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Partner in uw IKC-ontwikkeltraject

VAN ONTWERP TOT REALISATIE

 We zijn vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van IKC 

Aventurijn in Middelburg, een van de proeftuinen van PACT.

Dit IKC is bezig aan het derde schooljaar.

 Momenteel begeleiden we meerdere IKC-trajecten, waaronder 

ook de ontwikkeling van IKEC’s (de E van expertisecentrum), in 

Zeeland IKC+ genoemd.

Iedere situatie is anders en vraagt om een eigen proces.

Er is geen blauwdruk, maar stappen die in ieder proces

terugkomen, bijvoorbeeld een start met een eerste

gezamenlijke visie en missie verkenning. Betrek daarin

zowel de besturen als de professionals van de werkvloer.

Verken ook de zakelijke kant van de samenwerking, die wordt

uitgewerkt in een krachtig  ondernemingsplan.

Het aanstellen van een onafhankelijke projectleider vergroot de slagingskans.

‘Wij zijn met RPCZ het IKC-traject gestart. Het bleek een zeer goede basis voor de samenwer-

king tussen de school en de kinderopvang. Een waardevolle start voor ons Kindcentrum’.

Nelly van de Velde, directeur van basisschool De Burcht-Rietheim

Wees alert op verschillende verwachtingen bij elkaar

en ook bij ouders en gebruik andere voorbeelden als

inspiratiebron voor het ontwikkelen van de eigen visie.

Houd gedurende het hele traject het antwoord op de start-

vraag in het oog: we doen het voor de ontwikkeling, het

welzijn en de toekomst van het kind van de 21e eeuw.

Tips uit de praktijk

T 088 55 70 570

E info@bazalt.nl

I www.bazalt.nl

T 070 448 28 28

E info@hco.nl

I www.hco.nl

T 0118 480 800

E info@rpcz.nl

I www.rpcz.nl/IKC

 Zeeland heeft te maken met krimp. Het IKC is een antwoord 

op deze ontwikkeling. Er ontstaan veel IKC’s in de regio Zeeland. 

Bij veel van deze projecten zijn wij betrokken als procesleiding.

 Ook ontwikkelen we met partners Scalda en Hogeschool Zeeland

de opleiding Pedagogisch Educatief Professional.

We doen dit in opdracht van de Zeeuwse KO-organisaties en het PO.

  
Neem voor meer informatie contact op met onze IKC adviseurs Emile Eshuis (Ambassadeur PACT), email: eeshuis@rpcz.nl,

Jenny de Vos, email: jdevos@rpcz.nl, Bert Wille, email: bwille@rpcz.nl

Bazalt, HCO en RPCZ maken deel uit van de Bazalt Groep en werken daarin samen.

Visie- en inspiratiebijeenkomsten  •  Procesbegeleiding  •  Projectleiding  •  Advies  •  Projectplannen opstellen  •  Monitoren  • Training
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thema _ Van voorschool tot vo
Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot

16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het

gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot

voortgezet onderwijs”, aldus de bevlogen directeuren.
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Platform Onderwijs2032 benoemde persoonsvorming tot

een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennis

ontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak

je als school werk van deze opdracht? “Het is geen

afgebakend gebied met een vaste definitie.”
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hoger level’
Op kbs De Zandberg in Breda kunnen leerlingen hun talenten

ontplooien in De Zandberg Academie. Het is een initiatief van
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subsidie van het LerarenOntwikkelFonds (LOF). Directeur

Hans Staps ondersteunt het van harte. pagina 30
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In kindcentra lukt het leraren, pedagogisch medewerkers en

jeugdzorgmedewerkers steeds beter om een echt – inter

disciplinair – team te vormen en zich samen te richten op de

brede ontwikkeling van kinderen. De eerste onderzoeks

resultaten wijzen op minder doorverwijzingen. pagina 14
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‘De plicht om weerstand te bieden’

Inhoud maart

Drempels verlagen
Als het gaat over de combinatie van onderwijs, opvang, opvoeding en zorg gaat

het ook over het creëren van eerlijke en gelijke kansen. Het versterken van alle

factoren die nodig zijn om leerlingen optimaal tot hun recht te laten komen. Een

basistaak. Vooral vanuit verbinding en samenwerking kunnen we komen tot het

vaak genoemde principe van één-kind- één-plan. Toch blijkt het in de praktijk niet

altijd makkelijk of vanzelfsprekend om dit te realiseren. Soms speelt inhoudelijke

afstemming of een goede overdracht een rol, maar ook lopen schoolleiders

tegen praktische drempels aan. Goede afstemming leidt dan tot een complex

proces van aanvragen indienen, plannen afstemmen, overleggen inrichten en

complexe verantwoording afleggen aan meerdere partijen. Recent verzuchtte

een schoolleider uit te kijken naar de dag waarop we kunnen functioneren in

een systeem waarin we werken met de routing van één-kind-één aanvraag-één

plan-één-verantwoording. Hierbij werd aangegeven dat er best begrip is voor de

belangen van de verschillende partijen. Een ziektekostenverzekeraar heeft een

ander perspectief dan bijvoorbeeld een samenwerkingsverband en natuurlijk is

er (interdisciplinair) afstemming nodig. Ook is het van cruciaal belang dat wordt

geïnvesteerd in de communicatie met ouders. Maar de kilo’s papierwerk die

ontstaan doordat elke partij zijn systemen nét even anders heeft ingericht, leiden

bepaald niet tot kwaliteitsverhoging.

Vanuit onderwijs en opvang zijn toetsen en observaties een belangrijk middel om

de leer- of ontwikkelbehoefte in kaart te brengen. Soms is er betrokkenheid van

maatschappelijk werk of de GGD om de zorgbehoefte in te vlechten. In het speciaal

onderwijs, waar ook sprake kan zijn van meervoudige problematiek, komt daar

vaak een medische zorgcomponent bij. Dan worden groepsplannen of individuele

handelingsplannen aangevuld met behandelingsplannen. Soms schuurt dit met

de verplichte onderwijstijd. Behandelingen op medisch vlak worden immers niet

gerekend tot onderwijs. Een gesprek met de inspectie leidt dan vaak tot frustratie,

omdat het belang van de leerling botst met de norm en dat kan zomaar niet…

Kortom: het combineren van onderwijs, opvang, opvoeding en zorg vraagt om veel

energie, een duidelijke visie en véél doorzettingsvermogen.

Maar vooral vraagt het om daadkrachtige schoolleiders

met lef, die in iedere situatie het belang van hun

leerlingen blijvend voorop zetten. Want drempels worden

niet vanuit zichzelf lager. _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks

over haar visie op het funderend onderwijs op

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter.

Kaderspel _ door petra van haren

k ader prim air m a art 2017
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actueel

nederland koploper in terugdringen

Aantal voortijdig
schoolverlaters gedaald
Het aantal jongeren in het voortgezet en het
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat vorig jaar
zonder startkwalificatie de schoolbanken verliet,
is opnieuw gedaald (naar 22.948). Het totale
percentage daalde van 1,8 naar 1,7 procent
(1400 minder).

In schooljaar 2001/2002 gin-
gen nog zo’n 71.000 jongeren
voortijdig van school. Inmid-
dels is dat aantal nu met
ruim 48.000 geslonken naar

22.948 jongeren: zo’n twee
derde minder. Vorig jaar
heeft het kabinet de toenma-
lige doelstelling van 25.000
vsv’ers in 2016 gehaald.

In Europees verband behoort
Nederland tot de koplopers
in het terugdringen van
voortijdig schoolverlaten.
Vergeleken met de 28 EU-lid-
staten als geheel (11 procent
gemiddeld) heeft Nederland
volgens de Europese definitie
een relatief laag percentage
schooluitvallers (8,2 procent).
De Europese doelstelling
(8 procent) is bijna bereikt.
De positieve resultaten zijn
voor minister Bussemaker
van Onderwijs geen reden om
achterover te leunen. “Iedere
jongere die de school verlaat
zonder diploma is er een
te veel, zeker als ze dat wel

kunnen halen. Daarom heb
ik vorig jaar bekend gemaakt
nog minstens vier jaar met
de aanpak door te gaan
met een nieuwe, scherpere
doelstelling van maximaal
20.000 voortijdig school-
verlaters per jaar in 2021.”
In alle regio’s hebben de
scholen en gemeenten samen
een nieuw regionaal plan
opgesteld om schooluitval
te voorkomen, jongeren
in een kwetsbare positie
beter te begeleiden en om
jongeren die langer geleden
uitgevallen zijn, alsnog naar
een opleiding of werk te
begeleiden. _

kwaliteit vve in g37 verbeterd

Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs
Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters
zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen
tussen 2,5 en 4 jaar, is flink gegroeid. Dit meldt de Volkskrant naar aanleiding van een onderzoek van de
Inspectie van het Onderwijs onder de grootste 37 gemeenten dat op 21 februari naar de Tweede Kamer is
gestuurd. Het is voor het eerst dat de Inspectie met cijfers over het peuteronderwijs in de grote steden komt.

De kwaliteit van de voor- en
vroegschoolse educatie (vve)
in de 37 grootste steden van
Nederland is de afgelopen vijf
jaar sterk gestegen, meldt de
Inspectie in de eindrappor-
tage van de kwaliteitsmonitor
2015/2016 ‘Investeren loont!’.
De verbeteringen zijn zowel
te zien in het gemeentelijk
beleid, als bij de educatie op
de voor- en vroegscholen.
Steeds meer locaties betrek-
ken bijvoorbeeld de ouders
bij het stimuleren van het
kind en de toegankelijkheid
is vergroot. Verder is er veel
vooruitgang te zien in het
pedagogisch klimaat.
Uit het rapport blijkt verder
dat in de grote steden inmid-

dels meer plekken in het
peuteronderwijs zijn dan
voor doelgroepkinderen. Niet
alle kinderen met een risico
op achterstand gaan naar
de voorschool, omdat niet
alle ouders worden bereikt.
Bovendien is het peuteronder-
wijs vrijwillig. In steeds meer
gemeenten zijn ook kinderen
zonder risico op achterstand
welkom op de voorschool.

De afgelopen vijf jaar kregen
de grootste 37 gemeenten elk
jaar 95 miljoen euro extra
om het peuteronderwijs te
verbeteren. Hierdoor is het
aantal voorscholen gegroeid.
In totaal gaat het om 40 dui-
zend plaatsen voor 31 dui-
zend doelgroepkinderen (ter
vergelijking: heel Nederland
telt 250 duizend kinderen
tussen de 2,5 en 4 jaar).

Dit jaar trekt de overheid
ruim 366 miljoen euro voor
achterstandsbeleid uit.

Meningen verdeeld
Onder wetenschappers zijn
de meningen verdeeld over
de opbrengsten van de voor-
schoolse educatie. Bijzonder
hoogleraar kinderopvang
Ruben Fukkink concludeerde
in 2015 na een groot onder-
zoek dat jonge kinderen
hun achterstand met de
educatieve programma’s niet
inhalen. Onderzoekers van
de Universiteit Utrecht en het
Kohnstamm Instituut toon-
den deze zomer in een groot
onderzoek aan dat peuter-
onderwijs wel zin heeft. _

2
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geeft enorme kwaliteitsimpuls

Eerste universitaire lerarenopleiding
primair onderwijs
In september start de Radboud Universiteit in Nijmegen met een bacheloropleiding

‘Pedagogische wetenschappen van primair onderwijs’. De AVS is voorstander van

een divers samengesteld lerarenteam en verwacht dat deze nieuwe opleiding

toegevoegde waarde heeft. Wel is het belangrijk dat hoogopgeleide professionals

binnen de school voldoende worden gefaciliteerd.

De driejarige bacheloroplei-
ding wordt de eerste univer-
sitaire opleiding voor basis-
schoolleraren. De opleiding
duurt een jaar korter dan de
sinds 2008 bestaande acade-
mische pabo en besteedt min-
der tijd aan vakken als taal,
rekenen of aardrijkskunde.
De Radboud Universiteit
denkt jaarlijks tussen de 50
en 100 studenten te trekken.
Uit een onderzoek van de PO-
Raad en de Vereniging van

Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU) in 2015
bleek dat scholen en besturen
behoefte hebben aan meer
leraren met academische vaar-
digheden. Minister Jet Bus-
semaker van Onderwijs heeft
toestemming gegeven voor
de nieuwe opleiding. Deze
moet nog wel geaccrediteerd
worden.
De school wordt steeds meer
een professionele leergemeen-
schap, met diversiteit in

functies. Steeds meer worden
lerarenteams betrokken bij
het herontwerpen van het
curriculum en hebben school-
leiders de rol van inspirator
en stimulator. In scholen waar
leraren al verregaand bezig
zijn met het innoveren van
de lessen en de leerlijnen, is
vaak sprake van gedeeld en
gespreid leiderschap. In het
licht van deze ontwikkeling
is de AVS een warm voorstan-
der van academische pabo-

opleidingen en ook de nieuwe
bacheloropleiding ‘Pedago-
gische wetenschappen van
primair onderwijs’ kan hier
toegevoegde waarde hebben.
Voorzitter Petra van Haren:
“Het geeft een enorme kwali-
teitsimpuls wanneer er in een
schoolteam meerdere acade-
misch opgeleide leraren zijn.
Zij hebben een onderzoekende
houding en geven leiding aan
groepen leraren bij het innove-
ren van het onderwijs. Wel is
het een belangrijk aandachts-
punt dat deze hoogopgeleide
professionals zowel in de func-
tiewaardering als in tijd en
ruimte voldoende gefaciliteerd
worden in de school. Op dit
moment moeten scholen bin-
nen de basisformatie nog vaak
scherpe keuzes maken omdat
de budgetten weinig ruimte
geven voor het vrijmaken van
ontwikkeltijd.” _

zijinstroom bevorderen

Plan van aanpak lerarentekort
Zorgen voor meer studenten aan de lerarenopleidingen, zijinstroom bevorderen,
meer leraren behouden, ‘stille reserve’ activeren en betere carrièreperspectieven
ontwikkelen. Met deze oplossingsrichtingen wil het ministerie van OCW het
lerarentekort terugdringen.

In 2020 zal er een tekort zijn
van ruim 4.000 fte aan lera-
ren en schoolleiders in het
primair onderwijs en dit zal
in 2025 zijn opgelopen tot
ruim 10.000 fte. In het voort-
gezet onderwijs is een tekort
voorspeld van 800 fte in 2020
en 1.200 fte in 2025. Ook
blijven er veel vacatures in de
vreemde talen en de bètavak-
ken. Om deze tekorten aan
te pakken is een pakket van
maatregelen nodig, schrijft

minister Jet Bussemaker in
een brief aan de Tweede
Kamer.
Ook in het verleden zijn er
lerarentekorten geweest.
Daarom heeft het ministerie
van OCW laten nagaan welke
projecten en maatregelen
eerder zijn uitgevoerd en
mogelijk nu ook nuttig zijn.
Een belangrijke uitkomst is,
dat er een combinatie nodig
is van landelijke en regionale
maatregelen. Ook de scholen

zelf, de lerarenopleidingen
en de onderwijsorganisaties
kunnen en moeten bijdragen
aan een oplossing.
Het ministerie formuleert
vijf oplossingslijnen. Ten
eerste moet de instroom,
doorstroom en uitstroom van
lerarenopleidingen omhoog.
Daarnaast is er meer zijin-
stroom nodig. Een kansrijke
oplossingsrichting, ook voor
de korte termijn, ziet OCW in
het behoud van leraren. Lera-

ren met een deeltijdbaan kun-
nen meer uren gaan werken.
Deeltijders zijn hiertoe bereid,
blijkt uit de Emancipatie-
monitor van het SCP. Ook lan-
ger doorwerken is een optie.
De vierde oplossingsrichting
ligt in het activeren van de
‘stille reserve’: afgestudeerde
leraren die om een of andere
reden niet in het onderwijs
werken. Ten slotte kan een
breder carrièreperspectief een
factor zijn om het leraarsbe-
roep aantrekkelijker te maken.
We moeten vastberaden en
vasthoudend zijn, schrijft
Bussemaker in haar brief.
Dit najaar rapporteert het
ministerie over nieuwe ramin-
gen van de tekorten en ver-
schijnt er ook een rapport over
de uitvoering van de acties uit
het plan van aanpak. _
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vervolgonderzoek naar inzet
vakleerkrachten

Geen extra geld voor
bewegingsonderwijs
Staatssecretaris Sander Dekker trekt geen extra middelen
uit voor een verplichte inzet van vakleerkrachten voor
bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Tweede
Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) had in een initiatiefnota
gevraagd om deze verplichting. Wel onderschrijft Dekker de
doelstellingen van de initiatiefnota.

Sander Dekker heeft onderzoek laten uitvoeren naar de financi-
ele consequenties van het verplicht stellen van bevoegde gymle-
raren in het primair onderwijs. Daaruit komt naar voren dat de
kosten hiervan uiteen lopen van Y 48 miljoen tot Y 204 miljoen,
afhankelijk van de gekozen uitvoeringsvariant. Dat geld heeft
Dekker niet. Wel zegt de staatssecretaris toe andere aanbevelin-
gen uit te voeren. Zo zal hij onder meer vervolgonderzoek laten
doen om meer inzicht te krijgen in de voordelen van de inzet
van vakleerkrachten.
In het bestuursakkoord tussen OCW en de PO-Raad van 2014 is
afgesproken dat alle scholen in het basisonderwijs eind 2017
minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs laten geven door
een bevoegde (vak)leerkracht en dat er gestreefd wordt naar
drie lesuren. Hiervoor is een plan van aanpak bewegingsonder-
wijs opgesteld. Eind 2017 worden de resultaten van dit plan in
kaart gebracht. _

40.000 euro voor beste project

Museumeducatie Prijs 2017
Scholen in het primair onderwijs en musea kunnen
een lopend educatieproject aanmelden voor de
tweejaarlijkse Museumeducatie Prijs. Het beste
educatieprogramma wordt beloond met 40.000 euro.
Het prijzengeld is bestemd voor verdere ontwikkeling
en uitbreiding van dit programma.

