van een school. Alleen daarmee kun je 
aantonen dat je een leerling met bepaalde zorgbehoefte 
niet kunt plaatsen. “Of neem informatie over het beleid 
van de school. Zo gaat de school over de klassengrootte 
en de samenstelling van een groep, en niet de ouders.” 
Stuijver adviseert samen op te trekken met de bestuurder. 
Het gaat vaak immers ook om imagoschade van school én 
bestuur. “Bovendien hebben grote schoolbesturen vaker 
expertise en soms ook juridische ondersteuning in huis. 
In ieder geval zullen ze een aansprakelijkheidsverzekering 

of rechtsbijstandsverzekering hebben waaruit de kosten 
gedekt kunnen worden.” Niet altijd hoeft er een jurist aan 
te pas te komen, vindt Stuijver. “Je kunt er een zaak ook 
zwaarder door maken. Het ligt aan de stevigheid van de 
schoolleider en de zwaarte van de zaak. Dat moet je steeds 
opnieuw aftasten.”

Extremer, maar geen stijging Conflicten tussen 
ouders en school die het nieuws halen worden de laatste 
jaren extremer, zoals de kwestie van de eindmusical toont 
of de zaak die ouders aanspanden omdat hun kind van-
wege het Offerfeest afwezig was op de dag van de school-
foto. Toch zien ze bij de Landelijke Klachtencommissie 
Onderwijs Onderwijsgeschillen niet direct bewijs voor ver-
dere juridisering van het onderwijs. Het aantal klachten 
nam de afgelopen jaren weliswaar toe (van 194 in 2013 tot 
276 in 2018), maar dat kwam vooral omdat er meer scho-
len aangesloten waren bij de klachtencommissie, vertelt 
coördinator Olga Luiken. “Wij weten niet hoeveel ouders 
rechtstreeks naar de rechtbank stappen, maar we houden 
wel jurisprudentie in de gaten. Ik zou dus ook niet durven 
stellen dat er sprake is van een toename.”

Verbroken relatie De aard van de klachten ver-
anderde in de bestaanstijd van de klachtencommissie 
wel. Aanvankelijk waren er relatief veel klachten over 
ongewenste intimiteiten (15 van de 102 in 1995) en over 
hardhandige aanpak. Die klachten zijn tegenwoordig op 
een hand te tellen, zegt de LKC in haar jaarverslag van 
2018. Het aantal klachten over pesten en een onveilige 

Coördinator	Landelijke	Klachtencommissie	Onderwijs	
Onderwijsgeschillen	Olga	Luiken:	“De	klachten	laten	zien	dat	
scholen	soms	letterlijk	tussen	beide	ouders	in	staan.”

AVS-adviseur	Jan	Stuijver:	“Als	je	de	juiste	stappen	hebt	
gezet	en	je	dossier	is	op	orde,	laat	die	uitspraak	dan	maar	
komen.”

‘ h e b  o o k  a a n d a c h t  vo o r  j e 
c o n c i ë r g e  d i e  a l  d i e  m e d i a  a l s 
e e r s t e  a a n  d e  l i j n  k r i j g t ’
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schoolsituatie bleven gelijk. Maar verhoudingsgewijs 
werden meer klachten ingediend over handelen van 
scholen in situaties van gescheiden ouders. “Het kan 
gaan om informatievoorziening aan ouders met een 
verbroken relatie, of over een partijdige opstelling door 
de school. Deze klachten laten zien dat scholen soms 
letterlijk tussen beide ouders in staan.” Ook schoollei-
der Carlie de Bakker concludeert dat haar zaak bemoei-
lijkt werd doordat het om gescheiden ouders ging. 

“Wanneer er sprake is van een verstoorde relatie met 
beide ouders, voer je een ander gesprek. De school moet 
nu weer verder met de vader. Dat is best even spannend 
geweest. Vol trots constateer ik dat mijn teamleden 
als professional met de vader in gesprek gaan. In het 
belang van de kinderen blijven we werken aan een 
goede relatie met de ouder.” _

achtergrond
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‘ w e  h e b b e n  h e t  k i n d  vo o r o p 
s ta a n  e n  d a a r b i j  z i j n  s o m m i g e 
z a k e n  n i e t  o n d e r h a n d e l b a a r ’
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a a n g epa s t  l eer- w er k a a n b o d  vo o r  a c h t er s ta n d sj o n g er en:

Kwetsbare	jongeren	met	grote	taalkundige	of	cognitieve	achterstanden	toch	uitzicht	

bieden	op	vervolgopleiding	of	werk:	het	kan.	Bijvoorbeeld	met	speciale	combi-trajecten,	

leerwerkbegeleiding	op	locatie	en	interne	stages.	Deze drie scholen tonen hoe.	‘Het	doet	hen	

goed,	ze	voelen	zich	trots	op	hun	werk,	maar	ook	op	hun	school.’	 tekst irene hemels

Tóch kans op

achtergrond

doorstroming

 De hele organisatie omgegooid
Marjo Bootsma is directeur 
van de Piet Bakkerschool 
in Sneek voor zeer moeilijk 
lerende en meervoudig 
beperkte jongeren. Sinds 
2016 werken leerlingen 
er in een intensief 

leerwerkbegeleidingstraject vier dagen per 
week in bijvoorbeeld een supermarkt, buurthuis, 
drukkerij of verhuisbedrijf.

“Een paar jaar geleden hebben we het roer rigoureus 
omgegooid. We merkten dat leerlingen van vijftien, zestien 
geen zin meer hadden om in de schoolbanken te zitten. 
De meesten willen werken, de praktijk in. Voor het hele 
team was duidelijk: het moet anders. Hoe houden we onze 

leerlingen gemotiveerd? We hebben aan de bedrijven in 
de omgeving gevraagd wat er beter kan. Standaard luidde 
het antwoord: vlieguren maken. Ze kunnen het wel, maar 
zijn slechts heel kort inzetbaar omdat hun spanningsboog 
kort is en ze veel sturing nodig hebben. Bedrijven vroegen 
om meer geschoolde begeleiders en instructie op de werk-
vloer. We moesten dus in begeleiding investeren. Een groot 
verschil met de gangbare stages, die we natuurlijk ook 
hebben. We hebben met het hele team de switch gemaakt. 
Iedereen zag er de zin van. De hele organisatie van ons 
onderwijs is omgegooid. Dat vergt denken in oplossingen 
en efficiënt medewerkers inzetten. Voor de intern begelei-
der en de schoolontwikkelaar is het een flinke klus geweest 
om onze lessen anders in te richten. Gaven onze medewer-
kers voorheen les op school, nu zorgen we dat de theorie 
volgens de leerlijnen wordt aangeboden in de praktijk. 
De leerlingen voelen zich echt medewerker in het bedrijf.”
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Leeftijd als vijand
In de Internationale 
Schakelklas (ISK) van het 
Dr. Nassau College in Assen 
worden alle nieuwkomers 
tussen de twaalf en achttien 
opgevangen. Samen met 
Praktijkonderwijs PrO 

Assen werkte Karin Zwiers er aan een combi-
traject voor asielzoekers vanaf zestien jaar 
om hen beter toe te rusten voor inburgering, 
vervolgopleiding en werk.

“Jongeren volgen in de ISK gemiddeld twee jaar onder-
wijs om daarna uit te stromen naar vervolgonderwijs, 
zoals praktijkschool, mbo, vo of vso. Maar steeds vaker 
zagen we alleenstaande jonge asielzoekers uit Eritrea 
en Syrië die al wat ouder zijn – zestien, zeventien – die 

Nieuw en spannend “De werkplek van onderwijs-
assistenten en leerkrachten is deels verplaatst van school 
naar leerwerkplek. Nieuw en spannend. Onze medewer-
kers zijn vaker alleen op pad met een groepje leerlingen 
dan in de school. Dat vraagt meer zelfstandigheid. Maar 
geeft ook ruimte, zeggen medewerkers. Hoe leuk is dat! 
Het positieve effect op onze leerlingen is groot. Het doet 
hen goed, ze voelen zich trots op hun werk, maar ook op 
school. Ook in de uitstroom zien we verbetering. We zoe-
ken veel bewuster samen met de leerlingen naar plekken 
waar hun interesses liggen, waar ze heen willen en tot hun 
recht komen. De eerste leerlingen hebben al een aange-
paste werkplek gevonden.”

‘d e  l e e r l i n g e n  vo e l e n  z i c h  e c h t 
m e d e w e r k e r  i n  h e t  b e d r i j f ’

Bedrijven	vroegen	de	Piet	
Bakkerschool	(Sneek)	om	meer	
geschoolde	begeleiders	en	instructie	
op	de	werkvloer.
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eentje vinden ze moeilijk hun weg in 
de Nederlandse samenleving. Ze wor-
den eigenlijk te vroeg losgelaten, ter-
wijl ze nog onvoldoende zelfredzaam 
zijn. Bestaande projecten en inbur-
geringstrajecten voor kwetsbare jon-
geren zijn er wel, maar sluiten niet 
goed aan omdat de begeleiding niet 
intensief genoeg is, waardoor het als-
nog mislukt. De praktijkschool zag 
dat ook. Het was meteen: samen de 
schouders eronder en gáán.”

Alsnog naar mbo “Voor deze 
jongeren hebben we een speciaal 
tweejarig traject ontwikkeld gericht 
op taalontwikkeling, vaardigheden, 
succeservaringen en je weg vinden 
in de Nederlandse samenleving. 
Ze staan bij ons ingeschreven en 
krijgen twee dagen in de week 
intensief taalles, twee dagen les 

op de praktijkschool en een dag (snuffel)stage. Met het 
praktijkonderwijs hebben we hiervoor een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten. We maken gebruik van 
bestaande netwerken. Inmiddels spreken medewerkers 
van Werkplein, gemeente of hulpverlening bij ons op 
school af met de jongeren. Dat is laagdrempelig en wekt 
vertrouwen.
Een van de winstpunten is dat de jongeren nu een vol-
ledige week naar school gaan. Voorheen verzuimden ze 
veelvuldig omdat ze de relevantie niet zagen. Nu ervaren 
het nut en doen ze succeservaringen op. Het ultieme suc-
ces is dat we zien dat enkele leerlingen alsnog naar het 
mbo kunnen en dat inburgeringstrajecten slagen.”

Interne stage in eigen restaurant
VSO De Spinaker in 
Alkmaar heeft een 
leerwerkrestaurant 
voor ‘doe-leerlingen’. 
Teamleider Kris Groentjes 
is tevens bedrijfsleider 
van restaurant ‘Nr7’ op 

eigen terrein. Het bestaat sinds 2015. Twee 
horecamedewerkers met onderwijservaring 
begeleiden de jongeren.

“Onze leerlingen zijn doeners en hebben beweging nodig. 
Die moet je niet vijf dagen in de klas laten zitten, ze 
hebben niet genoeg zitvlees om dat vol te houden. Voor 
hen kan het fijn zijn om de week op te breken met stage-
activiteiten in ons restaurant. Er zijn ook leerlingen voor 
wie nog geen plekje is in een klas. Om te voorkomen dat zij 
thuiszitten, kunnen ze alvast beginnen in het restaurant. 
Voor veel leerlingen is ons leerwerkrestaurant een plek 
waar ze maximaal een half jaar een of twee dagen per week 
stage kunnen lopen. Binnen onze scholenstichting zijn er 
nog twee andere leerwerkplekken ingericht waar leerlin-
gen leren binnen een pedagogische omgeving. We kunnen 

moeilijk kunnen leren vanwege een beperkte cognitieve 
capaciteit en gebrek aan schoolse vaardigheden. Als je 
op die leeftijd nog een nieuwe taal moet leren, geldt: 
leeftijd is je vijand. Het is in twee jaar bijna niet te doen. 
Hierdoor lukte uitstromen naar een vervolgopleiding 
soms niet en was een inburgeringstraject hun enige optie. 
Hun toekomstperspectief is tamelijk uitzichtloos. In hun 

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

De	ISK	van	het	Dr.	Nassau	College	in	Assen	helpt	jonge	asielzoekers	op	weg.
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achtergrond

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

hen zo meer bieden dan een regulier stagebedrijf. In veilig-
heid oefenen ze met stagelopen. Ze worden zelfstandiger. 
Wat prachtig werkt, is dat hun mentor en andere collega’s 
zien hoe een leerling kan functioneren in een werkomge-
ving, hoe zijn of haar gedrag dan is. En het vergemakkelijkt 
medewerkers in de klas om op een positieve manier even 
terug te grijpen op wat ze daar hebben gezien of ervaren.”

Fondsen en vergunningen Veel leerlingen willen de 
horeca in, dan is een interne stage in ons eigen restaurant 
een goede manier om die stap te vereenvoudigen. Sommige 
leerlingen ontdekken wat ze later willen doen, anderen 
weten het al en zijn beter toegerust om naar het mbo te 
gaan of krijgen een realistischer beeld van wat er van hen 
verwacht wordt. Of leerlingen willen later niet naar de 
horeca, maar leren hier wel hun basisvaardigheden voor de 
dienstverlenende sector. Het maakt hen sociaal handiger, 
waardoor zij makkelijker een stage of beroepsplek kunnen 
vinden.

We hebben geleerd dat een gastheer of gastvrouw en de 
kok horecaondernemers moeten zijn en niet docenten ‘con-
sumptief’. We bedruipen onszelf financieel en ondernemen 
is gewoon een vak apart. We betalen de gastheer en de kok, 
die ook in het onderwijs hebben gewerkt of ervaring heb-
ben met jongeren, uit het onderwijsbudget. Voor de inrich-
ting hebben we fondsen geworven. Ook moesten we tijd 
uittrekken om vergunningen te regelen en leren hoe we 
klanten binden. Als we veel klanten hebben, werken onze 
leerlingen op hun best.” _

Leerlingen	van	VSO	De	Spinaker	worden	klaargestoomd	voor	de	horeca.	
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Het	is	het	moment	van	de	waarheid,	actie	is	nú	nodig.	Om	de	loonkloof	

po/vo	te	overbruggen,	leraren	perspectief	te	bieden,	om	de	werkdruk	

te	verlichten.	Dat	betoogt	Kirsten van den Hul,	woordvoerder	onderwijs	

namens	de	PvdA,	in	de	politieke	column	van	deze	maand.

politieke column

het is uur u in
ons onderwijs
“Juf,	wat	vindt	u	het	meest	frustrerend	als	

Kamerlid?”	Daar	moest	ik	even	over	naden-

ken.	Ik	stond	voor	een	5-vwo-klas	in	het	

voortgezet	speciaal	onderwijs,	waar	ik	was	

uitgenodigd	om	een	gastles	te	geven	over	

de	Tweede	Kamer.	Over	het	antwoord	op	de	

vraag	wat	ik	het	leukste	vind	aan	mijn	werk,	

had	ik	geen	seconde	hoeven	nadenken:	dat	

was	namelijk	precies	wat	ik	daar	aan	het	

doen	was.	Gastles	geven,	met	leerlingen,	

leraren	en	schoolleiders	spreken,	of,	

zoals	ik	meestal	op	vrijdag	doe,	een	groep	

rondleiden	in	de	Tweede	Kamer.	Persoonlijk	

contact	met	de	mensen	voor	wie	ik	mij	inzet:	

dat	vind	ik	het	allermooist.	Maar	het	meest	

frustrerend?	Die	vraag	vond	ik	een	stuk	

lastiger	te	beantwoorden.