De Museumeducatie Prijs richt de schijnwerpers op sterke
voorbeelden van educatieve samenwerking tussen museum en
basisscholen. Dit jaar wordt voor het eerst ook een aanmoedi-
gingsprijs uitgeloofd van 5.000 euro voor het beste projectplan.
Om in aanmerking te komen voor de prijzen moet er aantoon-
bare samenwerking bestaan tussen de school of scholen en
één of meer musea, het programma moet aansluiten bij het
curriculum in het primair onderwijs en er moet sprake zijn
van een vernieuwende aanpak, bijvoorbeeld in werkvormen.
Daarnaast moet het programma ook voor andere scholen
en musea uitvoerbaar zijn en moet het betrokken museum
geregistreerd zijn bij het Museumregister en/of lid zijn van de
Museumvereniging. In 2015 ging de prijs naar het Kröller Müller
Museum voor het project ‘De digitale scheurkalender’. Scholen
en musea kunnen zich tot 1 juni aanmelden via de website
www.museumeducatieprijs.nl. De prijs is een initiatief van de
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt in
november uitgereikt door de Museumvereniging. _

subsidieregeling rond 1 april in staatscourant

Geld voor vervanging studerende schoolleiders
Tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op 8 oktober 2016 heeft staatssecretaris Dekker aangekondigd
dat er subsidie beschikbaar komt voor de vervanging van schoolleiders die een masteropleiding willen volgen.
De subsidieregeling wordt binnenkort gepubliceerd. Aanvragen is mogelijk tussen 1 april en 15 oktober 2017.

Schoolleiders in het primair
onderwijs die een masterop-
leiding willen volgen, kunnen
binnenkort in aanmerking
komen voor subsidie. Het
bevoegd gezag ontvangt op
grond van deze subsidierege-
ling een tegemoetkoming
in de vervangingskosten van
de schoolleider. Dit betekent
dat schoolleiders studiever-
lof kunnen krijgen voor het

volgen van een masteroplei-
ding. De subsidieregeling zal
omstreeks 1 april 2017 worden
gepubliceerd in de Staatscou-

rant. De subsidie kan worden
aangevraagd via een digitaal
formulier op de website van
de Dienst Uitvoering Subsidies
Instellingen (DUS-i).
De aanvraagperiode loopt van
1 april tot en met 15 oktober
2017. Het subsidiebedrag is
gerelateerd aan de omvang
van de aanstelling. Aanvragen
worden behandeld op volgor-
de van binnenkomst. Subsidie

wordt in één keer aangevraagd
voor de gehele studieperi-
ode (dit is anders dan bij
de Lerarenbeurs, waarbij
jaarlijks wordt aangevraagd).
De schoolleider bepaalt in
overleg en afstemming met
het schoolbestuur welke mas-
terstudie hij kiest. De hoogte
van het subsidieplafond wordt
jaarlijks gepubliceerd. _
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kabinet breekt af wat onderwijs heeft opgebouwd

Brandbrief over bezuinigingen
onderwijsachterstanden
Door bezuinigingen op onderwijsachterstanden dreigt het kabinet af te breken
wat voorscholen en het primair onderwijs juist hebben opgebouwd. Dat schrijven
onder meer gemeenten, ouder-, kinderopvang- en onderwijsorganisaties,
waaronder de AVS, in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

In 2018 worden gemeenten en
schoolbesturen voor 65 mil-
joen euro gekort op hun
onderwijsachterstandenbeleid.
Ook heeft het kabinet plannen
om het geld voor onderwijs-
achterstanden in 2018 te her-
verdelen, waardoor in diverse
gemeenten minder plek op
de voorschool is, de kwaliteit
ervan afneemt, vroegschoolse
educatie wordt stopgezet en
klassen groter worden. Het
CBS rekende onlangs voor
dat het aantal leerlingen met
een risico op een achterstand
in het primair onderwijs en

op de voorschool meer dan
twee keer zo groot is als waar
het kabinet van uitgaat. Met
steeds minder geld, moeten
dus meer kinderen worden
geholpen. Volgens het CBS is
juist een verdubbeling van het
budget nodig.
De bezuinigingen zijn onder
meer het gevolg van het

jarenlang gebruiken van
een verkeerde definitie van
onderwijsachterstanden. Al
jaren bepaalt het opleidings-
niveau van ouders of een kind
in aanmerking komt voor
achterstandsmiddelen. Omdat
het opleidingsniveau stijgt,
daalde het budget terwijl de
daadwerkelijke achterstanden
niet afnamen. Sinds 2011 is
hierdoor bijna 150 miljoen
euro weggelekt, zo blijkt uit
hetzelfde CBS-onderzoek. Dit
komt dus nog eens bovenop
de bezuinigingen die in 2018
gaan plaatsvinden. Het CBS

stelde onlangs een nieuwe
formule voor die meer recht
doet aan de werkelijke
achterstanden.
De Inspectie van het Onder-
wijs laat zien dat met de
middelen voor onderwijsach-
terstandenbeleid goede resul-
taten zijn geboekt. Ook de SER
pleit voor het gericht inves-
teren in voorzieningen voor
jonge kinderen, mede omdat
zij een belangrijke bijdrage
leveren aan de ontwikkeling
van kinderen en het bevorde-
ren van gelijke kansen.
“Met langjarig investeren is in
de grote gemeenten een solide
en kwalitatief goed aanbod
opgebouwd om achterstanden
bij (jonge) kinderen effectief
te kunnen aanpakken. Wij
willen alles op alles zetten om
voor alle kinderen een goede
start mogelijk te maken”,
schrijven de organisaties in de
brief. Het kabinet dreigt dit
nu teniet te doen. _

ao curriculumherziening in april

Onderwijs, leerlingen en ouders vragen Kamer
curriculumherziening niet stil te zetten
Onderwijs-, leerling- en ouderorganisaties hebben in een gezamenlijke brief een dringend beroep gedaan op

de Tweede Kamer om steun te geven aan een voorstel om een volgende stap te zetten richting een herziend

curriculum. Het voorstel van de AVS, de Onderwijscoöperatie, VO-raad, PO-Raad, het Landelijk Aktie Komitee

Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs, dat deze week aan staatssecretaris Dekker gestuurd werd, zou half

februari in een debat in de Kamer besproken worden. Tot teleurstelling van de organisaties stelde de Kamer het

debat uit naar april.

De organisaties van scholen,
leerlingen en ouders verzoe-
ken de Kamer het plan van
aanpak, waarin leraren in
teams bouwstenen voor een
herzien curriculum gaan ont-
wikkelen, zo spoedig mogelijk
te bespreken. “Uw besluit het

algemeen overleg niet door
te laten gaan dreigt forse
gevolgen te krijgen”, aldus de
organisaties. “De beweging
om op school na te denken
over een toekomstbestendig
onderwijsaanbod is op gang
en we ontmoeten hierin grote

betrokkenheid en steun van-
uit scholen. Er kan vertraging
van maanden ontstaan; scho-
len moeten immers de tijd
hebben om hun leraren vrij te
maken. De ontwikkeling van
ons onderwijs is hiermee niet
gediend.”

De organisaties benadrukken
dat er nog op talrijke momen-
ten, meer inhoudelijk, over
het nieuwe curriculum zal
worden gesproken en dat er
met steun voor het voorstel
geen onomkeerbare stappen
worden gezet. _

5k ader prim air m a art 2017

931084-02_005_06-Mar-17_10:39:22_walter



AVS-congres
Daadkrachtig leiderschap
17 maart 2017 _ NBC Nieuwegein

Voor de derde keer omvat het programma
van het AVS-congres een aantal inspirerende
praktijksessies in het Amfitheater. Korte
‘proeverijen’ van maximaal tien minuten
waarin collega-schoolleiders en andere
deskundigen hun ervaringen delen met het
publiek over een bepaald thema.

De kracht van enthousiasme
Rogier Hilbrandie, Leraar van het Jaar 2007/2008, is sinds dit

schooljaar schoolleider van een po-school. In het programma

Werk Is Leven (WIL) maakte hij kennis met de kracht van

enthousiasme, de waarde van eigen regie en zicht op de

cirkel van invloed. Wat heeft dit hem en zijn team gebracht?

Toehoorders krijgen een gadget mee naar huis om de

overgebrachte energie en het enthousiasme vast te houden.

Robotisering in het onderwijs
Uitdagend onderwijs en aansluiten op nieuwe technologieën,

dat is voor Ronduit onderwijs een van de strategische

doelstellingen om het kind van de 21e eeuw te laten leren

voor de toekomst. In hoeverre kan onderwijsrobot Eddy een

bijdrage leveren aan het behalen van dit doel en aan het

eigentijds leren van kinderen?

Sociale veiligheid
Vier ambassadeurs sociale veiligheid (ingesteld door de

PO-Raad en VO-raad) verkennen samen met het publiek welke

kansen er liggen om meer planmatig te werken aan sociale

veiligheid op uw school. Zij gaan in deze sessie in gesprek

met de aanwezigen en brengen voorbeelden, suggesties en

ervaringen die zij in het hele land zijn tegengekomen.

Het Generatiepact; minder werken vanaf 57 jaar
Het Generatiepact is een regeling voor senior-collega’s in het

onderwijs. Het biedt de mogelijkheid om vanaf 57 jaar minder te

gaan werken; vitaal, trots en gewaardeerd de schoolcarrière af te

sluiten. Stichting Voila in Leusden gaat voor 50 procent werken,

met 80 procent behoud van het oorspronkelijke salaris en

100 procent pensioendoorbetaling. Twee clusterdirecteuren van

de stichting leggen uit hoe dit (financieel) te realiseren is.

Deze vier praktijksessies vinden plaats in
het Amfitheater tussen 12.15 en 14.00 uur.
Het is mogelijk meerdere sessies te volgen.
Hiervoor hoeven congresdeelnemers zich
niet van tevoren op te geven.

Kom ook 17 maart aanstaande en ontmoet
collega’s en andere deskundigen!

Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/congres2017

inspirerende
praktijksessies

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider
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70 gezonde pleinen

Gezonde school boekt vooruitgang
Het programma Gezonde School is een van de gezondheidsprogramma’s die veel
vooruitgang heeft geboekt. Dat blijkt uit de voortgangsmonitor die het RIVM
in opdracht van ZonMw heeft uitgebracht en die onlangs gepresenteerd werd
tijdens de jaarconferentie van Alles is gezondheid…, onderdeel van het Nationaal
Programma Preventie.

De Gezonde School had
eind 2016 1065 scholen met
een Vignet Gezonde School,
215 meer dan het gestelde
doel. Ook het streefdoel van
70 gezonde schoolpleinen
werd gehaald. Eind 2016 had
circa een derde van de scholen
een gezonde schoolkantine.
Het streven was 100 procent
gezonde schoolkantines, dus
dat is niet gehaald. Inmiddels

werken bijna 1000 sportver-
enigingen aan een gezonde
sportkantine: dit is meer dan
het gestelde doel (600).
Andere gezondheidspro-
gramma’s doen het ook goed.
Schoolplein14, een initiatief
van de Johan Cruyff Founda-
tion, haalde het streefaantal
van driehonderd gezonde
schoolpleinen. Bij Jongeren
Op Gezond Gewicht (JOGG),

een programma om overge-
wicht bij jongeren tegen te
gaan, waren eind 2016 116
gemeenten aangesloten, waar-
door circa 800.000 kinderen
bereikt kunnen worden. Ver-
der breidde het programma
Taal voor het Leven van de
Stichting Lezen en Schrijven
uit naar heel Nederland en
verdubbelde het aantal cur-
sisten ruimschoots. In 2016

hebben ruim 118.000 mensen
de check-je-werkstress test
ingevuld. Ook deden meer
bedrijven (167) dan de jaren
ervoor mee aan de week van
de werkstress.

Alles is gezondheid
Ook boekt de beweging ‘Alles
is gezondheid…’ vooruitgang.
In 2016 werden 45 nieuwe
zogeheten pledges getekend,
waarin partijen zich binden
aan gerichte en concrete acti-
viteiten. In totaal zijn er nu
309 getekende pledges. _

vrijwillig, maar leidt tot tweedeling

Kamer wil limiet aan ouderbijdrage stellen
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er een limiet wordt gesteld aan de hoogte van de vrijwillige
bijdrage die scholen in het primair en voortgezet onderwijs aan ouders mogen vragen. De Tweede Kamerleden
Joyce Vermue (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) hadden hierom gevraagd in een motie. De AVS is van mening dat
scholen hierin autonoom zijn. Bovendien gaan ouders al over de hoogte van de ouderbijdrage vanwege het
instemmingsrecht van de MR.

Vermue en Van Dijk willen
voorkomen dat kinderen uit
armere gezinnen worden uit-
gesloten van extra activiteiten
op school omdat hun ouders
de vrijwillige bijdrage niet
kunnen betalen. Ook kunnen
ouders afgeschrikt worden
door de hoogte ervan, en stu-
ren zij hun kinderen daarom
niet naar de school van hun
keuze. De bijdrage is welis-
waar vrijwillig, maar er wordt
vaak wel een moreel appèl op
ouders gedaan om te betalen.
Volgens de Kamerleden draagt

de vrijwillige bijdrage zo bij tot
tweedeling in het onderwijs.
Met een wettelijke bovengrens
kan dit worden tegengegaan.
Daarnaast moet de regering
ervoor zorgen dat scholen de
ouders op voorhand informe-
ren over het bedrag dat zij in
totaal in een jaar kwijt zijn
aan ouderbijdrage.
De AVS vindt het niet nodig de
hoogte van de vrijwillige bij-
drage ‘van bovenaf’ op te leg-
gen. Via het instemmingsrecht
van de MR (artikel 13 onder c
WMS) is het al verankerd dat

ouders hierbij instemming
hebben. De PO-Raad en de VO-
raad zijn ook geen voorstan-
der van het stellen van een
wettelijke bovengrens aan de
ouderbijdrage. Zij vinden dat
dit de beleidsvrijheid van scho-
len teveel aantast. Wel moeten
ouders goed worden geïnfor-
meerd en moet de hoogte
worden vastgesteld in overleg
met de (Gemeenschappelijke)
Medezeggenschapsraad. Maar
een wettelijke limiet leidt tot
verschraling van het extra-
curriculaire aanbod, vreest

de VO-raad. De PO-Raad is
bang dat de wettelijke limiet
juist de nieuwe norm voor
de ouderbijdrage wordt. AVS-
voorzitter Petra van Haren:
“Het is belangrijk dat scholen
in gesprek gaan met individu-
ele ouders en samen zoeken
naar oplossingen waar moge-
lijk toch een knelpunt wordt
ervaren.”
Ook staatssecretaris Sander
Dekker ziet eigenlijk niets in
een limiet. Binnenkort geeft
hij aan hoe hij de motie gaat
uitvoeren. _
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toekomst onzeker

Vraag naar cultuurcoaches
groter dan begroot
In 2016 hebben gemeenten 256 fte aan cultuurcoaches gerealiseerd. Dat is veel
meer dan de oorspronkelijk begrote 135 fte. Dat blijkt uit een inventarisatie door
het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Zonder
structurele gemeentelijke middelen blijft de toekomst van de cultuurcoach echter
onzeker. De AVS heeft cultuureducatie hoog op de agenda staan en heeft zich de
afgelopen jaren ingespannen om cultuureducatie op scholen te stimuleren.

De cultuurcoach werkt op
basisscholen en brede scho-
len als kunstvakdocent of als
coördinator tussen school
en culturele instelling. De
cultuurcoach is in dienst
bij een culturele instelling,
school of gemeente. Het rijk
en de gemeente financieren de
cultuurcoach.
De vrijheid die gemeenten bij

het realiseren van cultuurcoa-
ches hebben, zorgt voor een
zeer diverse beroepspraktijk
waardoor de functie van cul-
tuurcoach niet altijd even
bekend of zichtbaar is in de
gemeente. Cultuurcoaches
worden bijvoorbeeld niet
alleen voor onderwijs en cul-
tuur ingezet, maar ook voor
andere sectoren (welzijn, sport

en zorg). Deze diversiteit heeft
ook een risico, want zo is de
meerwaarde als groep lastig te
benoemen, schrijft het LKCA
op zijn website.

Bijgestelde
doelstellingen
Hoewel veel gemeenten de
oorspronkelijke doelstellingen
van de Impuls brede scholen
sport en cultuur nastreven,
zijn er andere doelstellingen
bijgekomen waar gemeenten
meer belang aan lijken te
hechten. Verbeteren van de
kwaliteit van cultuuronder-
wijs, verbinden van cultuuron-
derwijs met de buitenschoolse
cultuureducatie en het sti-
muleren van een dagelijks
cultuuraanbod op en rond
de school zijn de meest nage-
streefde doelen. Bezuinigingen
en de komst van regelingen als
Cultuureducatie met Kwaliteit
en de Impuls muziekonderwijs
hebben invloed op het werk
van de cultuurcoaches. Zo is
het accent op de brede scholen
door veel gemeenten losgela-
ten en willen zij op alle scho-
len dagelijks cultuuraanbod
stimuleren.

Brede impuls
combinatiefuncties
verlengd
Sinds 2008 nemen gemeenten
deel aan de succesvolle struc-
turele Impuls brede scholen,

sport en cultuur waarmee zij
combinatiefuncties realiseren.
De ministeries van VWS en
OCW handhaven de subsidie
‘Brede impuls combinatiefunc-
ties’ voor onbepaalde tijd. Voor
2017-2018 zijn nieuwe bestuur-
lijke afspraken gemaakt. Per
jaar is Y 58 miljoen rijksgeld
beschikbaar voor in totaal
2.900 fte, waarbij gemeenten
60 procent cofinancieren.
In 2017 beslissen de minis-
teries of deze subsidie vanaf
2019 op een andere manier
naar gemeenten wordt overge-
heveld. Het LKCA beveelt aan
om deze rijksbijdrage blijvend
te oormerken in het gemeente-
fonds. Gemeenten kunnen cul-
tuurcoaches dan structureel
inzetten.

Sessie Cultuureducatie
op AVS-congres
Gelijke kansen voor alle
kinderen om hun creatieve
en kunstzinnige talenten te
ontdekken en ontwikkelen.
Dat is het uitgangspunt van
de handreiking Basis voor Cul-
tuureducatie die minister Bus-
semaker november 2016 naar
de Tweede Kamer verstuurde.
Het LKCA heeft op verzoek
van minister Bussemaker deze
handreiking ontwikkeld. Op
het AVS-congres op vrijdag 17
maart licht Ronald Kox, hoofd
Cultuureducatie bij het LKCA
en een van de auteurs van de
handreiking, deze handrei-
king toe. Hij staat stil bij wat
schoolleiders nu al kunnen
doen om op hun school te
komen tot vernieuwing van
het (cultuur)onderwijs. U kunt
zich nog inschrijven voor de
sessie ‘Basis voor Cultuuredu-
catie als basis voor onderwijs-
verniewing’. _

Kijk op: www.avs.nl/
congres2017

actueel

1000-21-5000-2241 AVS KP 2016-2017-06
1000-21-5000-2231 AVS KP 2015-2016-10

Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_T.indd   1 01-03-17   11:53
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Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs

van 0 tot 16 jaar in het Gelderse Elburg. “We

willen kinderen het gevoel geven dat er geen

overgang is van voorschool tot voortgezet

onderwijs.” AVS-voorzitter Petra van Haren

nam een kijkje en sprak met de bevlogen

directeuren.

tekst daniëlla van ‘t erve

Een dreumes drukt zijn neus tegen het raam van de deur
en zwaait naar elke juf of leerling die voorbij komt. Het
lijkt alsof hij niet kan wachten om naar school te gaan. Die
stap is letterlijk gezien in Scola niet zo groot. Het kleur-
rijke gebouw in Elburg biedt onderdak aan opvang en
onderwijs van 0 tot 16 jaar. Het idee hiervoor ontstond tien
jaar geleden toen de Admiraal van Kinsbergenschool, een
bijzonder neutrale basisschool, van de gemeente mocht
verbouwen. “Moeten we dat wel doen?”, vroeg directeur
Els Baauw zich af. “Onze school telt rond de honderd leer-
lingen en zal nooit echt groot worden in het overwegend
christelijke Elburg, waar sprake is van krimp.”

Lange adem Samengaan met andere partijen in
een soort brede school lag volgens haar voor de hand,
maar het bleek een proces van lange adem. De Van
Kinsbergenschool, die ontwikkelingsgericht onderwijs
(OGO) biedt, vond aansluiting bij daltonschool De Vrijheid,
een openbare school met eenzelfde leerlingenaantal.
Baauw: “Het was helder dat we iets moesten doen, wilden
we nog een toekomst hebben.”
“Krimp noopt tot samenwerken”, ziet Ilse van Hal. Ze is
meerschools directeur, onder andere van De Vrijheid, bij
Stichting Proo. “Ondernemerschap is dat je kansen ziet en
het lef hebt om onverschrokken door te gaan. In wat we
gemeenschappelijk hebben, liggen de kansen. Dat zag ik
ook in het dorp Veessen, waar een openbare en christelijke
school met succes zijn samengegaan.”
De peuterspeelzaal van Stichting Prokino, die ook kin-
deropvang aanbiedt, zat al bij de Van Kinsbergenschool
in. Toen ook het Van Kinsbergen college voor vmbo, havo
en vwo op zoek was naar uitbreiding, werd het voor alle
partijen duidelijk: het moest een educatieve voorziening
worden met een breed activiteitenaanbod voor kinderen

thema _ onderwijs,  opvang en zorg

Over het thema

De samenwerking tussen onderwijs, opvang en
zorg wordt steeds intensiever, zoals bijvoorbeeld
in integrale kindcentra. Desondanks zorgt
het feit dat het nog verschillende stelsels zijn
voor belemmeringen in de kruisbestuiving.
De politiek vindt volledige synergie in één
universeel systeem vooralsnog niet nodig:
te duur en ‘het kan al want het gebeurt al.’
Een taskforce ontwikkelt momenteel voor de
zoveelste keer voorstellen om de verbinding
tussen de sectoren onderwijs en opvang te
vergemakkelijken, maar wel nog steeds bínnen
de bestaande structuren.
Wat is in dit huidige ‘keurslijf’ al mogelijk?
Hoever gaat de integratie? Wat vraagt dat aan
leiderschap, creativiteit en soms misschien wat
burgerlijke ongehoorzaamheid?
Kader Primair nam onder andere een kijkje op
Scola in Elburg, waar kinderopvang, basis- én
voortgezet onderwijs onder één dak zitten
en integraal samenwerken. Verder vertellen
leidinggevenden van een IKC in wording en in
al wat verder gevorderde stadia over hun rol
in de samensmelting, wat goed gaat en waar
ze tegenaan lopen. “We zijn regelmatig met
juristen in de weer.” Ook gaan ze in op de
waardering voor hun functie: “Die is anders
dan directeur van een school of opvanglocatie,
je focus ligt meer buiten. Daar hoort een
andere waardering bij.” En aandacht voor de
eerste resultaten van een wetenschappelijk
onderzoek in IKC-proeftuinen. Die wijzen erop
dat interdisciplinaire teams, soms met een
heuse ‘inclusiepedagoog’, de ontwikkeling
van kinderen positief beïnvloeden. “Het
zou heel passend zijn als het ministerie van
Onderwijs zou bewegen in de richting van een
ministerie voor Kindzaken”, aldus een van de
proeftuin-directeuren.
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‘We lopen hier

“We trekken als directeuren veel
samen op, daar wordt het werk

een stuk feestelijker van.”
Foto’s: Sven Scholten

op goud’
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We lopen hier op goud, omdat we alles onder één dak
hebben.” Jager: “Daardoor zijn de lijntjes kort. Het is een-
voudig om bijvoorbeeld een vo-docent even te vragen om
mee te kijken.”

Schommelende pubers Aan een tafel in de centrale
hal zitten vier kinderen over hun taalboek gebogen. “Het
is hier een stuk rustiger werken dan in de klas”, verklaart
Sven uit groep 5 van De Vrijheid. Hij vindt het heel leuk
dat er meer scholen in het gebouw zitten. “Tijdens de bso
kun je ook met andere kinderen spelen.” “En ik vind het
leuk dat ik af en toe mijn grote zus tegenkom, die heeft
hier af en toe ook les”, vult klasgenoot Roos aan.
Met één hand aan de leuning van de hoge trap komen
de kinderen van groep 3/4 van de Van Kinsbergenschool
in een rijtje naar beneden. Ze houden zich netjes aan
de afspraak die op de trap geldt: via de linkerkant naar
beneden en via de rechterkant omhoog. Als de vo-leerlin-
gen zich hier niet aan houden, worden ze direct door de
jongere kinderen gecorrigeerd, weet Baauw: “O, sorry’,
roepen ze dan en ik hoorde er later één zeggen: ‘Nou, ik
hoef voorlopig geen kinderen hoor, daar zit ook geen jeu
in.’ Het zijn grote lummels, maar zodra de kleintjes weg
zijn, hangen ze zelf in de schommels. Geweldig toch dat
dat kan!”

Van Haren: “Het is mooi om te zien dat deze samen-
werking een andere spin off heeft dan het vertrek van-
uit doorgaande leerlijnen. Je kunt je afvragen wat het
hoogste doel is.” Jager: “Doorgaande leerlijnen zijn van
groot belang, maar de onderlegger is inderdaad het peda-
gogische verhaal. We willen kinderen het gevoel geven

‘ vo l l e d i g e i n t e g r at i e t e d u u r ’

Het aantal brede voorzieningen waarin

opvang en onderwijs samenwerken, zoals

integrale kindcentra, is de afgelopen jaren

explosief gestegen naar ruim drieduizend.

Ook wordt er her en der geëxperimenteerd

met één voorziening voor kinderen van 0

tot 16 of 18 jaar, zoals Scola in Elburg of

Laterna Magica in Amsterdam. Het grote

voordeel is de mogelijkheid om doorlo-

pende leer- en ontwikkellijnen te creëren,

waardoor bijvoorbeeld achterstanden

minder kans krijgen. Tal van organisaties,

waaronder de AVS, zijn voorstander van

een universeel stelsel van opvang en

onderwijs. Ook de politiek praat al jaren

over het slechten van de drempels. Zo is

er sprake van verschillende financierings-

systemen en cao’s, wat het schuiven

met personeel lastig maakt, en gelden

er andere regels voor onder meer mede-

zeggenschap en huisvesting. Volledige

integratie is volgens het kabinet alleen

mogelijk als de kinderopvang een publiek

bekostigde voorziening wordt en de bud-

getten worden gebundeld. Staatssecre-

taris Dekker noemt het bewijs hiervoor

te dun en de kosten te hoog. In opdracht

van het kabinet komt de Taskforce Samen-

werking Onderwijs en Kinderopvang eind

maart met voorstellen hoe de samenwer-

king tussen beide sectoren te vergemak-

kelijken. Maar die vallen wel binnen de

huidige wet- en regelgeving en bestaande

situatie, waarbij kinderopvang privaat

blijft en de budgetten gelijk.

van 0 tot 16 jaar. “Een visiestuk moet rijpen als een goede
fles wijn”, weet Baauw nog. “Maar toen we eenmaal de
knoop definitief hadden doorgehakt, ging het heel snel.
Binnen een jaar stond het gebouw er.”

Brede trap Tijdens de rondleiding prijst AVS-
voorzitter Petra van Haren de overzichtelijkheid van het
gebouw. Beneden zijn de peuterspeelzaal, kinderopvang
en basisschool De Vrijheid gevestigd. Een vier meter
brede trap vol vrolijke kussens leidt naar basisschool Van
Kinsbergen en de twee lokalen van het Van Kinsbergen
college op de eerste verdieping. “Hoe hebben jullie het
zakelijk geregeld?”, vraagt Van Haren. “De Stichting Scola
van Kinsbergen is juridisch eigenaar”, legt Baauw uit. “De
directeuren van de drie scholen vormen het bestuur en
onze besturen zijn de Raad van Toezicht. We betalen alle
drie exploitatiekosten en de kinderopvang betaalt huur.”
Een werkgroep boog zich over de samenwerking in de
praktijk. Er kwamen afspraken over hoe om te gaan met
de was tot waar ouders hun buggy’s neerzetten. “We
maakten ook pedagogische afspraken”, vertelt Annelie
Jager, locatiedirecteur van daltonschool De Vrijheid.
“Bijvoorbeeld over het gebruik van gezamenlijke ruimte
of hoe we met elkaar omgaan.” “Zo spraken we af dat we
elkaars kinderen aanspreken of helpen als dat nodig is”,
vult Baauw aan. “En dat is wat Scola zo bijzonder maakt.

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

De kinderen vinden het leuk dat er meerdere scholen en opvang in het
gebouw aanwezig zijn.
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dat er geen overgang is van voorschool tot voortgezet
onderwijs. Als dat lukt, worden die leerlijnen ook sneller
gerealiseerd omdat je elkaar makkelijker kunt vinden.”
Baauw: “Je moet elkaar eerst leren kennen om te kunnen
bouwen. We groeien nu op een mooie manier naar elkaar
toe.”

Win-win Kinderen van groep 7/8 krijgen Engels van
een docent van het Van Kinsbergen college en ze gaan
naar de hoofdlocatie van de vo-school voor les in natuur-
en scheikunde. “Een win-winsituatie”, vertelt Heidy van
den Berg, directeur Van Kinsbergen college. “Leerlingen
maken op een aantrekkelijke manier kennis met tech-
niek, wat van belang is gezien het aantal vakmensen dat
nodig is. Én ze maken alvast kennis met onze school,
waardoor de overgang kleiner wordt.”
Een educatieve voorziening zoals Scola ziet ze als de toe-
komst. “Het zorgt ervoor dat onnatuurlijke overgangen
verdwijnen. Ouders kiezen bovendien heel bewust voor
een kinderdagverblijf vanwege een bepaalde sfeer en
manier van omgaan met kinderen. Des te fijner is het
voor hen om te weten dat de basisschool én middelbare
school hierop aansluiten.”

De financiële kant is volgens Van den Berg nog een lastig
punt. “Het salaris van docenten in het voortgezet onder-
wijs is hoger dan in het primair onderwijs. Dat betekent
dat we in overleg wel oplossingen vinden om de inzet
van mijn docenten te bekostigen, maar dat de finan-
ciering dus niet één-op-één dekkend is. Ik hoop dat de
overheid deze uitwisseling ook financieel mogelijk gaat
maken.”

Evenementenbureau In het lichte lokaal op de
bovenverdieping ploffen scholieren in hun bankjes en
pakken direct hun iPad erbij. Deze derdejaars vmbo-tl
volgen Intersectorale dienstverlening & producten, ook
wel ‘het Evenementenbureau’ genoemd: een programma
vol vakken en vaardigheden die nodig zijn om een evene-
ment te organiseren. “Het is mijn favoriete vak”, vertelt
Esmee (14 jaar). “Je hoeft niet stil te zitten en leert bij-
voorbeeld games maken.” De scholieren vinden het fijn
hier op Scola. Judith (15): “Later wil ik iets met kinderen
gaan doen, dus het is leuk dat ik nu al met ze te maken
heb.” Voor het Evenementenbureau mogen ze echte
activiteiten organiseren. Van vossenjacht op Koningsdag,
het Elburgs kampioenschap voorlezen voor opa’s en
oma’s tot het Sinterklaas- en Kerstfeest op Scola. Esmee:
“Ik was skeelerpiet, dat vonden de kleintjes echt leuk.”
Judith: “Ik was wel steeds bang dat ze me herkenden,
haha.”
“Is de rol van schoolleider veranderd?”, wil AVS-voorzit-
ter Van Haren weten. “Ja”, beaamt Baauw direct. “Ik laat
me minder leiden door regels. Als het werkt met elkaar,
dan regelen we het desnoods achteraf wel. Waar ik op
moet letten is dat ik mensen meeneem. Ik kan er zelf zo
vol van zijn, dat ik vaak te snel wil.” Herkenbaar vindt
collega-schoolleider Jager: “In ons hoofd zijn we soms al
verder. Maar het aantal mensen waar we mee te maken
hebben, is heel groot. Naast management en team, is er
ook nog een grote groep ouders die tijd nodig heeft om
te wennen aan dit concept.” “Een ander verschil is dat ik
voorheen altijd in mijn eentje zat”, vertelt Baauw. “Nu
trekken we als directeuren veel samen op, daar wordt
het werk een stuk feestelijker van.”

Bruisend Van Haren: “Als ik over vijf jaar hier kom,
wat zie ik dan?” “Dan staat er een verdieping bovenop”,
grapt Baauw. “Een apart lokaal voor handvaardigheid
of muziek zou wel fijn zijn, maar ik hoop vooral dat er
een bruisende school staat met een mooi activiteiten-
programma voor alle kinderen door elkaar heen.” Jager:
“Het ideaalbeeld is dat we opvang en onderwijs nog
meer in elkaar kunnen laten overlopen. Sommige kin-
deren kunnen erbij gebaat zijn om les op andere tijden
te krijgen, waarin meer persoonlijke aandacht mogelijk
is.” Baauw: “Scola is Grieks voor leren, ontwikkelen en
vrije tijd. Dat zegt in één woord precies waar we voor
willen staan.” _Vo-leerlingen worden regelmatig gecorrigeerd door de jongere kinderen.
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Rijke speelleeromgeving Naast de proeftuinen
met een inclusiepedagoog zijn er twee proeftuinen die
werken aan een doorgaande lijn van kinderopvang naar
basisschool, met nadruk op een rijke speelleeromge-
ving. In het derde type proeftuin stuurt de gemeente
de samenwerking tussen allerlei partijen aan, om zo te
komen tot één pedagogisch sterke omgeving.
Het onderzoek van PACT draait niet om de vraag welk
type proeftuin het meest succesvol is; voor een vergelij-
king zijn de onderlinge verschillen te groot. Doornenbal:
“Wij hebben wel gekeken hoe de kindcentra aan hun
doelen hebben gewerkt en of dat in hun ogen succes-
vol was, bijvoorbeeld doordat kinderen eerder in beeld
komen en adequatere oplossingen voor hen worden
bedacht.”

o n d er zo ek  in  pro ef t u in en

In kindcentra lukt het leraren, pedagogisch

medewerkers en jeugdzorgmedewerkers steeds

beter om een echt team te vormen en zich

samen te richten op de brede ontwikkeling van

kinderen. Harde cijfers zijn er nog niet, maar de

teams hebben zelf de indruk dat zij kinderen

minder hoeven door te verwijzen.

tekst marijke nijboer

Interdisciplinaire teams
lijken succesvol

Voor het project ‘Pedagogisch PACT – samenwerken
voor jonge kinderen’ werd de afgelopen drie jaar in
zeven kindcentra gewerkt met proeftuinen. Gedurende
die jaren is onderzoek gedaan naar de werkwijzen en
resultaten. De data worden nog geanalyseerd, maar Jean-
nette Doornenbal, voorzitter van het wetenschapsteam
van Pedagogisch PACT, kan al wel wat lijnen aangeven.
“In alle proeftuinen hebben mensen het idee dat ze hun
doelstellingen beter kunnen realiseren. Ze weten elkaar
beter te vinden en spelen beter in op de vragen van kin-
deren. Ze hebben het idee dat ze beter met ouders het
gesprek kunnen voeren en dat ze kinderen minder hoe-
ven door te verwijzen.”
Drie van de zeven proeftuinen werken met een ‘inclusie-
pedagoog’. Zij zijn daar heel enthousiast over. Het Talent
in Lent heeft zo’n functionaris vanuit de jeugdzorg in
huis. Zij voert gesprekken met kinderen en ouders, advi-
seert collega’s over wat specifieke kinderen nodig hebben
en helpt met de vertaling naar een handelingsadvies.
Schoolleider Carla van den Bosch: “Willen we preventief
werken met kinderen, dan moet jeugdzorg actief worden
in de omgeving waar kinderen dagelijks zijn. Jeugdzorg
heeft expertise op het gebied van signaleren, gesprekken
met ouders en groepsprocessen en kan heel laagdrem-
pelig samenwerken met leerkrachten.” Annemarie, de
inclusiepedagoog, is op een niet-nadrukkelijke manier
aanwezig. “Wij zeggen niet: jeugdzorg loopt in de school
rond. Als een moeder op een ochtend haar kind niet naar
school kan krijgen, belt ze naar school en vraagt Anne-
marie om raad.”

thema _ onderwijs,  opvang en zorg
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In Lent lukt dat volgens schoolleider Van den Bosch: door
de preventieve aanpak krijgen kinderen op veel jongere
leeftijd zorg. Zij ziet het aantal verwijzingen naar het
speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, psycholoog of
jeugdzorg ook dalen.
Het wetenschapsteam van PACT wil naast een kwalita-
tieve analyse, de resultaten zoveel mogelijk kwantifi-
ceren, maar dat is soms lastig. Doornenbal: “Het zou

o n d er zo ek in pro ef t u in en

Interdisciplinaire teams
lijken succesvol

>

bijvoorbeeld mooi zijn als we konden zeggen: dit kindcen-
trum verwijst nu zoveel procent minder kinderen naar de
zorg en dat komt door de inclusiepedagoog. Maar dat kan
ook aan andere factoren liggen. Misschien hebben ze wel
kinderen binnengekregen met minder zorgvragen. Een
verband is nog niet per se een causaal verband.”
In een kindcentrum werken mensen uit allerlei discipli-
nes samen. Volgens schoolleider Annette van Valkengoed
van Laterna Magica in Amsterdam wordt de teamvorming
bevorderd doordat zij elkaar aan het werk zien. “Ze berei-
den samen dagdelen voor en voeren de plannen gezamen-
lijk uit. En reflecteren achteraf met elkaar om te kijken
wat er nog beter kan. Iedereen is mede-ontwerper, uit-
voerder en mede-onderzoeker. Zo kunnen we de verschil-
lende leefwerelden van het kind aan elkaar koppelen.