Dat	er	nog	steeds	geen	Kamermeerderheid	

is	voor	onze	voorstellen	om	het	lerarente-

kort	aan	te	pakken.	Om	nu	eindelijk	de	loon-

kloof	tussen	po	en	vo	te	overbruggen.	Om	te	

zorgen	dat	het	vso	in	zijn	geheel	onder	de	

cao	vo	valt,	in	plaats	van	de	cao	po.	Dat	we	

bijna	dagelijks	berichten	krijgen	dat	er	

klassen	naar	huis	worden	gestuurd,	omdat	

er	geen	leraren	te	vinden	zijn.	Dat	school-

leiders	mij	vertellen	dat	ze	op	de	hele	

school	maar	twee	bevoegde	leraren	hebben	

rondlopen	en	het	verder	met	stagiaires	en	

onderwijsondersteunend	personeel	moeten	

bolwerken.	Dat	er	schoolbesturen	zijn	

die	genoodzaakt	zijn	over	te	gaan	op	een	

vierdaagse	schoolweek,	zelfs	in	het	(voort-

gezet)	speciaal	onderwijs,	waar	kinderen	

juist	baat	hebben	bij	zoveel	mogelijk	struc-

tuur	en	voorspelbaarheid.	Dat	het	de	meest	

kwetsbare	kinderen	zijn	die	het	hardst	

door	het	lerarentekort	worden	getroffen	

en	er	ondertussen	peperdure	particuliere	

scholen	zijn	die	adverteren	met	‘hier	heeft	

uw	kind	geen	last	van	het	lerarentekort’.	

Dat	de	VO-raad	waarschuwt	dat	steeds	

meer	brugklassers	met	achterstanden	op	

school	komen,	dat	lezen	en	rekenen	voor	

steeds	meer	kinderen	een	probleem	is	en	

er	zelfs	kinderen	laaggeletterd	van	school	

komen.	Dat	het	aantal	thuiszitters	maar	niet	

afneemt	en	lang	niet	alle	kinderen	met	een	

extra	zorgbehoefte	daadwerkelijk	passend	

onderwijs	krijgen.	Dat	de	werkdruk	zo	hoog	

is	dat	het	water	veel	leraren	aan	de	lippen	

staat	en	het	aantal	burn-outs	bijna	nergens	

zo	hoog	is	als	in	het	onderwijs.	Dat	er	nog	

nooit	zoveel	gestaakt	is	als	in	de	laatste	

twee	jaar,	maar	het	lerarentekort	nog	altijd	

groeit.	Dat	Nederland	de	beste	economie	

heeft	in	heel	Europa,	met	een	begrotings-

overschot	waar	je	duizelig	van	wordt,	maar	

er	nog	steeds	geen	extra	geld	beschikbaar	

is	voor	het	onderwijs.

“Dat	er	zulke	grote	problemen	zijn	en	we	

er	niet	in	slagen	die	op	te	lossen.	Dat	vind	

ik	het	meest	frustrerend	aan	mijn	werk”,	

antwoordde	ik	uiteindelijk.	En	terwijl	ik	het	

zei,	bedacht	ik	ineens	dat	dat	precies	is	

waarom	ik	Kamerlid	ben	geworden.	Om	te	

luisteren	naar	de	problemen	waar	mensen	

tegenaan	lopen	en	daar	wat	aan	proberen	

te	doen.	“Werkdruk,	lerarentekort,	kansen-

ongelijkheid:	het	is	uur	U	in	het	onderwijs.	

Dat	vraagt	om	actie.	De	loonkloof	po/vo	

overbruggen,	leraren	perspectief	bieden,	

de	werkdruk	aanpakken.	Dus	frustrerend	of	

niet,	we	zijn	pas	klaar	als	de	problemen	zijn	

opgelost.	Verder	nog	iemand	een	vraag?”	_

Reageren?
Mail	naar	k.vdhul@tweedekamer.nl

Foto:	Lex	Draijer

‘d e  b e s t e  e c o n o m i e 
i n  h e e l  e u r o pa ,  m a a r 
n o g  s t e e d s  g e e n 
e x t r a  g e l d  vo o r 
o n d e r w i j s ’
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Van	de	AVS

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

Vroegboekkorting tot 13 februari
Wie	zich	vóór	13	februari	inschrijft	voor	het	AVS	Schoolleiders-

congres,	profiteert	nog	van	de	aantrekkelijke	vroegboekkorting.	

Leden	betalen	dan	235	euro	in	plaats	van	270	euro,	niet-leden	

betalen	480	euro	in	plaats	van	570	euro.

Het	programma	van	het	AVS	Schoolleiderscongres	is	te	vinden	op	

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

Hoe komt bij de nieuwe functiewaardering voor directiefuncties de 
stijging van het salaris tot stand?

tekst harry van soest

In	het	Cao-akkoord	CAO	PO	2019	–	2020	zijn	voorbeelden	van	de	

functiebeschrijvingen	voor	de	directieschalen	(A-	en	D-schalen)	

opgenomen.	Hieraan	zijn	nieuwe	salarisschalen	gekoppeld.	Anders	

dan	bij	de	omzetting	van	de	salarisschalen	voor	leerkrachten	

(L-schalen)	vindt	bij	de	directieschalen	geen	één-op-één	omzetting	

plaats.	Met	andere	woorden:	de	DA-schaal	is	niet	D11	geworden.	

Reden	hiervoor	is	dat	de	minister	geen	extra	gelden	beschikbaar	

heeft	gesteld	voor	het	(gedeeltelijk)	opheffen	van	de	loonkloof	

tussen	primair	en	voortgezet	onderwijs.	Dat	was	wel	het	geval	bij	

de	CAO	PO	2018–2019.	Voor	de	directiefuncties	zijn	nieuwe	schalen	

gemaakt	die	onderling	wel	geharmoniseerd	zijn.	Als	uitgangspunt	

geldt	dat	de	beloning	conform	FUWA	PO,	werkzaamheden	en	daarbij	

behorende	verantwoordelijkheden	moet	zijn.	De	uitkomst	van	de	

functiewaardering	(score)	kan	dus	gelijk	zijn	aan	die	van	een	andere	

functie.	Dan	is	het	juist	dat	het	salaris	ook	gelijk	is	aan	dat	van	die	

andere	functie.

Gecertificeerd functiewaardeerder
Voor	de	CAO	PO	2019	–	2020	zijn	voorbeeldfuncties	beschreven.	

Deze	zijn	niet	bedoeld	om	als	uitgangspunt	te	nemen,	maar	als	

richtlijn	om	te	bepalen	wat	wel	en	niet	tot	je	taken	behoort.	Cruciaal	

hierbij	is	het	gesprek	tussen	de	(adjunct)directeur	en	bestuurder,	

waarin	de	taken,	bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden	en	

omgevingsfactoren	worden	vastgesteld.	Bij	wijze	van	voorbeeld:	

als	de	directeur	van	een	éénpitter	meer	doet	dan	de	functiebe-

schrijving	éénpitter	(twee	voorbeeldfuncties	opgenomen	op	D11	en	

D12-niveau),	bijvoorbeeld	door	meer	bestuurlijke	taken,	bevoegd-

heden	en	verantwoordelijkheden	als	bestuursfunctie,	dan	zal	de	

beschrijving	aangevuld	moeten	worden	met	deze	werkzaamheden.	