Het Amsterdamse Laterna Magica is
een van de proeftuinen voor onderzoek
naar de werkwijzen en resultaten van
IKC’s. Foto: Tirzah Schnater

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

>
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Bij special needs trek je samen op en werk je vanuit één
plan, gericht op de positieve ontwikkeling van een kind.”

Andere competenties De beweging naar kind-
centra roept veel professionaliseringsvragen op, zegt
Doornenbal. “Mensen zijn in een bepaalde beroepsgroep
opgeleid. Voor het meer ontwerpend en onderzoekend
samenwerken hebben ze ook andere competenties
nodig. Het investeren in professionals moet geen speeltje
zijn van de directeur; de professionals op de werkvloer
moeten echt willen omgaan met diversiteit en willen
samenwerken.”
Is een kindcentrum het meest gebaat bij breed opgeleide
leerkrachten, bijvoorbeeld van de nieuwe Zwolse oplei-
ding Pedagogisch Professional Kind en Educatie? Of kun
je beter koersen op een bundeling van mensen met elk
hun eigen, smalle expertise? “Dat is nog niet uitgekristal-
liseerd”, zegt Doornenbal. “Het is in elk geval belangrijk
dat een team verschillende expertises bevat, die com-
plementair zijn aan elkaar. Wij propageren de T-shaped
professional. Die is goed zijn het eigen vak, en heeft daar
bovenop een aantal verbindende competenties. Hij kan
goed communiceren, kan de expertise van anderen
benutten en kan samen onderzoeken en ontwerpen.”
In een kindcentrum krijgt Passend onderwijs de vorm
van passende ontwikkeling. Doornenbal: “De kinderop-
vang heeft van oudsher te maken met diversiteit. Ook
daar komen kinderen binnen met enorme verschillen
in achtergrond, temperament, aanleg en ontwikkeling.
Pedagogisch medewerkers willen net als leerkrachten
leren om daar goed bij aan te sluiten.”

Leidinggevende die verbindt Om een kindcen-
trum goed te laten functioneren, moet de leidingge-
vende uit het juiste hout zijn gesneden. Doornenbal:
“Zo iemand zorgt dat de medewerkers zich afzonderlijk
en samen goed ontwikkelen en is omgevingssensitief.
Je moet goed kunnen communiceren met je partners in
de wijk en met de gemeente. Het is ook belangrijk dat de
leidinggevende langere tijd op z’n post blijft.”
Schoolleider Van den Bosch vult aan: “Je moet van de
gebaande paden kunnen afwijken; nieuwe oplossingen
zoeken en niet naar dingen grijpen die in het verleden
niet werkten. Je zorgt dat teamleden complementair aan
elkaar worden en samen een goede omgeving kunnen
neerzetten voor kinderen.”

Collega Van Valkengoed: “Als leidinggevende moet je
de visie kunnen vertalen naar het hele systeem. Wij
werken aan inclusie en willen bijvoorbeeld de zelf-
sturing van kinderen stimuleren. Dan moeten ook de
medewerkers zelfsturend zijn, samen kunnen leren.
De kinderen, medewerkers en unitteams hebben dus
een ontwikkelplan. Onze interdisciplinaire unitteams
zijn ook zoveel mogelijk zelfsturend, met eigen regel-
ruimte en een eigen budget. Bij het dragen van deze

Jeannette Doornenbal is voorzitter van het wetenschapsteam van
Pedagogisch PACT.

‘a l l e  l a g e n  i n  h e t  s ys t e e m
m o e t e n  o p  e l k a a r  i n s p e l e n .
a l s é é n  z o’ n  w i e lt j e  u i t v a lt ,
k r i j g  j e  e e n  p r o b l e e m ’

p r o e f t u i n  l at e r n a  m a g i c a

Bij Laterna Magica in Amsterdam heeft elk kind een

coach, een portfolio en een ontwikkelplan waar alle

disciplines bij zijn betrokken. Het ontwikkelplan wordt

elke drie maanden vastgesteld door kind, coach en

ouders. Schoolleider Annette van Valkengoed: “We zijn

niet gericht op problemen, maar op het versterken van

wat goed gaat. Als je samen met partners uit andere

disciplines de ontwikkeling van het kind centraal stelt, kun

je beslissingen nemen die je eigen vak overstijgen. Dat

kan leiden tot heel andere plannen en interventies in het

belang van de ontwikkeling van een kind.”

Laterna Magica werkt met achthonderd kinderen van

0 tot 12 jaar in acht units van honderd heterogeen

gegroepeerde kinderen. In elke unit is een interdisciplinair

team verantwoordelijk voor de totale ontwikkeling van het

kind. Laterna Magica werkt aan de doorontwikkeling van

het concept natuurlijk leren naar 18 jaar.
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verantwoordelijkheid hoort het afleggen van verantwoor-
ding aan anderen.”

Kwetsbaar proces Het integreren van onderwijs,
opvang en zorg is wel een kwetsbaar proces. Het is een
systeeminnovatie, zegt Doornenbal. “Alle lagen in het
systeem moeten op elkaar inspelen.
De subsidiegever, bestuurders, directie en uitvoerders zijn
wieltjes die in elkaar grijpen. Als één zo’n wieltje uitvalt,
krijg je een probleem.” Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer
de gemeente niet bereid is om haar geld voor jeugdzorg
op deze manier te investeren. Of wanneer een nieuwe
bestuurder van de kinderopvang de stekker eruit trekt
omdat hij vindt dat deze werkwijze zijn organisatie te
veel geld kost.
Het is dus belangrijk dat al die lagen zo goed mogelijk op
elkaar ingesteld zijn. Dat zou ook moeten gelden voor het
toezichtkader, zegt Van Valkengoed. “Het zou heel pas-
send zijn als het ministerie van Onderwijs zou bewegen
in de richting van een ministerie voor Kindzaken, met
een specifiek toezichtkader waar de disciplines van kind-
centra onder vallen.”
Wie weet komt het zo ver. Doornenbal: “Dit is een echte
beweging en we staan nog maar aan het begin.” _

p r o e f t u i n  h e t  ta l e n t

Bij Het Talent in Lent volgt ieder kind zijn eigen leerroute.

Het curriculum bestaat uit 24 speelleerstof leerlijnen, die

lopen van de voorschoolse periode tot het eind van de

basisschool. Er zijn verticale groepen. Kinderen werken

zelfstandig en veel samen.

De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zitten onder

hetzelfde dak. School, peuterspeelzaal en opvang werken

vanuit dezelfde pedagogischer visie en hanteren dezelfde

‘beginkenmerkenlijsten’. Deze brengen de sociaal-

emotionele, motorische en spelontwikkeling en de taal-

en rekenontwikkeling in kaart. Ouders dragen hier ook

aan bij. Schoolleider Carla van den Bosch: “Aan de hand

daarvan kunnen wij vrij goed inschatten op welk niveau we

een kind het aanbod geven.”

1000-21-6000-2571 AVS KP 16-17-06 Kleur:

Help je leerlingen de sprong maken
NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS!
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.Gamen-derwijs naar het Voortgezet Onderwijs

De Go VMBO! game is educatief, interactief, leuk en gratis! Jouw
leerlingen ontdekken gamen-derwijs het VO, VMBO en hun eigen
talenten. Het spelen van de game is voor iedere groep 8 leerling
een goede en leuke voorbereiding op de brugklas.

Speel de game met de klas gratis op www.govmbo.nl!

Bestel ter ondersteuning van de game het gratis klassenpakket.
Ga naar www.govmbo.nl/klassenpakket. Doe het nu, want op = op!

meer informatie www.govmbo.nl
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Meer weten?
De volledige uitkomsten van het PACT-onderzoek in de IKC-

proeftuinen worden, net als het programma van het landelijk

PACT-congres op 19 juni 2017, binnenkort geplaatst op

www.pedagogischpact.nl
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l ei d d in g g e v en  a a n  een  in t eg r a a l  k in d c en t rum

Wie onderwijs, opvang en andere voorzieningen wil integreren, heeft een hoop bruggen te slaan.

Zowel tussen de medewerkers als naar de regelgevende buitenwereld.

tekst lisette blankestijn

i kc  in  wo r d in g:  o b s  m o l en a k k er  (w eer t)

‘We hebben allemaal dezelfde passie.
Maar verschillen zijn er ook’

Hadewych Peters is na een lange
loopbaan in de kinderopvang nu vier
maanden directeur van openbare
basisschool Molenakker in Weert. Zij
zet met haar school de eerste stappen
richting een integraal kindcentrum. Zo
zijn de buitenschoolse opvang en het
kinderdagverblijf al gehuisvest in het
gebouw van de onderbouw.

“Toen ik net begon stelde ik voor om
de oudere leerlingen een eigen opvang
te geven op de bovenbouwlocatie, dat
is leuker dan bij de kleuters. De leer-
krachten waren meteen enthousiast:
‘Wij willen dat dit gebouw ook na drie
uur van de kinderen is!’ Dit is één van
de ideeën voor komend schooljaar. Ik
ga met de locatiemanager van de kin-
deropvang een pedagogisch-educatief
businessplan schrijven. Het Landelijk
Expertisecentrum Kindcentra gaat ons
begeleiden. Dit onderwerp leeft bij
besturen, maar nog niet op de werk-
vloer. De teams van school en kinder-
opvang zijn heel open en enthousiast,
maar kennis over IKC-ontwikkeling is
er nog nauwelijks. Daar gaan we de
komende tijd aandacht aan besteden.
Ik wil iedereen meekrijgen. Daarom
wil ik Wereldcafé’s organiseren, waar
bijvoorbeeld teamleden, ouders en
combinatiefunctionarissen van de
welzijnsorganisatie elkaar ontmoeten.

thema _ onderwijs,  opvang en zorg

Hadewych Peters: “De teams van school en kinderopvang zijn heel open en enthousiast, maar kennis
over IKC-ontwikkeling is er nog nauwelijks.”
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l ei d d in g g e v en  a a n  een  in t eg r a a l  k in d c en t rum Muziekscholen, de fanfare, sportver-
enigingen: ik wil meer samenhang
tussen school en buiten. Ik zie dat we
kinderen van nu op een andere manier
op de toekomst moeten voorbereiden:
ze hebben naast taal, lezen en rekenen
ook 21e eeuwse vaardigheden nodig.
Talentontwikkeling, meervoudige intel-
ligentie stimuleren, kennisoverdracht
én competenties ontwikkelen, dát vind
ik belangrijk. De ontwikkeling van kin-
deren mag niet stoppen als de school
uit is, daarom wil ik dat de bso, het
kinderdagverblijf, onderwijs en welzijn
samen optrekken met bijvoorbeeld de
projecten van Jeelo*. Zo maak je er voor
de kinderen één wereld van.”

Fascinerend “Er zijn veel over-
eenkomsten tussen kinderopvang en
onderwijs. Het gaat allemaal over kin-
deren, hun ontwikkeling, verbinding
met ouders, enzovoort. We hebben
dezelfde passie. Maar verschillen zijn er
ook. Denk aan de normjaartaak in het
onderwijs: van de 1.659 werkuren geef

je 940 uur les. De werkdrukbeleving is
desalniettemin hoog. Terwijl kinderop-
vang nauwelijks taakuren heeft buiten
de opvanguren. Tegelijkertijd moet het
onderwijs alles binnen die jaarlijkse
cyclus van 40 weken doen; de opvang is
52 weken per jaar open. Dat fascineert
me. Net als de vanzelfsprekendheid
van samenwerken binnen een groep.
In de kinderopvang is dat heel gewoon:
je draait een groep altijd samen met
collega’s. Dat zal in het onderwijs ook
steeds meer gaan gebeuren. De kin-
deropvang denkt meer vanuit klanten:
het gaat om klantbeleving, de invloed
die je hebt op bijvoorbeeld sfeer en
uitstraling van het pand. Als ik onder-
wijscollega’s uitleg dat dát ook klant-
gerichtheid is, dan vinden ze ‘klant’
geen vies woord meer. Onderwijs en

kinderopvang kunnen veel van elkaar
leren en elkaar versterken.
Als IKC-directeur moet je deze twee
werelden met elkaar verbinden. Het
is een andere functie dan directeur
van een school of opvanglocatie. Je
focus ligt meer buiten. Daar hoort een
andere waardering bij. Zelf moet ik
eerst nog mijn schoolleidersregistratie
halen. Daarvoor moeten eerst mijn in
de opvang verworven competenties
gewaardeerd worden. Dat is al een hele
klus.”

* Zie www.jelo.nl

Een uitgebreid video-interview met

Hadewych Peters is te vinden op

www.avs.nl/cel/ikcvideo

a n d e r h a l f  j a a r  o p  w eg :  i kc  d e  h o r s t  i n  d e  w i j k  (d r e n t h e )

‘De IKC-ontwikkeling is van
bovenop opgelegd, maar het team heeft
het omarmd’
Valentine de Ruyter vormt haar brede
school De Horst bij wijze van pilot
om naar een IKC. Hiermee wil het
bestuur van Stichting Wolderwijs een
antwoord geven op de krimp die de
gemeente De Wolden en omgeving
treft.

“Kinderen leren altijd en overal. Alle
elementen van de dag dragen bij aan
hun ontwikkeling. Een IKC zet alles
in een professioneel kader, vanuit één
team, met één pedagogische en didac-
tische visie en met één aansturing. Als
we voor het kind het beste willen, dan

moeten alle partijen die voor een kind
belangrijk zijn, met elkaar samenwer-
ken. Onderwijs, opvang, ouders, jeugd-
gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding,
cultuur: als we vanuit een centrale
aansturing werken, kunnen we veel
bereiken. De Horst is de enige school
in ons dorp; alle gezindten komen hier.
We zijn een belangrijke vindplaats,
waarbij de kinddiensten elkaar kun-
nen versterken. We werken met tal van
partijen samen, van GGD en gemeente
tot het Centrum voor Jeugd & Gezin en
het consultatiebureau, en van de biblio-
theek tot ergo- en fysiotherapeuten en
logopedisten.”

Commercieel-strategisch
denken “Het bestuur heeft in 2015
besloten tot IKC-ontwikkeling, omdat
door de krimp allerlei faciliteiten voor
dorp en regio verloren zouden kunnen
gaan. Normaal werk ik graag bottom-up,
vanuit initiatieven van het team. Deze
ontwikkeling is van bovenop opgelegd,
maar het team heeft het omarmd.
Samen staan we stil bij kansen en
dilemma’s. Soms zien we beren op de
weg – hoe neem je je team dan mee?
Tijdens de leergang Directeur IKC van
het AVS Centrum Educatief Leiderschap
heb ik veel kennis opgedaan, ervarin-
gen uitgewisseld en praktische tips

‘ i k  g a  m e t  d e  lo c at i e m a n a g e r  v a n  d e
k i n d e r o p v a n g  e e n  p e d a g o g i s c h  e d u c at i e f
b u s i n e s s p l a n  s c h r i j v e n ’
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gekregen. Daar leerde ik meer commer-
cieel-strategisch denken. Hoe kunnen
pedagogisch medewerkers en leerkrach-
ten elkaar versterken, van elkaar leren,
samen de ouderbetrokkenheid vorm-
geven? Maar ook: hoeveel mensen met
kinderen wonen er in de buurt, hoeveel
tweeverdieners, welke ruimte is er voor
opvang naast bijvoorbeeld bestaande
gastouderbureaus?”

Langs het randje “We begonnen
met nul kinderen in de opvang. Als eer-
ste heb ik één pedagogisch medewerker
aangetrokken, die ook onderwijsas-
sistent is. Zo kon samenwerking met

onderwijs vanaf het begin vorm krijgen
en leerden de ouders en kinderen de
nieuwe medewerkers meteen kennen.
Dat gaf vertrouwen. Inmiddels hebben
we er vier in dienst. Het is soms lastig
dat ik met twee stichtingen, twee cao’s
en twee ministeries te maken heb. De
overheid zegt eigenlijk: ‘probeer maar
uit’, soms zeilen we langs het randje
van wat mag. We hebben goed opgeleid

personeel. Zo hebben we een bevoegde
gymdocent die een naschools sportaan-
bod verzorgt; daar kunnen ook kinde-
ren die niet op de opvang zitten aan
meedoen.”

Paadje effenen “Ik verwacht dat
er in de cao nieuwe functies komen,
zoals ‘IKC-directeur’. Maar voor nu zijn
er voorlopers nodig die het paadje effe-
nen. Vergaderen? Vroeger deden we dat
alleen na schooltijd. Vanaf dit school-
jaar hebben we ook ’s avonds overleg-
momenten gepland en we hebben aller-
lei netwerkjes georganiseerd, waarin
opvang- en onderwijsmedewerkers met
en van elkaar leren.”

Valentine de Ruyter: “We hebben allerlei netwerkjes georganiseerd, waarin opvang- en onderwijsmedewerkers met en van elkaar leren.”

‘a l s  w e  vo o r  h e t  k i n d  h e t  b e s t e  w i l l e n ,
d a n  m o e t e n  a l l e  pa r t i j e n  d i e  vo o r  e e n  k i n d
b e l a n g r i j k  z i j n  m e t  e l k a a r  s a m e n w e r k e n ’

leergang directeur ikc

Meer informatie over de leergang

Directeur IKC van het AVS Centrum

Educatief Leiderschap is te vinden

op www.avs.nl/cel/ikc (startdata:

19 september in Goes en 25 september

in Amersfoort).
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k i n d c e n t r u m d e a r k (v l a a r d i n g e n): s i n d s  d r i e  j a a r  e e n i kc

‘We wachten op de buitenwereld’
Kindcentrum de Ark werkt al volop
als integraal kindcentrum. Directeur
Berry Hakkeling verzorgt regelmatig
rondleidingen aan geïnteresseerde
schoolleiders en -bestuurders.
Het wiel uitvinden vindt hij leuk,
maar wet- en regelgeving steunen
de IKC-vorming niet genoeg. Dat
vindt ook Eric Boerhout, voorzitter
van het College van Bestuur van de
overkoepelende Stichting UN1EK.

“Als je vanuit onderwijs en opvang een
IKC wilt worden, dan is het belangrijk
om als één team naar elkaar toe te
groeien”, weet Berry Hakkeling. “Je
moet als directeur culturen samensme-
den – als je een schaap en een koe in
een hok stopt, wordt het nog geen geit.
Van twee kanten is flexibiliteit nodig.
Eerst moet je de teams laten kennisma-
ken: wie is de ander? We zijn allemaal
professionals die met kinderen werken;
waarvoor kom jij uit je bed? Uit welke
bron put je? Hoe kunnen we samenwer-
ken voor kinderen? Het zit nu eenmaal
in onze natuur dat je opkomt voor je
eigen soort. Met de fusie tot Stichting
Un1ek komen twee organisaties met
verschillende identiteiten bij elkaar
om samen een nieuwe identiteit te
laden. Christelijk onderwijs smelt met
neutrale kinderopvang samen tot een
christelijke organisatie voor onderwijs
én opvang. Door samen te werken en

te denken in ons collectieve belang, de
kinderen, kregen we echte verbinding.”