De	functie	zal	dan	gewogen	moeten	worden	door	een	gecertificeerd	

functiewaardeerder	en	de	uitkomst	kan	dan	mogelijk	D13	of	D14	

zijn.

Terugwerkende kracht
De	werkgever	is	verplicht	voor	1	augustus	2020	zijn	functiegebouw	

te	actualiseren.	Hierbij	overweegt	deze	of	nieuwe	functiebeschrijvin-

gen	nodig	zijn.	Is	dat	zo,	dan	wordt	besloten	welke	functiebeschrij-

vingen	worden	gehanteerd.	Hierbij	kan	gebruik	worden	gemaakt	

van	de	voorbeeldfuncties	die	sociale	partners	hebben	vastgesteld.	

Dit	proces	dient	te	zijn	afgerond	voor	1	augustus	2020.	De	werkge-

ver	kan	ervoor	kiezen	het	eerder	af	te	ronden.	De	inschaling	kan	met	

terugwerkende	kracht	plaatsvinden,	maar	niet	eerder	dan	1	januari	

2020,	zijnde	de	ingangsdatum	van	de	nieuwe	loonschalen	in	de	CAO	

PO	2019–	2020.

Kijk	voor	meer	informatie	op	www.avs.nl/vereniging/helpdesk/

veelgesteldevragen/functiebeschrijvingen-en-salaristabellen

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

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

Nieuwe AVS-medewerker
Sinds	1	november	2019	is	Bert	Robberegt	

(b.robberegt@avs.nl)	bij	AVS	in	dienst	als	Business	

Controller.	Bert	is	een	ervaren	controller	die	voor	

schoolbesturen	in	met	name	het	voorgezet	onderwijs	

heeft	gewerkt.	Ook	in	de	gezondheidszorg	heeft	hij	

verschillende	financiële	functies	bekleed.
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a v s  i n  d e  p e r s

Onderwijspact, schoolleiderssymposium, burgerschap, 
gezonde school, griep

Eenvandaag	had	afgelopen	maand	aandacht	voor	het	Onderwijs-

pact,	opgesteld	door	vele	onderwijsorganisaties	waaronder	de	AVS.	

Pas	bij	15	jaar	maakt	een	leerling	een	definitieve	keuze	voor	de	

schoolsoort.	Dat	bevordert	de	kansengelijkheid.

Tijdens	het	symposium	‘Schoolleiders	van	de	toekomst’	

op	16		januari	sprak	prinses	Laurentien	met	kinderen	onder	het	

motto	‘vraag	het	de	kinderen	zelf’.	Tv-programma	Blauw Bloed	en	

De Volkskrant	besteedden	er	aandacht	aan.

Minister	Slob	komt	met	een	nadere	invulling	van	het	burger-

schapsonderwijs.	AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	reageerde	in	

NPO Radio 1:	“Schoolleiders	en	leerkrachten	zijn	zelf	bezig	met	een	

curriculumvernieuwing	van	het	burgerschapsonderwijs.	Daarin	staat	

expliciet	dat	er	ruimte	moet	zijn	voor	de	eigen	invulling	van	de	scho-

len.”	Tegelijkertijd	vindt	ook	het	onderwijsveld	de	drie	voorgestelde	

basiswaarden	vrijheid,	gelijkheid	en	solidariteit	van	grote	beteke-

nis.	“Ook	hebben	we	te	maken	met	macht,	inspraak,	een	democrati-

sche	cultuur,	globalisering,	technologisch	burgerschap,	daar	kun	je	

niet	blind	voor	zijn.	Dat	zijn	dingen	die	scholen	op	moeten	nemen,	

maar	wel	op	een	manier	die	past	bij	hun	identiteit.”

Sommige	scholieren	laten	een	pizza	of	een	kapsalon	bezorgen	als	

de	school	gezonde	maaltijden	verzorgt.	AVS-woordvoerder	Rob	

van	Ooijen	zegt	daarover	bij	NOS Nieuws	en	in	NRC:	“Vooral	op	

gezonde	scholen	komt	dat	voor.	Verbied	je	het,	dan	heb	je	kans	dat	

scholieren	buiten	de	school	gaan	afspreken.	Veel	scholen	proberen	

scholieren	daarom	zelf	bewuster	te	maken	van	het	belang	van	

gezond	voedsel.”

Aan	het	begin	van	het	kalenderjaar	is	er	vaak	een	griepmeldingen-

piek,	ook	onder	leerkrachten.	Door	de	personeelstekorten	is	dat	

vaak	meteen	zorgwekkend,	constateert	de	AVS-woordvoerder	in	

Hart van Nederland.	“Schoolleiders	moeten	alle	zeilen	bijzetten	

om	te	zorgen	dat	er	iemand	voor	de	klas	staat.”	Het	tekort	aan	

schoolleiders	is	procentueel	nog	groter.	“Als	er	geen	schoolleider	is,	

betekent	dat	een	hogere	werkdruk	voor	leraren	met	uiteindelijk	nog	

meer	uitval.”

a m s t e r d a m  &  u t r e c h t,  1 1  f e b r u a r i :

Laatste regionale 
netwerkbijeenkomsten CAO PO 

Op 11 februari zijn er nog twee netwerkbijeenkomsten 
in Amsterdam en Utrecht met uitleg en toelichting over de 
nieuwe CAO PO 2019-2020.

Het	AVS-bestuur	en	de	cao-onderhandelaars	gaan	tijdens	de	

bijeenkomsten	met	schoolleiders	in	gesprek,	ook	over	andere	

zaken	die	hen	bezighouden.	Er	waren	al	bijeenkomsten	in	de	

regio’s	Rotterdam,	Almelo,	Groningen,	Tilburg,	Zeeland	en	Heerlen.	

Dit	zijn	de	twee	resterende:

•	 	Regio	Amsterdam:	dinsdag	11	februari	van	10:00	tot	2:00	uur.	

Locatie:	MKC	Mio	Mondo,	Burgemeester	Haspelslaan	137,	

Amstelveen

•	 	Regio	Utrecht:	dinsdag	11	februari	van	16:00-18:00	uur.	

	 Locatie:	KBS	Stepping	Stones,	Notebomenlaan	137,	Utrecht.

Deelnemen? 
Aanmelden	kan	via	www.avs.nl/netwerkbijeenkomsten	

v e r s l a g  a v s 
l e d e n r a a d v e r g a d e r i n g  j a n u a r i 

CAO PO, stakingsinvulling, 
contributie en register 

Op 24 januari jl. kwam de AVS Ledenraad voor de derde 
keer dit schooljaar bijeen.

De	AVS	houdt	momenteel	regiosessies	over	de	CAO	PO,	veel	

LR-leden	nemen	deel	in	hun	regio.	Naast	tevredenheid	zijn	er	

namelijk	ook	veel	vragen	en	opmerkingen.	Die	zijn	ook	voeding	voor	

de	volgende	cao-gesprekken.	Onderhandelen	met	je	bestuur	over	

de	inschaling	wordt	als	‘bijzonder’	ervaren.	

De	meningen	over	invulling	van	stakingen	zijn	binnen	de	LR	net	zo	

talrijk	als	in	het	land.	Over	het	doel	is	men	wel	unaniem:	structurele	

investeringen	in	de	sector	in	de	nieuwe	regeerperiode.	

De	LR	gaat	akkoord	met	een	contributieverhoging,	door	het	

bestuur	voorgesteld	omdat	de	4,5%	loonsverhoging	ook	geldt	voor	

AVS-personeel.	

Verder	spreekt	de	LR	met	het	Schoolleidersregister,	waar	90-95%	

van	de	schoolleiders	geregistreerd	is,	maar	waarover	toch	nog	

het	nodige	onbekend	is	bij	velen,	zoals	het	informeel	leren	en	de	

nieuwe	wildcard.	Tot	slot	gaat	de	LR	vanwege	de	turbulente	tijden	

een	vijfde	bijeenkomst	in	het	jaar	invoeren.

Het	complete	verslag	vind	je	op	www.avs.nl/artikelen.	

De	LR	vergadert	weer	op	26	juni.	
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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

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

Opleidingen, leergangen en trainingen
februari	–	oktober	2020

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

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

•	 Leergang	Theorie	U	 13	februari	 Jan	Jutten

•	 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	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

•	 Leergang	Teamflow**	(po	en	vo)	 16	maart	 Jef	van	den	Hout

•	 Leergang	Middenkader*	(po)	 16	september	 Tom	Roetert

•	 Leergang	Succesvol	beïnvloeden	van	veranderprocessen**	(po	en	vo)	 17	september	 Pia	Umans,	Gonnie	Joosten

•	 Leergang	Teamflow**	(po	en	vo)	 21	september	 Jef	van	den	Hout

•	 Leergang	Leiderschap	en	talentontwikkeling**	(po)	 24	september	 Mil	van	Beek,	Paul	‘t	Mannetje

•	 Leergang	Leidinggeven	aan	gepersonaliseerd	onderwijs**	(po)	 1	oktober	 Brigit	van	Rossum,	Wiebe	Broekema

•	 Leergang	Praktische	filosofie**	(po	en	vo)	 1	oktober	 Dick	Middelhoek

•	 Leergang	Gespreid	leiderschap**	(po	en	vo)	 5	oktober	 Brigit	van	Rossum

•	 Leergang	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap**	(po)	 6	oktober	 Patricia	Aerts

•	 Leergang	Oriëntatie	op	bestuurlijk	leiderschap**	(po)	 8	oktober	 Jasper	Rienstra

•	 Leergang	Strategische	bedrijfsvoering**	(po)	 8	oktober	 John	Schreijer

(onder	voorbehoud)
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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

7 eendaagsen

Leergang Strategische 
bedrijfsvoering

Als	schoolleider	wordt	steeds	meer	van	

je	verwacht	dat	je	gericht	stuurt	op	

onderwijsresultaten	en	dat	je	daarbij	

anticipeert	op	de	ontwikkelingen	die	op	

de	school	afkomen.	Hoe	geef	je	aan	deze	continue	taak	strategisch	

invulling?	Kennis	hebben	van	en	inzicht	in	bedrijfsvoeringsproces-

sen	zijn	een	must.	In	deze	leergang	kijken	we	breed	naar	bedrijfs-

voering	(strategisch	personeelsbeleid,	financiën,	kwaliteitszorg,	

veranderkunde)	en	werken	we	vanuit	visie	en	strategische	planning	

heel	praktisch	aan	dagelijkse	vraagstukken.	Inzicht	in	je	eigen	lei-

derschap,	je	eigen	vraagstuk	en	persoonlijke	leervraag	vormen	de	

rode	draad.	We	werken	en	oefenen	met	casussen	en	praktijksitua-

ties	van	deelnemers.	Na	de	leergang	voer	je	vol	zelfvertrouwen	

gesprekken	over	de	meerjarenbegroting,	beleidsdoelstellingen	en	

financiële	cijfers.

Doelgroep:	schoolleiders	primair	onderwijs

Startdatum:	3	maart	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie	en	strategie’

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

strategischebedrijfsvoering

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
	Voor	de	schoolleider	is	de	middenmanager	een	

welkome	gesprekspartner,	die	de	taal	van	

leidinggeven	spreekt	en	weet	wat	er	zich	afspeelt	

in	de	directiekamer,	maar	die	zich	ook	kan	

verplaatsen	in	wat	er	in	de	school	gebeurt.	Je	leert	leidinggeven	aan	

een	bouw	of	afdeling	door	het	ontwikkelen	van	professionele	en	

persoonlijke	kwaliteiten	en	het	coachen	van	collega’s.	Na	afloop	

fungeer	je	binnen	de	directie	als	sparringpartner	en	ben	je	in	staat	

om	op	een	concreet	vraagstuk	actieonderzoek	uit	te	voeren.	

De	Leergang	Middenkader	is	opgenomen	in	het	Lerarenregister	

(160	registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren,	adjunctdirecteuren,	afdelings-

leiders	(po)	of	je	hebt	de	ambitie	een	dergelijke	leidinggevende	

positie	te	vervullen.

Startdata: 22	mei	2019,	1	oktober	2019	of	18	maart	2020

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

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe	kun	je	ervoor	zorgen	dat	mede-

werkers	in	korte	tijd	met	elkaar	tot	een	

gefocuste	samenwerking	komen	in	

(wisselende)	teams,	met	daarin	een	

juiste	balans	tussen	plezier	en	prestatie?	Samen	nevenactiviteiten	

oppakken,	naast	het	lesgeven,	kost	soms	extra	energie,	met	als	

gevolg	een	verhoogde	kans	op	stress,	burn-out,	mislukte	projecten	

of	een	negatieve	onderlinge	sfeer.	Je	krijgt	zicht	op	de	theorie	en	

praktijk	van	(team)flow	en	de	positieve	organisatiepsychologie.	

Het	teamflow-model	geeft	inzicht	in	welke	condities	je	nodig	hebt	

om	tot	een	effectieve	samenwerking	te	komen.	Kennis	van	en	wer-

ken	met	het	teamflow-gedachtegoed	leidt	tot	aantoonbaar	betere	

prestaties	van	medewerkers	en	de	organisatie	als	geheel	en	creëert	

een	positief	werkklimaat.	In	samenwerking	met	Flow	concepts.

Doelgroep: schoolleiders	po	en	vo

Startdatum: 16	maart	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’	

en	‘Leidinggeven	aan	verandering’

Meer informatie en aanmelden:	www.avs.nl/academie/teamflow
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1 eendaagse, 7 eendaagsen, 1 terugkomdag

Leergang Communicatie
Als	schoolleider	heb	je	te	maken	met	

diverse	doelgroepen.	Hoe	organiseer	je	

de	communicatie	van	je	school	zo	

effectief	mogelijk?	Hoe	betrek	je	ouders	

bij	de	school?	Tijdens	de	leergang	maak	je	een	communicatieplan	

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

en	vertalen	die	naar	een	communicatiestrategie,	met	aandacht	voor	

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

kernkwaliteiten,	je	leiderschapsstijl	en	de	beste	manier	om	met	de	

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

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

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

kunt	inzetten.	Ook	komt	schriftelijke	communicatie	aan	bod,	

bijvoorbeeld	via	digitale	media,	website	of	drukwerk.	

Doelgroep:	schoolleiders	primair	onderwijs

Startdatum:	11	maart	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	Leiderschap’,	

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

de	school’	(‘Regie	en	Strategie’).

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

communicatie

2 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie 
voor schoolleiders

Het	onderwijs	leidt	op	voor	een	wereld	

die	we	nog	niet	kennen.	Ook	in	de	

klassieke	oudheid	maakten	filosofen	

zich	zorgen	over	de	toekomst,	over	

maatschappelijke	vraagstukken,	godsdienst,	gewelddadige	

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

maken	en	vooral	ook:	over	hoe	ze	jonge	mensen	moesten	

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

vorm	en	inhoud	kunnen	geven	aan	dit	brede	vormings	ideaal,	waarbij	

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

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

ieder	anders	verloopt.	In	samenwerking	met	de	Internationale	

School	Voor	Wijsbegeerte	(ISVW).