Kapitein “We hebben zestig mede-
werkers; als directeur ben ik de kapi-
tein op het schip. Daarnaast bestaat het
managementteam uit twee teamleiders
en een zorgcoördinator. Ik profiteer
van mijn ervaring als schooldirecteur.
Sturen op leeropbrengsten – nu van
0 tot 13 jaar – is wat anders dan het
bedrijfsmatige sturen op kindaantal-
len, personeelsbezetting en GGD-regels,
zoals dat in de kinderopvang gebeurt.
Vanwege de schaalgrootte en andere
verantwoordelijkheden hoort er een
passende waardering bij deze functie”,
vindt bestuurder Boerhout. “Voor een
IKC-directeur zijn competenties als
ondernemerschap en visionair denken
extra belangrijk. Wij plaatsen hen in de
maximumdirecteursschaal uit de CAO
PO, meestal gaan ze van DB naar DC.
Maar sommigen zitten al aan die top.”

Struikelblokken Als directeur
heeft Hakkeling met verschillende

cao’s te maken. “Een leerkracht inzet-
ten in de opvang is lastig vanwege de
systematiek van taakuren. Een ander
struikelblok is dat we met twee geld-
stromen te maken hebben: privaat en
publiek. Terwijl we het geld voor dezelf-
de kinderen inzetten! De oplossing?
Die moet uit Den Haag komen. Het zou
helpen als het aanbod voor peuters een
basisvoorziening zou worden.” Ook wat
andere aspecten betreft wacht UN1EK
op de buitenwereld. Boerhout: “We wil-
len een duurzame voorziening inrich-
ten, maar de harmonisatie van proces-
sen duurt lang. We wachten al twee
jaar op erkenning als fiscale eenheid en
moeten voor de Arbo twee risico-inven-
tarisaties doen. We worden niet altijd
goed begrepen door instanties en zijn
regelmatig met juristen in de weer. Dat
kost veel tijd en geld. IKC-vorming vergt
veel van een team; de werkdruk en het
ziekteverzuim zijn hoog bij ons. Maar ik
zie dat de aanpak werkt voor de kinde-
ren en uit tevredenheidsenquêtes blijkt
dat ons personeel de gezamenlijke visie
enorm waardeert.” _

Directeur Berry Hakkeling: “Je moet als directeur culturen samensmeden – als je een schaap en een
koe in een hok stopt, wordt het nog geen geit.”

Bestuurder Eric Boerhout: “We willen een
duurzame voorziening inrichten, maar de
harmonisatie van processen duurt lang.”

thema _ onderwijs, opvang en zorg
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Als je de wereld van héél dichtbij bekijkt,
gaat er een nieuwe voor je open.
Mooier en bijzonderder
dan je je ooit hebt kunnen voorstellen.

Welkom in het veelbekroonde ARTIS-Micropia
Het enige microbenmuseum ter wereld,
midden in Amsterdam.

Het gratis lesmateriaal sluit niet alleen aan de op
curricula maar ook op de interesse van de
leerlingen. Het Micropia-onderwijs is uitgebreid
met nieuwe thema’s voor alle doelgroepen, zoals
“voedsel en vertering” waarin de leerlingen de
invloed van microben op voedselproductie, 
-verwerking en –vertering ontdekken.

Speciaal schooltarief: € 5,00 per persoon.

Een bezoek aan Micropia is voordelig te
combineren met een bezoek aan het ARTIS-Park.
Bekijk de mogelijkheden op
www.micropia.nl/scholen

1_1_stA4_AVS_fc_D.indd   1 01-03-17   12:00
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: Pabo-studenten van Hogeschool Inholland in

Alkmaar runnen sinds afgelopen oktober de woensdagmiddagactiviteit Bij

Elkaar voor vluchtelingenkinderen uit het naburige asielzoekerscentrum.

tekst irene hemels

“Als pabo hechten we veel betekenis aan

ondernemend leren en maatschappelijke

betrokkenheid. Toen hier een AZC kwam,

zeiden we meteen tegen elkaar: daar

moeten we iets mee”, legt begeleidende

pedagogiekdocent Piet Feld uit. Hij is lid

van de Raad van Toezicht van Bij Elkaar en

een van de initiatiefnemers. “In het vierde

leerjaar hebben we een programmaonder-

deel waarin samenwerken in een team via

een simulatieprogramma centraal staat. De

komst van het AZC was een prachtige kans

om op een uitdagende manier in de prak-

tijk aan de slag te gaan met samenwerken

en ondernemend leren.”

Een projectgroep van zeven vierdejaars

pabo-studenten ging aan de slag met de

opzet en organisatie van een activiteit. Van

concept en het bedenken van een naam

tot de eerste contacten met het AZC: alles

deden de studenten zelf. Een oproep op

Facebook leverde knutselmateriaal en

speelgoed op. Voor de uitvoering van de

woensdagmiddagactiviteit krijgt het project-

team hulp van tweede- en derdejaars pabo-

studenten die als vrijwilliger de kinderen

– in de leeftijd van 3 tot 12 jaar – begelei-

den. Directeur en derdejaars pabostudent

Linda Vlaming (21) begeleidde afgelopen

semester als vrijwilliger een groepje

kinderen. Sinds deze maand is zij voor

een half jaar directeur van Bij Elkaar. “Elke

woensdagmiddag vangen we tussen de 8 en

25 vluchtelingenkinderen op in twee klas-

lokalen van Inholland. Om hen wat plezier

te bieden en gelegenheid te geven met de

Nederlandse taal te oefenen. De opbrengst

van het bevorderen van taalontwikkeling

is echter lastig te meten. Wij richten ons

daarom vooral op het bieden van plezier

door knutselactiviteiten met ze te doen.

Voor deze kinderen zien alle dagen er

hetzelfde uit. Ze hebben weinig afleiding

of vermaak. Het is gewoon ontzettend

leuk om ze bij ons zo blij en vrolijk te zien.

Er zijn bewust geen Nederlandse kinderen

aanwezig, zodat we onze volledige aandacht

kunnen richten op deze groep kinderen.”

De overstap van vrijwilliger naar directeur

van Bij Elkaar was voor Vlaming vanzelfspre-

kend. “Ik was al veel aan het regelen. Ik

vind het fijn om contacten te onderhouden

en mensen achter de vodden te zitten. Ik

voel de verantwoordelijkheid en dat vind

ik leuk. Of ik leidinggevende ambities in

het onderwijs heb? Ik dacht altijd dat het

niets voor mij was. Ik ben namelijk praktisch

ingesteld, maar het gaat me heel goed af. Ik

kan veel ballen in de lucht houden.”

Volgens begeleider Feld staat de activiteit

waar studenten studiepunten voor krijgen

dicht bij hun competentieprofiel. “Het hele

team werkt snoeihard, neemt zijn verant-

woordelijkheid en zorgt ervoor dat het

iedere week draait en een langere periode

door kan gaan. Dit zijn mensen die een

voortrekkersrol vervullen, die wil je wel

voor de klas hebben.” Of het initiatief na

dit schooljaar doorgaat is nog niet duidelijk,

zegt Feld. “Zolang het AZC er is gaan we

door. De aarzeling die het COA aanvankelijk

had – laat je relatief onervaren jongeren met

kwetsbare kinderen aan de slag gaan – is er

absoluut niet meer.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

pabo-studenten vangen
vluchtelingenkinderen op

Het team van Bij Elkaar, met als tweede van rechts directeur Linda Vlaming
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Bouwt u mee aan het
advies van de toekomst?Schooladvies

door integrale
beoordeling

Even geen eindtoets meer! De keuzes voor dit jaar zijn gemaakt, even
rust, hoor ik u zeggen. Toch hebben we nog een belangrijke vraag
voor u: Doet u mee met de proefafname van de AMN Eindtoets voor
2018?

Maar eerst een toelichting op die integrale beoordeling. Wat
bedoelen we daarmee? En hoezo advies van de toekomst?

AMN biedt het PO twee instrumenten. Met Aansluiting PO-VO kijken
we op een integrale manier naar de ontwikkeling van kinderen
en geven u daarmee een objectivering en onderbouwing van UW
schooladvies. De AMN Eindtoets geeft vervolgens op gedegen wijze
een officieel schooladvies. Wanneer u met de AMN Eindtoets gaat
werken, mag u Aansluiting PO-VO gratis inzetten!

Vindt u het ook belangrijk om naar het totale beeld van de leerling
te kijken? Dan is het van belang om deel te nemen aan de grote
steekproef, zodat we opnieuw door de keuring van de Expertgroep
komen. Kortom: meedoen met de steekproef voor de AMN
Eindtoets 2018 is investeren in een gedegen onderbouwing van uw
eigen schooladvies. Bovendien helpt u op die manier om tot een
professionele adaptieve toets te komen.

Beschikt u over onvoldoende computers? Een internetverbinding die
niet stabiel is? Wij lossen het voor u op, zodat u moeiteloos mee kunt
doen aan de steekproef. Een mooie manier om eens kennis te maken
met onze manier van digitaal toetsen.

Mogen we een afspraak met u maken?

info@amn.nl     026 3557332

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 01-03-17   12:08
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Wij willen een verlengstuk zijn van de belangrijkste leefomgeving, namelijk thuis,
waarin de omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Onze focus ligt op
het neerzetten van de doorgaande ontwikkelingslijn van 0 t/m 12 jaar, daarbij is 
samen verbinden een thema wat ons nauw aan het hart ligt.

Wij streven naar een goede samenwerking met Montessorischolen. Bijvoorbeeld door
samen een Montessori kindcentrum te realiseren. Benieuwd? We informeren u graag
over de mogelijkheden op het gebied van samenwerken en nodigen u uit samen met
ons om de keukentafel te gaan zitten en uit te zoeken wat ons samen verbindt.

Montessori kinderopvang & onderwijs: samenwerken?

KINDEROPVANG
www.montessorikinderopvang.nl
info@montessorikinderopvang.nl

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 01-03-17   12:11

ad
ve
rt
en

ti
e

24

931084-02_024_06-Mar-17_14:40:22_walter



pa ssend onderwijs

In de brede school in de nieuwe
Sliedrechtse wijk Baanhoek-
West zijn een school voor regulier
basisonderwijs en een school voor
speciaal onderwijs gevestigd. De
leraren van beide scholen organiseren
gezamenlijke activiteiten en geven
elkaar tips. Daardoor groeit op een
natuurlijke manier de samenwerking.
Beide schoolleiders aan het woord.
“We zitten nu in een soort snuffelfase,
maar willen in de toekomst nog veel
meer samen doen.”
tekst susan de boer

In de nieuwe brede school in Baanhoek-

West in Sliedrecht zijn twee scholen gehuis-

vest: de christelijke basisschool Anne de

Vries en Bleyburgh, een bijzonder neutrale

school voor speciaal onderwijs aan zeer

moeilijk lerende kinderen. Directeuren Ton

Munnik van Bleyburgh en Jan Willem van

Andel van de Anne de Vriesschool zijn van

plan hier een mooi geheel van te maken.

“Oorspronkelijk wilden we gezamenlijk

beleid ontwikkelen met een werkgroep van

leraren”, vertelt Munnik. “Maar dat ging

voor sommigen te snel. Daarom hebben

we ervoor gekozen op een natuurlijke

manier naar elkaar toe te groeien.” Zo zijn

leerkrachten en onderwijsassistenten van

beide scholen over en weer bij elkaar in de

klas gaan kijken. Dat heeft veel onbekend-

heid over elkaars aanpak weggenomen.

Munnik: “Leerkrachten van de Anne de

Vriesschool ontdekten bijvoorbeeld dat ook

in het speciaal onderwijs gewerkt wordt

met leerdoelen en lesmethodes. Ook kun-

nen ze zich nu goed voorstellen dat een

klein klasje echt nodig is, gezien de grote

begeleidingsbehoefte van de leerlingen.

Omgekeerd merkten leraren van Bleyburgh

dat enkelen van hun leerlingen qua niveau

best zouden kunnen aansluiten bij sommige

Anne de Vries-lessen en zagen ze dat er

veel organisatietalent nodig is om in een

groep van dertig leerlingen iedereen goed

te begeleiden. Dat stelt hoge eisen stelt aan

het klassenmanagement.”

Expertise uitwisselen De afgelo-

pen periode zijn klassen van de Anne de

Vriesschool en leerlingen van Bleyburgh

gezamenlijk activiteiten gaan uitvoeren.

Van Andel: “Leraren van beide scholen

hebben samen met kinderen uit de groe-

pen 5 en 6 van de Anne de Vriesschool en

Bleyburgh-leerlingen die met hen over-

eenkomen in leeftijd een lunch gemaakt

in het kookcafé, en die samen opgegeten.

Ook bij creatieve opdrachten wordt soms

samengewerkt. Een paar leerlingen van

de Bleyburgh gymmen mee met een groep

van de Anne de Vriesschool. Ook zijn er

gezamenlijke voorleesmomenten. Leraren

bedenken steeds vaker gemeenschappelijke

activiteiten.” Voor de beide lerarenteams is

het makkelijker geworden om expertise te

delen. “Over en weer herkennen collega’s

veel. Ook op de Anne de Vriesschool zitten

leerlingen die een bepaalde aanpak nodig

hebben”, zegt Van Andel. “Aan de andere

kant hebben sommige Bleyburgh-kinderen

meer uitdaging nodig

op cognitief gebied.

Zo kunnen leraren

elkaar tips geven. Het

gebeurt nu nog ad

hoc, maar expertise-

uitwisseling kan in

de toekomst ook

gerichter plaatsvin-

den. Ik kan me goed

voorstellen dat we

een orthopedagoog

van Bleyburgh eens

een presentatie laten

geven bijvoorbeeld.”

Beeldvorming In de aanloop naar de

brede school zijn Munnik en Van Andel op

bezoek gegaan bij andere scholen voor

regulier en speciaal onderwijs die in één

gebouw zijn gehuisvest. “Vaak was er heel

weinig contact tussen beide scholen”, zegt

Munnik. “Soms organiseerden ze samen

sportdagen, maar van echte samenwerking

zoals ons op termijn voor ogen staat, was

geen sprake. We denken dat dat voor een

belangrijk deel komt door de beeldvorming

over en weer. Dat hebben we hier in het

begin ook gezien.” Ook in Baanhoek-West

hebben de twee scholen verschillende

ingangen en verschillende pleinen. Er is

wel een gezamenlijke personeelskamer,

maar de pauzes zijn op verschillende tijden.

“Het blijven twee scholen, want we vallen

onder verschillende besturen. Wel hebben

onze bestuurders onderling goed contact

en geven zij ons alle ruimte”, zegt Munnik.

“Als directeur zijn we gezamenlijk het boeg-

beeld, ook naar buiten toe. We overleggen

veel en zijn allebei voor iedereen aanspreek-

baar.” De verwachting van de directeuren is

dat in de toekomst de scholen steeds meer

samen gaan doen. Munnik: “We zitten nu in

een soort snuffelfase, maar gaan wel ideeën

voor de toekomst uitwerken en op papier

zetten. De school is een maatschappij in het

klein. Mensen verschillen en het is goed dat

kinderen dat meekrijgen.”

Niet alleen leerlingen ontmoeten kinderen

die zij anders misschien niet hadden

gekend, dat geldt ook voor de ouders.

“Ouders krijgen een reëler beeld van het

speciaal onderwijs”, zegt Munnik. “Ze

zien hoe kinderen ook dingen samen kun-

nen doen.” Van Andel: “Als het even kan

willen we volgend jaar gezamenlijk de

Koningsspelen organiseren.” _

regulier en speciaal
onderwijs groeien
natuurlijk naar
elkaar toe
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achtergrond

per s o o n s vo r m in g

Platform Onderwijs2032 benoemde vorig jaar in haar adviesrapport persoonsvorming tot

een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennisontwikkeling en maatschappelijke

toerusting. Hoe maak je als school werk van deze opdracht en voor welke uitdagingen staan

schoolleiders? tekst femke bakkeren

‘Geen standaard lesboek
voor ontwikkelen identiteit’
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>

‘Geen standaard lesboek
voor ontwikkelen identiteit’

Persoonsvorming gaat volgens docent Anita Bruin-Raven
verder dan zelfontplooiing of identiteitsontwikkeling.
“Het is niet alleen naar binnen gericht. Maar juist een
vormingsproces in contact met elkaar en de wereld.
Kritisch leren zijn, nadenken, je eigen mening durven
geven en ook een andere mening respecteren.” Bruin-
Raven geeft sinds enkele jaren het vak Persoonsvorming
op het Edith Stein College in Den Haag. Over het vak,

het achterliggende gedachtegoed (onder meer gebaseerd
op de onderwijskundige theorie van Gert Biesta) en de
opgedane ervaringen schreef ze afgelopen jaar het boek
‘Kiezen voor persoonsvorming’.
Het vak is op het Edith Stein College bij de brugklas
ingebed in het domein persoonsvorming met onder
andere drama, de mentorklas en gym. In de lessen
komen onder meer zingevingsvragen aan bod en is er
ruimte voor dialoog en reflectie. Leerlingen krijgen
opdrachten en als ze deze inleveren, krijgen ze een vol-
doende. Soms ontstaan er mooie dingen en gesprekken
in de les, soms loopt het niet en lijkt er weinig te gebeu-
ren. Dat is deels de uitdaging voor leraren, denkt Bruin-
Raven. “Het is een onvoorspelbaar, complex proces.”

Iets wat Ton van Eijk, conrector van Edith Stein, beaamt.
“Je bent ook als schoolleider een beetje de controle
kwijt. We zijn in het onderwijs zo bezig met einddoelen
en het volgen van precieze methodes, terwijl dit vak niet
getoetst wordt. Je bekijkt natuurlijk wel de opbrengsten
aan de hand van het leraarverslag en gesprekken met
leerlingen, maar het is minder concreet dan wat we
gewend zijn.”
Het balletje begon in 2010 te rollen in Den Haag toen de
architect van de geplande nieuwbouw vroeg om een dui-
delijke visie: waar staan jullie nu eigenlijk voor? Er wer-
den studiemiddagen gehouden om input van docenten te
krijgen. Bruin-Raven: “Dat was spannend. Het botste af
en toe. De ene docent hamert op discipline, de volgende
op vrijheid en de andere weer op verantwoordelijkheid.
Je weet niet hoe het afloopt. Mensen gingen met de
billen bloot in een veilige omgeving. Zo werkt het ook
in mijn lessen. Dat moet je niet willen controleren of
oplossen.”

Nobel streven Er ontstonden uiteindelijk vijf kern-
waarden waar de school statements aan verbond. Zo
staat bij de kernwaarde Integriteit ‘iedereen is anders.
Dat maakt onze school zo speciaal. We houden daar
altijd rekening mee. Wij geven onze fouten toe. Wij
lachen niet om elkaar, maar met elkaar. Wij zijn eerlijk’.

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

De leraar helpt het kind grip te krijgen op de wereld.
Foto’s: Hans Roggen (de scholen op de foto’s komen niet in
het artikel voor)
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Mooie woorden en een nobel streven. Conrector Van Eijk:
”We wilden er echter ook echt wat mee doen richting
leerlingen en medewerkers. Een vak als persoonsvorming
in de brugklas bleek goed aan te kunnen sluiten op de al
bestaande loopbaanbegeleiding en oriëntatie. Leerlingen
bewust maken van wie ze zijn en ze sterker maken.”
Na wat aanvankelijke scepsis van collega’s – ‘Moet dat
nou? Wat schieten we ermee op?’ – merken Van Eijk en
Bruin-Raven dat persoonsvorming een volwaardige plek
heeft gekregen. Er wordt bijvoorbeeld samengewerkt
met het vak burgerschap op havo/vwo en persoonsvor-
ming gaat met extra lessen aanhaken bij de mavo op het
moment dat kinderen vakken moeten gaan kiezen. Van
Eijk: “Sinds twee jaar merk je dat het onderwerp in een
flinke flow zit.”
De aanpak van persoonsvorming op het Edith Stein
College is volgens een verkennend onderzoek van het
Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO)
één van de huidige drie benaderingen van het onder-
werp in het onderwijs: persoonsvorming als vak of losse
leerlijn, persoonsvorming gekoppeld aan bestaande vak-
ken en persoonsvorming als ‘contingent gebeuren dat
gepland én vooral ongepland, overal en op elk moment
kan plaatsvinden. De school als vormend instituut staat
centraal’.

Overheersend SLO onderzocht niet alleen de uit-
voering van persoonsvorming, maar bracht ook de ver-
schillende opvattingen over persoonsvorming vanuit de
diverse historische en actuele perspectieven in kaart.
“Er wordt al jaren veel over geschreven en gezegd. Het is
geen afgebakend gebied met een vaste definitie”, vertelt
Desirée Houkema, leerplanontwikkelaar en onderzoeker
bij SLO. En dat past ook bij het onderwerp. “Scholen
die er iets mee willen, zullen eerst bij zichzelf te rade
moeten gaan. Wat willen we? Wie zijn we? De gewenste
identiteitsontwikkeling begint bij de schoolleider en het
team. Daar hoort geen kant-en-klaar antwoord bij of een
lesboek aangeleverd door een buitenstaander.”
Houkema kan zich goed vinden in de hernieuwde aan-
dacht voor het onderwerp. “Uiteraard bestaat onderwijs

Onderwijs bestaat in feite al voor een groot deel uit persoonsvorming.

‘ h e t  c r e d o  ‘m e t e n  i s  w e t e n ’
w e r d  w e l  e r g  o v e r h e e r s e n d .
t e r e c h t  d at  e r  n u  m e e r
a a n d a c h t  ko m t  vo o r  d e  a n d e r e
k a n t ’
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Meer over persoonlijke vorming op het AVS-congres 2017

Dick Middelhoek van ISVW-Bureau Overleren verzorgt tijdens het AVS congres op 17 maart aanstaande de

workshop ‘Moderne Bildung in een praktisch jasje’ (nr. 8). Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet

kennen. Dat doen we door Ausbildung (vakopleiding en kwalificatie) en Bildung (persoonlijke en maatschappelijke

vorming) in de school- en lespraktijk te combineren. Maar hoe geef je Bildung vorm op school?

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/congres2017

in feite al voor een groot deel uit persoonsvorming. Het
gaat al over het ontwikkelen van je identiteit in relatie
met anderen. Het credo ‘meten is weten’ werd echter wel
erg overheersend. Terecht dat er nu meer aandacht komt
voor de andere kant.”

Grip op de wereld Die ‘andere kant’ staat bij basis-
school De Bras in Den Haag al jaren centraal. De school
is vanaf haar start in 2002 gericht op adaptief en erva-
ringsgericht onderwijs. “De vraag van het kind, wie
ben ik, is ons uitgangspunt”, vertelt directeur Jan Bos.
Persoonsvorming betekent voor Bos in het kort: “De
leraar helpt het kind grip te krijgen op de wereld.”
Een kind moet eigen keuzes leren maken, zijn eigen
leerproces doormaken in dialoog met anderen, vindt Bos.
“Het kind begrijpt dan dat wat het doet, zin heeft. Het
hoeft geen rijtje sommen maken om de juf te plezieren
of te leren lezen om oma trots te maken. Nee, het kind
leert doen waar het behoefte aan heeft. Voor zichzelf.”
Van veel traditionele onderwijsvormen is in de loop der
tijd afscheid genomen bij De Bras. Er is geen groepensys-
teem, geen jaarklassensysteem. Er zijn geen toetsen, geen
curriculum, geen vaste volgorde, geen methode (met uit-
zondering van rekenen) en bijbehorende dure lesboeken.

Eigen weg Maar wat dan wel? Gedroomd en onvoor-
spelbaar onderwijs, noemt de directeur het. De kinderen
zijn ingedeeld in familiegroepen. Brasland voor de 4 tot en
met 6 à 7-jarigen. Braswereld voor de leerlingen van 6 à 7
tot en met 12 jaar. Er wordt geleerd in vijf clusters, waaron-
der Economic (rekenen en ondernemingszin) en Lifestyle
(identiteit, geluk, gezondheid, vrije tijd en vitaliteit). Met
behulp van ontdeklokalen, opdrachtkaarten en veel keuze-
vrijheid – ook wat betreft werkvormen – volgen leerlingen
min of meer hun eigen weg. Via digitale portfolio’s en
het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin PO wordt de
voortgang bijgehouden. Waarbij het volgens Bos minder
om prestaties gaat en meer om onder andere competenties,
vaardigheden en de betrokkenheid van kinderen. Vanuit
het eigenaarschap van het eigen leerproces voeren de leer-
lingen zelfs, met hulp van de leraar, hun eigen 20-minuten-
gesprekken met de ouders. “Het kind beschrijft zo zijn
eigen voortgang. Dat motiveert en maakt het leren dieper”,

aldus Bos.
De rol van de leraar is in het proces cruciaal, vervolgt
Bos. “Persoonsvorming ontstaat in een wederkerig proces
van communicatie over en weer. Leraar en leerling stre-
ven beiden naar autonomie. Door dialoog en perspectief
nemen ontstaat een klimaat waarin persoonsvorming

kan plaatsvinden.”
Leraren leggen op De Bras dan ook geen verantwoording
af aan de directeur. Hun enige opdracht luidt: help het
kind. “We doen niet aan afvinklijstjes of formele functi-
oneringsgesprekken”, vertelt Bos. “Ik vind dat ook een
vorm van georganiseerd wantrouwen. Het past niet bij
ons. Hoe ik weet of het goed gaat? Daarvoor hoef ik maar
vijf minuutjes in een lokaal te zijn. En dan zie ik hoe
kinderen en leerkrachten bezig zijn.” Betrokkenheid en
welbevinden zijn de enige twee kwaliteitsciteria op zijn
school. Of het lastig is? Bos: “Nee, we zijn een gewone
school met dezelfde opdracht als andere basisscholen.
We zijn alleen vanaf het begin al bezig met adaptief
onderwijs. Veel scholen leggen het zichzelf op; klassikale
systemen, toetsen, groepsplanningen, curricula... Wij
doen enkel mee met de verplichte eindtoets. Misschien is
er durf nodig om de controle los te laten, maar voor ons
is het een organisch proces.” _

Meer weten?
• Op www.slo.nl staan diverse stukken – zoek op

persoonsvorming – zoals het conceptuele vooronderzoek

getiteld ‘Persoonsvorming als curriculaire uitdaging?!’

• Publicatie: Kiezen voor persoonsvorming.

Identiteitsontwikkeling van leerling en school. Anita Bruin-

Raven, Hartger Wassink, Cok Bakker. Uitgeverij Phronese,

2016. ISBN 9789490120191

‘d o o r  d i a lo o g  e n  p e r s p e c t i e f
n e m e n  o n t s ta at  e e n  k l i m a at
w a a r i n  p e r s o o n s vo r m i n g  k a n
p l a at s v i n d e n ’
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ru im  b a a n  vo o r  d e  l er a a r

Op kbs De Zandberg in Breda kunnen

leerlingen hun talenten ontplooien in

De Zandberg Academie. Iedere zes weken

verschijnt er een ‘menukaart’ met projecten

als Meestervervalsers (schilderen),

Het perfecte plaatje (fotografie) en Dance,

dance, dance (choreografie en dans). De Zandberg Academie is een initiatief van leraar

Michiel Santegoeds, die zijn idee uitwerkte met subsidie van het LerarenOntwikkelFonds

(LOF). Directeur Hans Staps ondersteunt het van harte.

tekst susan de boer

l e r a a r  m i c h e l  s a n t eg o e d s:

‘Het moet geen hobbyproject van mij
alleen zijn’
“Het idee van De Zandberg Academie komt voort uit de
Plusklas. De Plusklas is alleen voor leerlingen met hoge
scores, voor andere kinderen wordt niets speciaals geor-
ganiseerd. Ik vind dat alle leerlingen de kans moeten
krijgen hun interesses te ontplooien. De projecten van
De Zandberg Academie sluiten zoveel mogelijk aan op
niet-cognitieve intelligenties, zoals visuele of motorische
intelligentie. Deelname is niet gekoppeld aan toetsscores,
maar we verwachten van kinderen die zich inschrijven
wel dat ze een stapje extra doen, bijvoorbeeld door direct
tijdens de inloop aan hun weektaken te beginnen. De
groepsleerkracht bespreekt de menukaart in de klas en
leerlingen kiezen zelf of ze zich willen inschrijven. De
groepsleerkracht zorgt ervoor dat maximaal vijf kinde-
ren uit één klas zich aanmelden. De leerkracht bepaalt
de criteria. Een kind dat een boost kan gebruiken in het
zelfbeeld bijvoorbeeld, komt eerder in aanmerking als er
keuzes moeten worden gemaakt. In het begin vonden de

meeste collega’s dat niet zo’n fijne rol, maar nu zijn ze
eraan gewend.”

Amateurfotograaf “Ik ben één dag in de week
vrijgeroosterd voor de coördinatie van de Zandberg
Academie. De projecten worden begeleid door leerkrach-
ten met een bepaalde belangstelling. Eerst vroeg ik ze
gericht of ze een groepje wilden begeleiden, nu komen
ze ook zelf met ideeën. Een van de collega’s is bijvoor-
beeld amateurfotograaf. Zij begeleidt nu een project
rondom het fotograferen van optische illusies. Van een
ander wist ik dat ze veel danst. Leerkrachten die een
groepje begeleiden doen dat drie kwartier per week.
Andere teamleden vervangen die leerkracht dan. Tot nu
toe hebben we dat steeds goed kunnen opvangen. We
werken met groepjes van maximaal vijftien kinderen.
Per periode van zes weken kunnen zo’n tachtig leerlin-
gen meedoen.”

dubbelinterview
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ru im  b a a n  vo o r  d e  l er a a r Intervisie “Ik had al eens eerder subsidie aange-
vraagd bij het LerarenOntwikkelFonds, maar die werd
afgewezen omdat collega’s onvoldoende werden betrok-
ken bij het project. In overleg met de coach van het LOF
heb ik de opzet aangepast. De procedure zit goed in
elkaar, subsidie is gemakkelijk aan te vragen en je krijgt
een duidelijke motivering waarom je wel of geen mid-
delen krijgt. Wat ik er sterk aan vind, is dat je echt zelf
verantwoordelijk bent voor het slagen van je project. Een
voorwaarde voor de subsidie is ook dat je deelneemt aan
het begeleidingsprogramma. Drie keer per jaar is er een
‘deelnemerslab’, een soort studiedag waaraan je verplicht
deelneemt. De dag bestaat uit een inhoudelijk deel en
een netwerkdeel. Met andere deelnemers kun je dan
sparren over projecten en ideeën opdoen. Daarnaast krijg
je coaching en maak je deel uit van een intervisiegroep.
Met zeven collega’s in het primair en voortgezet onder-
wijs, die ongeveer net zo’n project doen als ik, bespreken
we wat we aan het doen zijn en waar we tegenaan lopen.
Dat is erg inspirerend. Het zijn allemaal enthousiaste en
gemotiveerde mensen.”

Valkuil “Bij dit project gaat het om het inspelen op de
talenten van leerlingen en teamleden. We leren anders
kijken naar de ontwikkeling van kinderen en onze eigen
professionele ontwikkeling. Een valkuil voor mij, en
ook voor anderen uit mijn intervisiegroep, is dat je zo
enthousiast bent over je project, dat je moeite hebt je
collega’s de vrijheid te geven op hun manier de projecten
vorm te geven. Ik wil alles het liefst op mijn manier doen.
Maar dat kan niet, dan wordt het een hobbyproject van
mij en valt het om zodra ik van school verander. Het is
wel de bedoeling dat het blijft bestaan.” _

Leraar Michiel Santegoeds: “Ik vind dat alle leerlingen de kans moeten krijgen hun interesses te ontplooien.” Foto’s: Fotobureau Link

‘ w at  i k  e r  s t e r k  a a n  v i n d ,
i s  d at  j e  e c h t  z e l f  v e r a n t 
w o o r d e l i j k  b e n t  vo o r  h e t
s l a g e n  v a n  j e  p r o j e c t ’
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d i r ec t eu r  h a n s  s ta p s:

‘Start alleen als je de activiteit echt
wilt invoeren’
“Onze school wil meer aanbieden dan het standaardpro-
gramma. Het leerstofjaarklassensysteem is handig voor
de vaststaande elementen, zoals taal en rekenen, maar
voor de leerlijnen wereldoriëntatie en kunstzinnige ori-
entatie zoeken we naar andere vormen. We gaan in alle
groepen werken met vaste thema’s waarin de kerndoelen
en tussendoelen ondergebracht zijn. We gebruiken geen
methode, maar zoeken een eigen aanpak en daarbij door-
breken we soms ook het leerstofjaarklassensysteem.”

Schoolwaarden “Het is belangrijk voor onze school-
ontwikkeling dat de leerkrachten zich steeds meer pro-
fessionaliseren. We willen ze uitdagen om als het ware

naar een hoger level te gaan. De schoolwaarden van De
Zandberg zijn geborgenheid, zelfbewust en beleven. In de
focusgroepen Zelfbewust beleven, Opbrengstgericht wer-
ken & portfolio en Onderzoeken zijn leerkrachten aan de
slag met specifieke onderwerpen die te maken hebben
met die schoolwaarden. Leerkrachten zijn ook ‘ambas-
sadeur’ en helpen collega’s die zoekend zijn naar hun
talenten en mogelijkheden. Dit is een school waar veel
initiatieven ontplooid worden. Als een leerkracht met
een plan komt, kijken we of het past binnen onze waar-
den en binnen de slogan ‘Samen je eigen weg!’ en zo ja,
dan kan hij het uitvoeren. Soms zijn er ook wel ‘remmers
en vertragers’, maar het is goed om scherp te blijven en

Directeur Hans Staps: “Het is goed om scherp te blijven en kritisch te kijken of we echt de juiste dingen doen.”
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dubbelinterview

l e r a r e n o n t w i k k e l fo n d s

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) stelt leraren in het

primair en voortgezet onderwijs in staat hun eigen

innovatieplan uit te voeren. Bij dit programma is de

leraar de initiatiefnemer, de aanvrager van de subsidie

en degene die verantwoordelijk is voor het succes. Naast

financiële ondersteuning – onder meer voor vervanging,

zodat de leraar een aantal uur per week zijn werk anders

kan inrichten – ontvangen leraren begeleiding in de vorm

van ‘LerarenLabs’, coaching en intervisie. Daarnaast

vinden er regionale ‘Open Labs’ plaats. Hieraan kunnen

ook leraren deelnemen die (nog) geen subsidie hebben

aangevraagd. De regeling wordt uitgevoerd door de

Onderwijscoöperatie. Om ervan gebruik te kunnen maken

moet de leraar zijn ingeschreven in het Lerarenregister.

Leraren met een goed initiatief kunnen tot 18 april 2017

een aanvraag indienen.

Meer informatie:

https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

kritisch te kijken of we echt de juiste dingen doen. Voor
een schoolleider is het erg prettig als het team zelf actief,
betrokken en enthousiast is.”

Borgen “De Zandberg Academie is een mooi initiatief.
Ik heb het subsidievoorstel van Michiel bekeken en er
vanuit mijn expertise feedback op gegeven. Michiel heeft
het vervolgens ingediend bij het LerarenOntwikkelfonds.
Er was nog een andere subsidieaanvraag van ons goedge-
keurd, Programmeren Code Kids, maar de leraar die dat
project uitvoert is naar een andere school binnen ons
bestuur gegaan. Het project gaat overigens wel door, we
investeren nu als Zandberg een deel. Een subsidie moet
een startimpuls zijn. Alleen als je zeker weet dat je de
activiteit echt wilt invoeren in je onderwijsprogramma
en er naderhand ook zelf in wilt investeren, moet je een
project starten. Je moet de intentie hebben het program-
ma te borgen en vooraf ook meenemen hoe je het wilt
regelen qua menskracht en tijdsinvestering.”

‘Tonpraoten’ “De Zandberg Academie past goed bij
onze uitgangspunten. De leerlingen maken niet alleen
deel uit van hun eigen klas, maar ook van andere groe-
pen. Ze ontplooien verschillende talenten en ze leren van
elkaar. De activiteiten vinden plaats in een open ruimte
in de school, die we delen met de tussen- en naschoolse
opvang. Iedereen komt er langs. Leerkrachten en leerlin-
gen zien dus wat er gebeurt en worden geprikkeld over
hun eigen talenten na te denken. Steeds meer leerkrach-
ten krijgen zin om ook zelf een groepje te begeleiden.
Zo is er bijvoorbeeld een leraar gestart met ‘tonpraoten’.
Tonproaten gebeurt hier in Breda tijdens carnaval, dan
houdt iemand een komische redevoering van een minuut
of twintig. Deze leraar doet dat al jaren en is nu bezig het
aan een paar kinderen te leren.”