Doelgroep: schoolleiders	po

Startdata: 1	oktober	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	leiderschap’	

en	‘toekomstgericht	onderwijs’

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

praktischefilosofie

7 eendaagsen

Collectief leren: van samen 
leren naar samen doen

Je	leert	hoe	je	met	veranderingen	

omgaat:	door	ze	direct,	van	binnenuit,	

te	realiseren.	Na	afloop	kun	je	een	

Action	Learningproces	inrichten	als	

oplossingsmethode	voor	vraagstukken	op	de	werkvloer	en	bij	

gewenste	veranderingen.	Cruciaal	daarbij	is	de	ontwikkeling	van	

autonome	groei	van	medewerkers.	Ook	ben	je	bekend	met	de	inzet	

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

stimuleren	van	frontaal	naar	activistisch	onderwijs.	

In	samenwerking	met	De	Roode	Advies	en	Consultancy.

Doelgroep: middenkader,	schoolleiders,	directeuren,	interim-

managers	en	bestuurders	po	en	vo

Startdata: 10	maart	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven	aan	

Verandering’	en	het	deelthema	‘Professionele	Leergemeenschap’	

(hoort	bij	het	thema	‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’)

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

collectiefleren

1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

Schoolleiders	zijn	mede	bepalend	voor	

de	kwaliteit	van	het	onderwijs,	de	indi-

viduele	leerkracht	en	het	team.	Deze	

verantwoordelijkheid	vraagt	om	regel-

matig	onderhoud	ter	verdieping	en	aanscherping	van	de	professio-

nele	alertheid.	De	omgeving	verwacht	een	schoolleider	die	weet	te	

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

manier	en	het	juiste	moment	inzet.	Doelgerichtheid,	opbrengsten,	

prestaties	en	een	lerende	organisatie	zijn	een	must.	De	leergang	

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

rijking	van	het	dagelijkse	functioneren	van	gedreven	schoolleiders	

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

centraal,	rondom	relevante	onderwerpen	en	actuele	thema’s.	

Een	nieuwe	netwerk	van	bevlogen	collega’s,	praktijkdeskundigen	en	

kennisdragers	staat	garant	voor	persoonlijke	groei.

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

die	op	handelings-	en	reflectieniveau	willen	groeien.

Startdatum:	6	oktober	2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	leiderschap’,	

‘Leidinggeven	aan	verandering’	en	deelthema	‘Professionele	leer-

gemeenschap’	(‘Kennis-	en	kwaliteitsontwikkeling’)

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

ac ademie-direc teur:  ‘de echte opg ave is  het stimuleren van medewerkers’

Je bent nooit uitontwikkeld
Meer	nog	dan	andere	organisaties	hebben	scholen	de	opgave	een	lerende	organisatie	te	zijn.	Leren	is	immers	de	

core business.	Voorwaarde	is	dat	schoolleiders	ook	zichzelf	blijven	ontwikkelen.	Sterker	nog:	wie	ergens	uitgeleerd	

is,	kan	beter	elders	nieuwe	uitdagingen	zoeken.	Dat	stelt	directeur	van	de	AVS	Academie	Alien	Cnossen.

Een	goede	leider	is	ontwikkelgericht,	vindt	Cnossen.	“Goed	leider-

schap	herken	je	aan	de	manier	waarop	iemand	aan	de	slag	gaat	met	

de	uitdagingen	van	zijn	of	haar	school	en	hoe	hij	of	zij	de	leerge-

meenschap	vormgeeft.”	In	een	lerende	school	is	het	team	erop	uit	

om	het	telkens	beter	te	doen	en	nemen	de	

teamleden	geen	genoegen	met	oppervlak-

kige	antwoorden,	verklaart	zij.	Het	team	

wil	de	patronen	achter	incidenten	weten	

en	zoekt	naar	structurele	oplossingen.	

“Als	bijvoorbeeld	de	prestaties	van	leer-

lingen	achteruit	gaan,	waar	komt	dat	dan	

door?	Is	de	populatie	veranderd	van	de	wijk	

waarin	de	school	staat?	Is	er	een	nieuwe	

methode	ingevoerd?	Een	goede	leider	

stimuleert	het	gesprek	onder	de	teamleden	

om	te	zoeken	naar	de	achtergronden	van	

incidenten	en	verschijnselen.”

Aan je stand verplicht
Alien	Cnossen	is	sinds	mei	vorig	jaar	

directeur	van	de	AVS	Academie	(voorheen	

Centrum	Educatief	Leiderschap).	“Mensen	

de	kans	geven	te	leren	en	zich	te	ontwik-

kelen	is	een	opgave	van	alle	organisaties,	

maar	als	schoolorganisatie	ben	je	dit	hele-

maal	aan	je	stand	verplicht.	We	helpen	niet	

alleen	leerlingen	naar	de	toekomst,	maar	

ook	medewerkers.	Leraren	moeten	in	de	

basis	een	lerende	houding	hebben	en	zich	

steeds	afvragen	of	ze	nog	de	dingen	doen	

die	nodig	zijn	om	hun	leerlingen	vooruit	te	

helpen.”

Meer dan een manager
Om	dat	te	kunnen	faciliteren	hebben	schoolleiders	een	omgeving	

nodig	die	henzelf	stimuleert	te	blijven	nadenken	over	de	uitdagin-

gen	van	de	school.	“Een	goede	leider	heeft	iemand	naast	zich	die	

helpt	reflecteren	op	wat	goed	gaat	en	wat	beter	kan.	Daarnaast	

heeft	een	schoolleider	natuurlijk	kennis	nodig	van	organiseren	en	

van	onderwijs.	Maar	de	echte	opgave	is	het	stimuleren	van	mede-

werkers	om	zich	te	ontwikkelen	en	talenten	te	ontplooien.	Het	is	

jammer	als	een	schoolleider	alleen	een	manager	is.”

Lerende gemeenschap
Om	hun	teams	tot	leren	te	brengen,	heeft	de	AVS	Academie	

een	professioneel	aanbod	voor	schoolleiders	om	zichzelf	te	

ontwikkelen.	“We	organiseren	trainingen	over	onder	andere	

persoonlijk	leiderschap,	over	het	

doorvoeren	van	veranderingen,	over	

communiceren	met	de	buitenwereld.	

Samen	met	andere	schoolleiders	leren	

is	belangrijk,	een	groep	cursisten	is	ook	

een	lerende	gemeenschap.”

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

Frisse wind
Cnossen	denkt	genuanceerd	over	de	

duur	van	de	periode	die	een	schoolleider	

zou	moeten	aanblijven	op	dezelfde	

school.	“Na	een	jaar	of	zeven	hebben	de	

meeste	leiders	wel	gebracht	wat	ze	kun-

nen	brengen	en	geleerd	wat	ze	kunnen	

leren.	Als	je	merkt	dat	je	gaat	varen	op	

routine,	is	het	beter	een	andere	plek	te	

zoeken.	In	een	nieuwe	situatie	op	een	

andere	school	breng	je	je	ervaringen	

mee	en	kun	je	door	nieuwe	uitdagingen	

zelf	weer	leren.	Je	opvolger	gaat	op	je	vorige	school	verder	waar	jij	

gebleven	bent	en	pakt	op	waarmee	jij	niet	meer	verder	kwam.	Dan	is	

hij	of	zij,	net	als	jij	op	de	nieuwe	school,	de	frisse	wind	die	het	stof	

wegblaast.” _

Meer informatie: 
www.avs.nl/academie

AVS	Academie-directeur	Alien	Cnossen:	
“Samen	met	andere	schoolleiders	leren	is	
belangrijk,	een	groep	cursisten	is	ook	een	
lerende	gemeenschap.”
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voor: po-scholen en ouders

van: Uitgeverij SWP

wat: boek

Prachtig lastig
Extreem	dromerige	kinderen,	driftkikkers,	wiebelkonten,	

moeilijke	slapers	of	kinderen	die	zich	erg	bedreigd	voelen	en	

zich	afschermen:	onderwijsprofessionals	komen	steeds	vaker	

in	aanraking	met	kinderen	die	gedrag	vertonen	dat	moeilijk	te	

duiden	is.	Volgens	deze	titel,	waarin	onder	andere	behandelop-

lossingen	worden	beschreven,	is	aandacht	voor	het	onderlig-

gende	probleem	nodig	in	plaats	van	symptoombestrijding.

ISBN:	9789088509421

voor: schooldirecteuren en -besturen

van: Verbond van Verzekeraars

wat: brochure

Brochure over zonnepanelen
Heeft	jouw	school	al	zonnepanelen	of	overweeg	je	die	te	laten	

installeren?	Deze	brochure	wijst	op	onder	andere	de	bouw-

kundige	voorschriften	en	maatregelen	om	de	kans	op	brand	te	

minimaliseren.	Ook	juridische	kwesties	rond	eigenaarschap	van	

de	zonnepanelen	en	de	panden	waarop	die	zijn	aangebracht	

komen	aan	bod,	in	relatie	tot	verzekeringszaken.

www.verzekeraars.nl/media/6713/ brochure-

zonnepanelen.pdf

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor: samenwerkingsverbanden en schoolbesturen in po 

en vo

van: PO-Raad, VO-raad

wat: website

Samenwerkingsverbanden 
Passend onderwijs online

Samenwerkingsverbanden	passend	onderwijs	kunnen	op	deze	

website	inzichtelijk	maken	hoe	zij	werken	en	welke	resultaten	

zij	hebben	bereikt.	Het	initiatief	komt	voort	uit	de	ambitie	

van	de	samenwerkingsverbanden	en	schoolbesturen	in	po	

en	vo	om	zich	uitgebreider	te	verantwoorden	over	passend	

onderwijs,	het	gesprek	erover	aan	te	gaan	en	van	elkaar	te	

leren.	Op	de	site:	data	over	(de	ontwikkeling	van)	het	aantal	

leerlingen	in	diverse	onderwijssectoren,	de	reservepositie,	de	

organisatievorm	en	het	toezicht,	zowel	op	landelijk	niveau	als	

per	samenwerkingsverband.	De	informatie	is	afkomstig	van	

DUO,	het	Dashboard	Passend	Onderwijs	en	de	samenwerkings-

verbanden,	die	er	zelf	ook	toelichtingen	bij	kunnen	plaatsen.	

www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl

voor: leerlingen van 8 tot 18 jaar

van: Uitgeverij LannooCampus

wat: werkboek

Concentreren kun je leren
Je	leert	op	school	allerlei	vakken	en	vaardigheden,	maar	niet	

hoe	je	je	aandacht	erbij	houdt,	je	concentreert	en	je	focust	op	

de	hoofdzaken.	Terwijl	dit	een	belangrijke	vaardigheid	is	in	de	

drukke	wereld	van	vandaag,	met	afleiders	als	de	smartphone,	

internet	of	de	bedrijvigheid	in	een	stad.	Dit	werkboek	helpt	de	

concentratie	te	verbeteren,	tot	rust	te	komen	en	impulsiviteit	

te	verminderen.	Hierbij	hoort	de	aandachtstraining	Mymind.	

EAN	9789401438346	www.lannoo.be	(via	zoekfunctie)

voor: basis- en speciaal onderwijs, NT2-professionals, 

BSO, huiswerkbegeleiding, schoolmaatschappelijk werk, 

jeugdzorg, logopedisten

van: Uitgeverij SWP en Logacom

wanneer: 2 april

WAAR:	Bildung.city	Amsterdam

wat: middagsymposium

Symposium meertaligheid 
thuis en op school

Een	meertalig	kind	wordt	niet	altijd	goed	begrepen.	Het	spre-

ken	van	verschillende	talen	thuis	en	op	school	is	net	als	andere	

culturele	gewoonten	lastig	in	een	omgeving	waarin	eentalig-

heid	de	norm	is.	Wat	is	meertaligheid	precies	en	wat	betekent	

het	thuis	en	op	school?	Hoe	leer	je	eigenlijk	twee	talen	tegelijk?	

Is	het	niet	vermoeiend	en	hoe	werkt	dat	in	je	brein?	Heeft	

meertaligheid	invloed	op	het	gedrag	van	een	kind	en	hoe	moet	

je	als	professional	dat	gedrag	beoordelen?	De	sprekers	op	

dit	symposium	behandelen	vanuit	verschillende	invalshoe-

ken	wat	meertaligheid	is	en	hoe	meertaligen	functioneren.	

https://020420.logacom.nl

voor jou geselec teerd
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voor: po-leerkrachten

van: 2 leerkrachten uit het basisonderwijs

wat: escape room

Ontsnap aan de werkdruk
Ook	het	thema	werkdruk	heeft	nu	z’n	eigen	escaperoom-spel.	

De	lokalen	op	school	worden	rooms	waar	groepjes	leerkrachten	

over	worden	verdeeld.	Op	een	ludieke	wijze	maken	ze	opdrach-

ten	die	te	maken	hebben	met	de	werkdruk	in	het	onderwijs.	

Ze	moeten	ook	proberen	zelf	te	bedenken	hoe	ze	die	kunnen	

verminderen.	Door	samen	te	werken,	los	te	laten	en	doelgericht	

te	denken	werken	ze	ook	aan	teambuilding.

www.escaperoomuitgeteld.nl

voor: schoolleiders po en vo

van: Versterking medezeggenschap

wat: praktijkvoorbeelden op website

Site praktijkvoorbeelden MR
Je	vindt	hier	mooie	voorbeelden	van	raden	die	hun	medezeg-

genschap	op	hun	school	hebben	versterkt.	De	leerlingen	van	

het	Oostvaarders	College	hebben	bijvoorbeeld	grote	inbreng,	

met	leerlingenpanels	per	jaarlaag,	een	pizzapanel	met	een	

actueel	thema	voor	alle	leerlingen,	een	bloeiende	leerlingen-

raad	met	een	eigen	kantoor	en	geen	lege	plekken	in	de	MR.

https://infowms.nl/content/good-practices

voor: onderwijsprofessionals (bestuursleden, school- en 

teamleiders, crisisteamleden)

van: Stichting School & Veiligheid

wat: publicatie

Goed voorbereiden op 
calamiteiten

Publicatie	‘Als	een	ramp	de	school	treft’	bereidt	onderwijs-

professionals	voor	op	eventuele	calamiteiten	en	is	onlangs	

volledig	geactualiseerd.	Scholen	kunnen	te	maken	krijgen	met	

schokkende	gebeurtenissen	die	het	schoolleven	voor	enige	of	

zelfs	lange	tijd	ontwrichten.	Het	is	belangrijk	goed	voorbereid	

te	zijn	om	passend	te	kunnen	handelen	in	een	crisissituatie,	

een	verantwoordelijkheid	die	de	school	draagt.

www.schoolenveiligheid.nl

voor: po-scholen

van: Uitgeverij SWP

wat: boek

Mag de kleuter nog wel 
genoeg spelen?