Stimulans “Ik vind het LOF een mooie stimulans
voor de ontwikkeling van leraren. Eerder werkte ik in het
voortgezet onderwijs, daar zijn financieel gezien meer
mogelijkheden dan in het primair onderwijs. LOF zet
leraren in hun kracht doordat ze zelf een initiatief kun-
nen opstarten.” _

Meer informatie over De Zandberg Academie en de projecten:

http://dezandbergacademie.nl

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

1000-21-6000-1648 AVS KP Kleur:

• Groepsgebouwen midden in de natuur
• Veel buitenruimte
• Het programma bepaal je zelf!
• Overnachten al mogelijk vanaf € 16,50 inclusief catering
• Keuze uit slaapzalen, slaaphutjes of safaritenten

Contact
0800 - 400 400 4 (gratis)

info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl
       facebook.com/paasheuvelgroep

44 groepsverblijven
door heel Nederland

 Omdat je gewoon
 de natuur wilt
  ontdekken!
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1000-21-6000-2029 AVS KP 16-17-07 Kleur:

Healthy School Concept
Bouwen aan energiezuinige en gezonde scholen

www.renson.nlProject: Campus Zwolle, Nederland

Buitenzonwering in combinatie
met ventilatieve koeling (of
nightcooling) garandeert steeds
aangename temperaturen

De continue toevoer
van verse lucht en de

gecontroleerde afvoer van
vervuilde lucht zorgt voor
een goede luchtkwaliteit

Optimaliseer de 
gezondheid en
comfort van
leerlingen en
leerkrachten

avs_kader_primair_165x120_0217.indd   1 23/02/17  13:441_2_li_AVS_fc_B.indd   1 01-03-17   12:05
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1000-21-7000-0589 AVS KP 16-17-07 Kleur:

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

A44 afslag (8) Leiden

DÉ ATTRACTIE VAN HET MENSELIJK LICHAAM
Het lichaam is de basis van alles, maar hoe werkt dit ingenieuze

CORPUS eigenlijk? Maak in het 5D harttheater een duizelingwekkende reis
als rood bloedlichaampje en ontdek in de hersenshow de spectaculaire

werking van het menselijk brein.

BEL VOOR EEN ORIËNTEREND BEZOEK !

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

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

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 01-03-17   12:06
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen,

onderwijswoordvoerder namens D66 in de Tweede Kamer.

politieke column

stemhokje
Over een paar dagen gaat de kiezer – u ook,

hoop ik – naar de stembus om te bepalen

wie in de Tweede Kamer uw belangen de

komende jaren mag behartigen. En ondanks

dat ik iedereen aanmoedig te gaan stem-

men, wil ik zeker de mensen in het onder-

wijs aanmoedigen dit te gaan doen. Want

als er één groep is die elke dag bezig is met

de toekomst van Nederland, dan bent u

dat wel. Schoolleiders en leraren weten als

geen ander wat het belang van onderwijs is

voor de toekomst van onze kinderen, maar

bovenal voor de toekomst van Nederland.

Alles wat we op school goed doen, staat in

het teken van de ontwikkeling van kinderen.

Iets wat in Den Haag helaas niet altijd opge-

merkt wordt.

Zo werd het salaris van de leraar jarenlang

niet verhoogd, maar de werkdruk steeg wel,

onder meer door de invoering van Passend

onderwijs. Daardoor moeten leraren hun

kostbare tijd verdelen over leerlingen die

wat extra aandacht nodig hebben, maar ook

nog genoeg tijd overhouden voor de rest

van hun klas. Dit is zwaar, zeker als een klas

uit meer dan dertig leerlingen bestaat.

Daarom investeren wij 4,5 miljard extra

in het onderwijs, waarvan 1 miljard voor

meer tijd voor leraren, 800 miljard voor het

bestrijden van plofklassen en 100 miljoen

voor het bestrijden van onderwijsachter-

stand. Het onderwijs heeft dit geld hard

nodig. Een kind is namelijk gebaat bij een

goede sfeer in de klas. Een klas waar de

leraar genoeg aandacht kan besteden aan

alle leerlingen. Een klas waarin de leraar

niet een groot deel van de tijd kwijt is aan

administratieve klussen, zodat er geen

energie hoeft te worden gestopt in zinloze

vormen van verantwoording. Een klas die

ondersteund wordt door onderwijsassis-

tenten en conciërges die de helpende hand

bieden. Maar vooral een klas die niet meer

dan 24 leerlingen bevat, zodat elke leerling

de aandacht krijgt die hij of zij verdient.

Iedere klas en dus iedere leraar verdient

deze hulp. Leraren moeten meer aandacht

kunnen besteden aan het mooie vak dat ze

uitoefenen: lesgeven aan kinderen.

Na 33 jaar in het onderwijs gewerkt te

hebben als leraar en schoolbestuurder,

weet ik dat het onderwijs het de afgelopen

jaren moeilijk heeft gehad. Daarom wil ik u

uitnodigen om uw stem te laten horen. Om

ervoor te zorgen dat leraren weer de mid-

delen krijgen om leerlingen alle kansen te

geven die zij verdienen. Ik vraag u dan ook

om over een paar dagen in het stemhokje te

stemmen voor uzelf, maar ook voor kansen

voor de leerlingen waar u zich elke dag voor

inzet. _

Reageren?
Mail naar p.vmeenen@tweedekamer.nl

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

s t e m  o v e r  e e n  pa a r  d a g e n  vo o r  u z e l f,
m a a r  o o k  vo o r  k a n s e n  vo o r  d e l e e r l i n g e n
w a a r  u  z i c h  e l k e  d a g  vo o r i n z e t
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Van de AVS
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

Mag ik zelf bepalen waar ik mijn uren duurzame inzetbaarheid aan
besteed, zowel binnen als buiten de school?

tekst harry van soest

De werknemer bespreekt vóór de zomervakantie met zijn werkgever

de inzet van de uren duurzame inzetbaarheid voor het komende

schooljaar. In de CAO PO 2016-2017 zijn onderwerpen genoemd,

maar dat is geen limitatieve opsomming. Zo kunnen er afspraken

gemaakt worden over niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaam-

heden of een ander gekozen doel.

Het is aan de werkgever om aan te geven of het gekozen doel past

binnen het curriculum van de school of dat het bijdraagt aan de

persoonlijke en/of schoolontwikkeling. Het advies is hierover vroeg-

tijdig beleid te formuleren en vast te stellen. Als een werknemer

aangeeft dat hij of zij een cursus macrameeën wil volgen, maar

dat hij/zij binnen de school niets met het vak handenarbeid doet,

dan zal hiervoor in het kader van de duurzame inzetbaarheid geen

medewerking worden verleend.

Een ander voorbeeld is om een uur later te beginnen om vooraf te

kunnen sporten. Past dit binnen het rooster, dan kan de werkgever

ermee instemmen. Wel moet er gewaakt worden voor precedent-

werking of handelen naar willekeur.

Zich inzetten voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk buiten de school

hoort in principe niet te vallen onder duurzame inzetbaarheid,

tenzij het bijdraagt aan de maatschappelijke betrokkenheid of

burgerschap, dat binnen de school wordt uitgedragen. Het is aan de

werkgever om wel of niet in te stemmen met de plannen.

Er kan ook gekozen worden voor het sparen van de uren, maximaal

drie jaar, om een bepaald onderwerp of doel te kunnen uitvoeren.

Als gekozen wordt voor verlof, dan dienen de volledige uren

hiervoor ingezet te worden. Dit geldt vanaf de leeftijd van 57 jaar.

Sparen voor verlof kan maximaal vijf jaar plaatsvinden op basis van

een vooraf ingediend plan.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

e d u c at i e v e r e i z e n

‘De Noordse driehoek’ wegens succes herhaald
Naast april 2017 biedt de AVS de studiereis naar
Zweden, Estland en Finland in verband met de enorme
belangstelling ook aan in het najaar van 2017: van 8 tot en
met 14 oktober.

Deze unieke reis, ‘De Noordse

driehoek’, biedt deelnemers de

kans om kennis te maken

met drie onderwijssystemen die al

jarenlang hoog scoren op de PISA-

ranglijst. Vooral Estland maakt

grote vorderingen na de moderni-

sering van het onderwijs vanaf de

vrijmaking van het Sovjetregime in

1991. Individuele ontwikkeling en

excellente schoolresultaten vormen daar de basis van het systeem.

Finland besteedt ook veel aandacht aan de individuele ontwikkeling

van leerlingen, samenwerkend leren en het gebruik van moderne

communicatiemiddelen. Zweden kent een lange traditie van

kindcentra.

Ontdek hoe in de drie landen beleidsmakers en schoolleiders

voortdurend werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en

aan vernieuwing en aanpassing aan de eisen van de 21e eeuw. De

reis start met een vlucht naar Stockholm, vervolgens per boot naar

Tallinn (Estland) en tot slot een oversteek per ferry naar Helsinki,

waarvandaan de groep terugvliegt naar Amsterdam. Tijdens de

gecombineerde vlieg/bootreis worden zes scholen bezocht en

staan ontmoetingen met schoolleiders en andere experts op het

programma. Ook de cultuur van de verschillende landen komt aan

bod: er is ruimte voor verkenning van de binnensteden, stadstours

met gids en culturele excursies.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/educatievereizen (april

is volgeboekt, in oktober nog ruimte)
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a v s  i n  d e  p e r s

Burgerschap, dyslexie en lastige
onderwerpen in de klas

Bijna alle scholen in Nederland besteden aandacht aan burger-

schap, maar het burgerschapsonderwijs is wel voor verbetering

vatbaar, concludeert de Inspectie van het Onderwijs. AVS-voorzitter

Petra van Haren zegt 7 februari op Radio 1 dat scholen elk van-

uit hun eigen identiteit bezig zijn met burgerschapsvorming.

Staatssecretaris Sander Dekker benadrukt dat de grondwet,

met daarin de basisvrijheden, leidend is. “Hoe ga je om met de

waarden die besloten liggen in de grondwet, dat is de kern van

burgerschapsonderwijs. Het is een taak van de schoolleider en het

team om met elkaar in gesprek te gaan over hoe thema’s met de

leerlingen besproken kunnen worden.”

Op 14 februari ging Van Haren eveneens op Radio 1 in discussie

met Wendy Vianen van de politieke partij Nieuwe Wegen over het

(niet) bespreken van lastige onderwerpen in de klas. Vianen, die

vmbo-docent is, zegt dat de schoolleiding bij lastige maatschap-

pelijke onderwerpen tegen docenten zegt: ‘Zeg er maar niets over

in de klas, dat lokt discussie uit.’ Van Haren benadrukt dat het van

belang is dat leraren en schoolleiding daarover in gesprek gaan met

elkaar. “Heb kennis van je schoolpopulatie en benoem met elkaar

de thema’s waar je tegenaan kunt lopen. En kijk dan: hoe pakken

we het samen aan? Met elkaar weet je of je hulp nodig hebt, of het

bijvoorbeeld te maken heeft met handelingsverlegenheid.” Verder

kwam aan de orde dat het belangrijk is om met het team nadrukke-

lijk inhoud te geven aan burgerschapsvorming. “Dat moet niet van

bovenaf opgelegd worden”, aldus de AVS-voorzitter.

De stelling van enkele hoogleraren dat het aan slecht onderwijs ligt

dat steeds meer kinderen lijden aan dyslexie of dyscalculie pareert

Van Haren op Radio 1 op 9 februari. “Dyslexie heb je en dat gaat

een leven lang met je mee. Er is dagelijks veel aandacht voor taal en

rekenen op scholen. Andere problemen kun je met extra ondersteu-

ning oplossen.” Van Haren benadrukt dat we moeten voorkomen

dat er ‘pseudo-dyslecten’ (zoals de onderzoekers het noemen)

ontstaan met de inzet van extra hulp. Ze vindt het een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van school en ouders om kinderen heel vroeg

gevoelig te maken voor geletterdheid. “Het onderwijs is niet alleen

verantwoordelijk, ook ouders hebben hierin een taak. Het is belang-

rijk dat zij in een vroeg stadium kinderen voorlezen en met ze lezen.

Maak kinderen gevoelig voor geletterdheid.” Een van de onder-

zoekers stelt dat veel oefenen door dagelijks letters en woordjes

te ‘stampen’ de oplossing is. De AVS-voorzitter denkt daar anders

over: “We hebben er andere didactieken voor en professionals die

heel goed weten hoe ze hiermee om moeten gaan. Je moet zeker

kijken of je dingen kunt verbeteren op school, maar stampen is niet

de oplossing.”

Voor de website van EP-Nuffic werd Van Haren geïnterviewd over

de oud-schoolleiders van de AVS-commissie Duurzaam vitaal die

voorlichting geven over internationalisering in het onderwijs.

In InfoMR van maart 2017, een tijdschrift voor medezeggenschap,

staat een artikel over versterking van de medezeggenschap. Het

woonde daarvoor een training bij van AVS-adviseur Jan Stuijver aan

basisschool De Globe in Amsterdam in het kader van een gratis

Quickstart vanuit het project Versterking Medezeggenschap. Zie

www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap

c o m m i s s i e d u u r z a a m v i ta a l

Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden
De AVS-commissie Duurzaam vitaal organiseert op
18 mei aanstaande van 9.30 tot 15.30 uur een studiedag
voor geïnteresseerde (toekomstige) postactieve leden
die graag nog iets wil betekenen voor het onderwijs.
De commissieleden zullen in gesprek gaan met de
deelnemers over hun wensen en mogelijkheden,
zodat Duurzaam vitaal een actieve en bruisende
onderwijsgroep kan blijven. Ook zijn er enkele
korte presentaties over activiteiten van de
commissie.

De AVS heeft behoefte aan deskundige en ervaren

vrijwilligers die inzetbaar zijn voor projecten waarbij

de AVS betrokken is. Er zit groot potentieel in de (toe-

komstige) postactieve leden die op basis van ervaring

en competenties inzetbaar zijn en graag nog iets wil betekenen voor

het onderwijs. Het gaat dan om activiteiten als congressen, interna-

tionaliserend onderwijs en samenwerking met andere initiatieven

of organisaties in het onderwijsveld. Daarnaast is het vormen van

regionale contactgroepen van groot belang om een onderlinge band

te realiseren of samen lokale initiatieven te ontwikkelen.

De AVS-commissie Duurzaam vitaal wil een match van vraag en

aanbod bewerkstelligen en het regionale netwerk effectu-

eren. Een andere belangrijke taak is het opkomen voor de

belangen van de (toekomstige) postactieve leden, zoals

het dienen als achterland voor ABP-onderhandelaars.

De presentaties tijdens de Onderwijsverlatersdag gaan

bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk in het buitenland

(VSO), bemiddeling tussen scholen en senioren (vrijwil-

ligerswerk, hulp, Leergaloos), het Pensioenplan en

regionale ambassadeurswerkzaamheden voor internatio-

nalisering in het (basis)onderwijs (EP-Nuffic).

Locatie: AVS-pand, Utrecht (inclusief lunch en borrel)

Aanmelden: info@avs.nl of via tel. 06-55110507 (Jan-Pieter van

Bruchem) of 06-39 855595 (Cees van der Jagt)
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1000-21-6000-1411 AVS KP 16-17-06 Kleur:

Wonen en werken
in Afrika of Azië?
www.vso.nl/onderwijs
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1000-21-7000-0574 AVS KP 16-17-07 Kleur:

Vacature Fortior twee-scholen directeur m/v  (1,0 wtf)

voor basisschool De Meule &
basisschool Nova Montessori te Venlo

Basisschool De Meule
Basisschool De Meule wil het optimale uit elk kind halen. Dat geldt voor alle
kinderen. Er zijn extra voorzieningen voor kinderen met een taal- of ontwik-
kelingsachterstand en met een ontwikkelingsvoorsprong. In het onderwijsconcept
staan daarom de aanpassing van onderwijs en zorg aan de behoefte van het kind
centraal. De school heeft een grote diversiteit aan kinderen; uit alle lagen van de
bevolking en met verschillende nationaliteiten. De school kenmerkt zich door
een pedagogisch klimaat waarin waardering en respect uitgangspunten zijn.
Samenwerking met ouders en partners is daardoor van groot belang.

Basisschool Nova Montessori
Basisschool Nova Montessori is een basisschool waar kinderen zich ontwikkelen
vanuit de visie van Maria Montessori op onderwijs en opvoeding.
In het onderwijs staan zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal.
Vanuit de individuele onderwijsbehoefte van elk kind wordt er gewerkt aan een op-
timale ontwikkeling van het totale kind. De school heeft een zelfstandig en enthou-
siast team met een sterke gezamenlijke visie op hedendaags Montessori onderwijs.
Een team dat zich graag verder wil ontwikkelen. De school ziet ouders als positief
meedenkende, educatieve partners en vindt goede samenwerking essentieel.

Voor basisschool de Meule en basisschool Nova Montessori samen zoekt stichting Fortior met ingang van 1 september
2017 i.v.m. pré-pensionering van de huidige directeur een fulltime:

enthousiast directeur, onderwijskundig leider m/v
Beide scholen zijn gehuisvest in één schoolgebouw in Venlo-Noord en maken deel uit van de stichting Fortior.
Voor de volledige vacaturetekst verwijzen wij u naar onze website www.fortior.nl

Interesse
Dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV mailen naar:
info@fortior.nl o.v.v. Vacature directeur basisschool
De Meule & Nova Montessori t.a.v. Dhr. P.H.M. van Eijk,
Voorzitter College van Bestuur.

Reacties kunnen tot uiterlijk 21 maart worden gemaild.
Gesprekken vinden plaats in week 14.
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a v s  c o m m i s s i e o n d e r w i j s

Bestuur & toezicht, registers en opbrengsten
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS
sprak op 10 februari over bestuur en toezicht, het
Schoolleidersregister en het opbrengstenmodel van
de inspectie.

In het kader van bestuur en toezicht is gesproken over de rol

van medezeggenschap en de uitwerking van de wet Versterking

bestuurskracht. Wat is de invloed van het nieuwe toezichtkader en

wat betekent dit voor de verhouding schooldirectie en -bestuur?

Het CvB neemt de rol van de inspectie over door bijvoorbeeld te

vragen hoe het met de opbrengsten is op een school. De commissie

Onderwijs vraagt zich af: hoe komt het CvB aan de juiste informatie?

Werkt good governance? Hoe gaat het verantwoording afleggen?