Toen	de	kleuterschool	in	1985	opging	in	de	basisschool	dacht	

men	dat	deze	geïntegreerde	onderwijsvorm	beter	zou	zijn	voor	

de	ontwikkeling	van	het	kind.	Maar	is	dat	wel	zo?	Volgens	

auteur	Helma	Brouwers	niet:	de	ruimte	voor	beweeglijkheid,	

fantasie	en	spontaniteit	van	de	kleuterschool	is	tegenwoordig	

ingeruild	voor	een	gestructureerd	lesprogramma.	Terwijl	

relaties	opbouwen,	muziek,	dans	en	spel	in	haar	ogen	veel	

belangrijker	zijn.	www.swpbook.nl

ISBN:	9789088509346

voor: contactpersonen en vertrouwenspersonen po

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 1 april

WAAR: Eenhoorn, Amersfoort

wat: conferentie

De stap naar de 
vertrouwenspersoon

Een	scholingsdag	gericht	op	het	professionaliseren	van	de	

taken	van	de	vertrouwenspersoon	en	het	veiliger	maken	van	de	

school.	Op	het	programma	staan	lezingen	en	workshops	rond	

het	thema	‘Onzichtbare	klacht,	zichtbare	kracht’,	met	ruimte	

voor	oefening	met	praktijksituaties.	Gastspreker	Miranda	

Vanbrabant,	docent	aan	de	Universiteit	van	Gent,	vertelt	hoe	

het	komt	dat	sommige	ouders,	leerlingen	en	medewerkers	

de	stap	naar	de	vertrouwenspersoon	niet	durven	nemen.	

www.schoolenveiligheid.nl/po2020

voor: leerkrachten po, kinderen en (groot)ouders

van: juf Sanne

wanneer: tot 31 mei

wat: boekenbingo

Boekenbingo voor stimulering 
van lezen

Initiatief	van	Juf	Sanne	(jufsanne.com)	om	het	lezen	op	school	

en	thuis	te	stimuleren.	Lezen	is	leuk,	maar	samen	lezen	en	

praten	over	boeken	is	nog	veel	leuker.	Een	selectie	van	zestig	

prenten-	en	kinderboeken	van	diverse	uitgeverijen	staat	op	

de	boekenbingolijst.	De	bedoeling	is	dat	je	die	uiteindelijk	

allemaal	leest	en	een	recensie	achterlaat:	alleen	dan	kun	je	

echt	BINGO	roepen	en	kans	maken	op	mooie	prijzen.	Dit	is	een	

vrijwillig	project	waarvoor	donaties	welkom	zijn.

www.boekenbingo.nl
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boekbespreking

kijkje in een omdenkend
onderwijsbrein

Het	belang	van	gastvrijheid	en	persoonlijk	contact	in	het	funderend	

onderwijs	staan	centraal	in	deze	nieuwe	bundel	van	spreker	en	

ervaringsdeskundige	Ivo	Mijland.	In	zijn	verhalen	tilt	hij	de	leerkracht	

op	het	schild	en	bekijkt	hij	het	glas	liever	als	half	vol	dan	als	half	leeg.

tekst paul van den heuvel

De	nieuwe	bundel	van	spreker	en	auteur	van	

onderwijsboeken	Ivo	Mijland	belooft	een	

inkijkje	in	het	brein	–	op	z’n	Frans	le	cerveau	

–	van	de	auteur,	die	gastheerschap	en	ple-

zier	naar	eigen	zeggen	hoog	in	het	vaandel	

heeft	staan.	Mijland	heeft	in	het	verleden	

gewerkt	als	leraar	Nederlands,	vertrouwens-

persoon,	faalangsttrainer,	mentor	en	

leerlingbegeleider.	Zijn	brein	denkt	niet	in	

problemen,	maar	onderzoekt	mogelijkheden	

en	verbinding,	stelt	hij	zelf.	Son cerveau est 

toujours submergé. Dat	staaft	hij	met	deze	

luchtig	geschreven	bundel	over	moeilijke	

onderwerpen.

De	auteur	doet	veel	aan	omdenken:	in	zijn	

artikelen	worden	klagende	ouders	ambas-

sadeurs,	heten	ongemotiveerde	leerlingen	

‘anders	gemotiveerd’	en	wordt	een	schuld-

vraag	altijd	voorafgegaan	door	nieuws-

gierigheid	naar	het	waarom.	Dat	levert	

krachtige	verhalen	op	voor	de	lezer	die	wil	

blijven	kijken	naar	wat	er	wél	is	in	plaats	van	

naar	wat	er	niet	is.	Mijland	gaat	nadrukke-

lijk	op	zoek	naar	de	kansen	die	er	altijd	zijn,	

ook	in	een	soms	lastig	onderwijsklimaat.

Het	thema	gastvrijheid	loopt	als	een	rode	

draad	door	de	25	blogteksten	die	de	bundel	

telt;	de	auteur	toont	hoe	je	in	zijn	ogen	

gastvrij	kunt	en	moet	zijn	in	je	school	of	

klas.	De	leerkracht	als	gastheer	of	-vrouw,	

ongeacht	het	type	leerling:	Mijland	laat	zien	

hoe	je	met	alle	leerlingen,	leuke	en	minder	

leuke,	een	plezierig	contact	kunt	heb-

ben.	In	zijn	verhalen	geeft	hij	de	woorden	

meester en juf	weer	status	en	beschrijft	

hij	een	vak	waar	je	geweldig	trots	op	kunt	

zijn.	Waarin	leerlingen	30	jaar	later	nog	

met	een	goed	gevoel	aan	je	school	terug-

denken.	En	niet	alleen	omdat	ze	geweldig	

de	werkwoordspelling	hebben	uitgelegd,	

maar	omdat	leerkracht	en	ondersteunend	

personeel	de	leerlingen	echt	zagen,	hen	

vertrouwen	gaven,	hen	kon	laten	merken	

dat	ze	belangrijk	zijn.

Leraar,	directeur,	onderwijsassistent,	

conciërge:	allemaal	beroepen	die	in	deze	

tijd	zwaar	kunnen	zijn	–	én	leuk.	Met	dit	

leesbare	boek	verlicht	Ivo	Mijland	het	zware	

en	versterkt	hij	het	lichte.

Cerveau	Mijland	laat	je	via	herkenbare	prak-

tijkvoorbeelden	en	aansprekende	metaforen	

de	(onderwijs)wereld	vanuit	vele	perspec-

tieven	aanschouwen.	Het	is	confronterend	

maar	ook	realistisch	en	hoopvol	geschreven,	

met	leuke	en	leerzame	anekdotes.

Naast	gastvrijheid	staan	in	‘Cerveau	

Mijland’	ook	relaties	en	persoonlijk	contact	

centraal.	In	elk	hoofdstuk	van	het	boek	vind	

je	situaties	die	we	vaak	als	problemen	zien,	

maar	waar	de	gastheer	laat	zien	hoe	je	wat	

verder	kunt	kijken.	Daardoor	zet	elk	van	de	

hoofdstukken	je	aan	tot	nadenken	en	reflec-

tie.	Door	de	mooie	vormgeving,	het	aantrek-

kelijke	lettertype	en	de	toegankelijkheid	

van	de	verhalen	is	het	een	prettig	leesbaar	

boek.	Nuttig	als	studiemateriaal,	maar	ook	

geschikt	voor	ontspanning	in	de	luie	stoel	

bij	de	open	haard.	_

Cerveau	Mijland

Ivo	Mijland,	2019

www.uitgeverij-quirijn.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’.

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