Wordt een directiecollectief meegenomen in voorgenomen besluit-

vorming? De bestuurder moet hiertoe gesprekken voeren met

schooldirecteuren. Niet om hen te controleren, maar over de interne

verhoudingen, cultuur, bevoegdheden en het delen van verant-

woordelijkheden. Dienend aan het primaire proces. Het advies aan

schooldirecteuren is duidelijk te zijn over het proces in de school.

Zorg ervoor dat de bestuurder niet verrast wordt. Verantwoorden

door alle geledingen is noodzakelijk.

De leden van de commissie Onderwijs hebben ook de relatie Raad

van Toezicht, schoolbestuur en directieoverleg meegenomen. Hoe

ga je om met de structuur en afspraken? Hoe verloopt het cyclisch

proces, zoals het bespreken van het managementstatuut? In alle

geledingen moet gewerkt worden vanuit vertrouwen. Bij vertrouwen

gaat het om integriteit, de juiste intentie en congruent handelen.

Schoolleidersregister Het Schoolleidersregister PO

(SRPO) maakt de criteria voor de registratie. Er zijn gevalideerde

opleidingen, EVC’s of assessments. Het gaat erom dat schoolleiders

aantonen dat ze de juiste competenties bezitten. Het is een erken-

ning van je vakmanschap en staat voor een cultuur van ‘ik wil door,

ik wil verder en leren’. De kosten moeten door het schoolbestuur

betaald worden.

Informeel leren is ook een mogelijkheid. Bij deze vorm van

herregistratie volgt een validatiegesprek. Je brengt je eigen

ontwikkeling in kaart. Herregistratie voor een interim-manager is

lastig, want het is gekoppeld aan een brinnummer. Er is ruimte bij

het SRPO om	persoonlijke situaties te spreken en eigen initiatieven

voor te leggen die vervolgens wel of niet worden gevalideerd.

Een deel van de schoolbestuurders zou de komst van een

bestuurdersregister een goede ontwikkeling vinden. De beroeps-

groep is zelf aan zet.

De leraren- en toekomstige schoolleidersbeurs bieden ruimte voor

meer ontwikkeling. Het is een goed signaal dat er ruimte is/komt

voor opleiden en professionaliseren.

Opbrengsten De inspectie is momenteel met allerlei	instanties

aan het bekijken hoe om te gaan met de onderwijsresultaten bij het

nieuwe toezichtkader. Er loopt een onderzoek dat onder andere is

ingegeven door de huidige discussie in de politiek over de gewich-

tenregeling. De commissie Onderwijs van de AVS vindt dat het

leerlingvolgsysteem wat opbrengsten betreft leidend moet zijn.

De eindtoets kan als sluitstuk op leerlingniveau een rol spelen. De

opbrengsten op schoolniveau zijn van belang voor de school zelf om

te bezien of er wellicht iets gedaan moet worden aan een bepaald

aspect. Het is een informatiebron voor de schoolleider, het team en

het bestuur. Het inspectieoordeel kan ook gebruikt worden op leer-

lingniveau, als second opinion bij het schooladvies. De commissie

vindt dat het niet een doorslaggevend criterium mag zijn voor het

uiteindelijke kwaliteitsoordeel. Een school is meer dan leeropbreng-

sten. Scholen zouden zich wel moeten verantwoorden als de scores,

afgemeten tegen het landelijk gemiddelde, tegenvallen. Dat kan

dan meegenomen worden in het oordeel.

De school legt tot slot jaarlijks verantwoording af aan zichzelf en

tussentijds bij de besprekingen van het leerlingvolgsysteem (ana-

lyse en aanpak). Dit vindt plaats op leerling-, groeps- en school-

niveau. Het totaal aan analyses geeft jaarlijks een optimaal beeld

van de manier waarop de school werkt aan opbrengsten.

Op 7 april 2016 komt de commissie Onderwijs weer bij elkaar.

Op de agenda staan dan de knellende regelgeving in het s(b)o door

Passend onderwijs en het Generatiepact.

1000-21-6000-1095 AVS KP 2016-2017-07 Kleur: fc

- Advertentie -

 

Kom naar

en ontdek het onzichtbare leven

adv_ARTIS_165x256.indd  1 18-08-16   17:07

Als je de wereld van héél dichtbij bekijkt,
gaat er een nieuwe voor je open.
Mooier en bijzonderder
dan je je ooit hebt kunnen voorstellen.

Welkom in het veelbekroonde ARTIS-Micropia
Het enige microbenmuseum ter wereld,
midden in Amsterdam.

Het gratis lesmateriaal sluit niet alleen aan de op
curricula maar ook op de interesse van de
leerlingen. Het Micropia-onderwijs is uitgebreid
met nieuwe thema’s voor alle doelgroepen, zoals
“voedsel en vertering” waarin de leerlingen de
invloed van microben op voedselproductie, 
-verwerking en –vertering ontdekken.

Speciaal schooltarief: € 5,00 per persoon.

Een bezoek aan Micropia is voordelig te
combineren met een bezoek aan het ARTIS-Park.
Bekijk de mogelijkheden op
www.micropia.nl/scholen

1_1_stA4_AVS_fc_D.indd   1 01-03-17   12:00

l i d m a at s c h a p

Contributie in 2017/2018 niet verhoogd
De contributie voor het AVS-lidmaatschap gaat in schooljaar 2017/2018 niet omhoog. Wel

is er sprake van indexering (1 euro) bij alle lidmaatschapsvormen.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
april en mei 2017

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

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 4 april Jan Stuijver

• Training Van goed naar excellent! (po) 7 april Bart van der Vlist

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap

voor tevreden medewerkers*** (po en vo) 11 april Jan Stuijver

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 12 april Paul van Lent

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 13 april Tom Roetert

• Leergang Veranderen in de onderstroom** (po en vo) 1 mei Marielle Rumph, Pia Umans

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 11 mei Koos van den IJssel, Tom Roetert

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 12 mei Brigit van Rossum, Wiebe Broekema

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen: de basis*** (po) 12 mei Joke Walraven

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 18 mei Tom Roetert

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, so, vo, mbo) 24 mei 2017 Tom Roetert

• Masterclass Geluk voor leidinggevenden*** (po) 22 mei 2017 Clara den Boer

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n
e n  a dv i e s  o p  m a at

www.avs.nl/professionalisering

cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg.

av s  c o n g r e s  b r o n
vo o r  i n fo r m e e l  l e r e n
Het AVS-congres 2017 geldt als bron voor informeel leren

bij alle zeven professionaliseringsthema’s

van het Schoolleidersregister PO.

De programma-inhoud sluit hier gedeel-

telijk bij aan. Deelnemers ontvangen een

digitaal bewijs.

www.avs.nl/congres2017

Foto’s: Hans Roggen
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eendaagse training

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

van zelfevaluatie door schoolbesturen en scho-

len. In het nieuwe waarderingskader met de pij-

lers ‘waarborgen’ en ‘stimuleren’ is het een

integraal onderdeel geworden. Doen we de goede dingen? Doen we

die dingen goed? In hoeverre zijn we de school die we zeggen te

zijn? In de training onder andere aandacht voor de opbrengsten van

zelfevaluatie, de relatie met het schoolplan en de jaarplancyclus,

vormen van zelfevaluatie (zoals collegiale visitatie) en hoe je ouders

erbij betrekt. Hoe kom je tot een terdege zelfevaluatie en wat vraagt

dat van het team?

‘ w e  h e b b e n  i e t s  o m  o v e r  n a  t e
d e n k e n .  l e e r z a a m .  v o l g e n ! ’

Doelgroep: directeuren po en vo

Data: 4 april, 26 september, 12 oktober of 23 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Kennis- en kwaliteits-

ontwikkeling’

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur IKC
Biedt onder andere theorie, verdieping

en intervisie omtrent het sociale

domein, de ontwikkeling van kinderen,

het ontwerp van een IKC, regelgeving/

beheer en exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken

enkele IKC’s en maken een ondernemingsplan. Na afloop hebben zij

hun strategisch denken en handelen vergroot in relatie tot de ont-

wikkeling en/of aansturing van een IKC en kunnen een integraal

curriculum ontwerpen. In samenwerking met S3.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 19 september 2017 (locatie Goes e.o.), 25 september

2017 (locatie Amersfoort

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘In relatie staan tot de

omgeving’, ‘Leiding geven aan verandering’, ‘Toekomstgericht

onderwijs’ en deelthema’s ‘Bedrijfsvoering’ (hoort bij thema ‘Regie

en Strategie’) en ‘Onderzoeksmatig werken’ (hoort bij thema

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

3  t weeda agsen en 2 eenda agsen
(+ intervisiebijeenkomsten)

Leergang Interim-management:
iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een

zelfstandige professional specifieke

kwaliteiten op het gebied van inhoud,

ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn

eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en

professionaliteit van groot belang. Juist het met distantie kunnen

werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen

bewegen, is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn.

In de leergang komt onder andere aan de orde welke competenties

interim-managers nodig hebben (de drie C-’s) om organisatie-

veranderingen aan te sturen.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

adjunct-directeuren en interim-managers die een volgende stap in

hun loopbaan overwegen.

Startdatum: 11 mei 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’, ‘In relatie staan tot de omge-

ving’ en het deelthema ‘HR-beleid’ (horende bij ‘Regie en strategie’)

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

1  t wee- en 7 eenda agsen
(incl. terugkomdag)

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als schoolleider heeft u te maken met

diverse doelgroepen en leeft u in een

glazen huis. Hoe organiseert u de

communicatie van uw school zo effec-

tief mogelijk? Laat u niet meer leiden door de waan van de dag,

maar neem zelf de regie. U leert hoe u uw eigen rol kunt versterken

en hoe u mensen en middelen beter kunt inzetten. In samenwerking

met Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdata: 30 maart 2017, 21 september 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

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

de school’ (hoort bij het thema ‘Regie en Strategie’).

Meer informatie: www.avs.nl/cel/communicatie
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1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke

punten en die van uw team staan

centraal, met als gevolg meer zelf

vertrouwen, rust, creativiteit en

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

relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij

uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 5 oktober 2017 of 25 januari 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

4 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van

gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt

dus om een eigen ontwerp, dat de

school de uitgelezen mogelijkheid

biedt om vorm te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de

onderwijsaanpak goed af te stemmen op de eigen leerlingen

populatie en omgeving. Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé

manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en

teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs

gaat juist uít van verschillen. Aan de orde komen: vormgeven aan

verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de

veranderende professional en opbrengsten.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 1 juni

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Omgaan met verschillen’

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

1 tweedaagse en 5 eendaagsen!

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol als volgende stap in uw car

rière en wilt daarin meer inzicht krijgen. U krijgt de gelegenheid om

vanuit theorie en praktijk meer kennis te nemen van de inhoud en

complexiteit van een functie als onderwijsbestuurder. Daarbij vindt

doorlopend reflectie plaats op uw persoonlijke waarden, drijfveren

en visie. Centraal staan de vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel

eruit? Wil ik een bestuurlijk leider worden? Past bestuurlijk leider

schap bij mij? Ook loopt u vier dagen in de praktijk mee met een

onderwijsbestuurder buiten de eigen organisatie.

Doelgroep: ervaren (adjunct)directeuren, clusterdirecteuren, meer

scholendirecteuren of interimmanagers die zich willen oriënteren

op een bestuurlijke rol

Startdatum: 12 oktober 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

6 tweedaagsen

Leergang Bildung voor
schoolleiders

Het onderwijs moet opleiden voor een

wereld die we nog niet kennen. Hoe?

Door Ausbildung (vakopleiding) en

Bildung (persoonlijke, maatschappelijke

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

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

vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen

hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

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

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 17 november 2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

Meer informatie: www.avs.nl/cel/bildung
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leergang action learning

‘Het is een feestje om naartoe te gaan
én meteen in praktijk te brengen’

De eerste lichting deelnemers aan de leergang Action
Learning is inmiddels halverwege. De succesvolle leer-
en veranderaanpak draait om het leren spreken van
elkaars taal. Collectief leren is de opmaat voor synergie,
een gedeelde visie en betere samenwerking. Met deze
oplossingsgerichte methode voor vraagstukken op de
werkvloer leg je de basis voor nieuw leiderschap. “Alleen
actie in combinatie met richting werkt.”
tekst vanja de groot

‘De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is cre-

atief, innovatief, communicatief, omarmt wereldburgerschap, werkt

en leert samen en reflecteert.’ Deze zin in de omschrijving van de

leergang Action Learning sprak schoolleider Marieke Fielt aan toen zij

zich oriënteerde op een scholingstraject. “We zijn een kleine dorps-

school en maken de omslag

naar 21e eeuws leren. Ik

was op zoek naar iets om

deze ontwikkeling ook op

directieniveau te kunnen

bijbenen en van binnenuit te

realiseren.” Cees Aandewiel

is directeur van een grote

stadsschool met meerdere

locaties en locatieleiders.

“Ik kan niet over alles de

regie voeren. Bij Action

Learning leer je onder

andere loslaten en verant-

woordelijkheden geven van-

uit de rol van facilitator, door

anderen te leren verantwoordelijkheid te némen.” Hij heeft geen spijt

van zijn keuze: “Het is de kers op de taart.” Ook voor Fielt voldoet de

leergang helemaal aan de verwachtingen: “Zelfs meer dan dat.” Met

docent, trainer en persoonlijke coach Peter de Roode – die bedrijven

en organisaties ondersteunt bij het invoeren van grootschalige veran-

deringen waarbij gedragswijziging centraal staat – hadden ze meteen

een klik. Fielt: “Hij is erg inspirerend, houdt het tempo er goed in en

geeft bruikbare tips.” Aandewiel: “De Roode behandelt geen grote

stukken theorie, maar zoekt meteen de link met de praktijk. Hij kan

snel schakelen daartussen, heeft parate kennis en komt van buiten

het onderwijs. Daardoor kan hij kritisch kijken naar onze sector.”

De deelnemers krijgen diverse verfrissende werkvormen aangereikt

– zoals sociocratische gesprekken, pro/contra-argumentatie, denk-

loops, het Lagerhuisprincipe en aandacht voor de minderheid – die

ze met medecursisten oefenen in kleine, wisselende leerteams.

Aandewiel brengt de werkvormen tijdens interne studiedagen over

op zijn locatieleiders. “Ik wil het eigen lerende vermogen van mijn

scholen vergroten, zodat ze minder afhankelijk van me zijn.”

Fielt ervaart dat de handvatten om met eventuele weerstand bij

veranderingen om te gaan ook inzicht verschaffen in de eigen men-

tale modellen. “Goede open vragen stellen, zonder oordeel, is een

aandachtspunt. Evenals je veilige comfortzone verlaten. Feedback

durven vragen aan je team en jezelf spiegelen is heel waardevol. Je

moet er wel voor openstaan.” De aangereikte gereedschappen voelen

voor haar niet als een kunstje, maar

meteen erg vertrouwd. “Wel moet je

ze vaker toepassen om er meer grip

op te krijgen. Maar achteraf denk

je: waarom heb ik dat niet eerder zo

gedaan?”

Aandewiels persoonlijke vraagstuk in

de leergang is of zijn organisatie wel

voldoende inspeelt op de verander-

lijke buitenwereld. “We hebben geen

problemen met leerlingenaantallen,

de aanwas komt wel. Het gevaar

van achteroverleunen ligt dan op de

loer. Voor goed onderwijs moet je de

verbinding zoeken: wat heeft de ander

nodig?”

Fielt en Aandewiel kijken uit naar de nog volgende modules over het

vaststellen van opbrengsten en resultaten, en het – cruciale – organi-

seren van tegenspraak. Aandewiel: “Om te veranderen moet je soms

bewust een crisis veroorzaken.”

Fielt: “Zeker voor schoolleiders die verander- en innovatiemanage-

ment op een andere manier willen aanpakken dan gebruikelijk is de

leergang een aanrader. Het is een feestje om naartoe te gaan en ook

om weer terug te keren naar je school om het geleerde meteen in de

praktijk toe te passen. Het smaakt naar meer!” _

Doelgroep: schoolleiders, directeuren en bestuurders (po en vo) die veranderingen van binnenuit willen realiseren

Startdata nieuwe series: 3 november 2017 of 8 maart 2018 (7 eendaagsen)

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering' en ‘Professionele leergemeenschap’

(deelthema binnen ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

Marieke Fielt (m): “Je veilige comfortzone verlaten.”
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voor: leraren en schoolleiders po en vo, lerarenopleidingen

en pabo’s

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 12 april

waar: Muntgebouw, Utrecht

Wat: conferentie

Met Alle Respect!
Als we leerlingen willen leren omgaan met de diversiteit en

democratie van onze samenleving, gaat het om een balans

tussen meeveren en tegenwicht bieden. Hier raken sociale vei-

ligheid en de spanning van samen leven elkaar. Hoe kunnen we

deze spanning in de klas en op school aangaan en oppakken?

Hoe zetten we het maatschappelijk debat in voor het oefenen

van respect, de vorming van een eigen mening en het leren

samen leven in diversiteit? Inspiratie, oefening, verdieping en

dialoog voor een effectieve aanpak om positief om te gaan met

diversiteit en polarisatie. https://schoolenveiligheid.yvent.nu/

event/met-alle-respect-2017

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: professionals in het social domein, gemeenten

van: NJi, Aanpak 16-27

Wat: quickscan

Ondersteuning kwetsbare
jongeren (16-27)

Op tijd beginnen met de voorbereiding op de overgang naar het

18e levensjaar is belangrijk voor kwetsbare jongeren. Het vergt

samenhang in de sociale domeinen onderwijs en opleiding, toe-

gang tot de arbeidsmarkt en huisvesting om deze overgang naar

meerderjarigheid en zelfstandigheid ononderbroken te organi-

seren. Internationale voorbeelden van een doorlopende zorglijn

zijn verzameld in de quickscan ‘Kwetsbaar, 18 jaar en dan?’ nji.

nl/nl/Publicaties/NJi-Publicaties/Kwetsbaar,-18-jaar-en-dan

Meer informatie: www.16-27.nl

voor: schoolleiders, bestuurders, hrm’ers en beleidsmakers

van: Arbeidsmarktplatform PO

Wat: factsheet

Professionalisering leraren
Hoe gaan andere landen om met de professionalisering van

leraren? De factsheet ‘Professionalisering van leraren in interna-

tionaal perspectief’ geeft een interessant kijkje in de internati-

onale keuken van professionalisering, met onder andere goede

praktijkvoorbeelden uit het buitenland. Over begeleidingspro-

gramma’s, verantwoordelijkheden en loopbaankoppeling.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/dossiers/professionalisering/

professionalisering-van-leraren-in-het-buitenland

voor: docenten en schoolleiders vo

van: docenten

wanneer: 3 april, 12 tot 16 uur

waar: Corlaer College, Nijkerk

Wat: gratis werkconferentie

Nieuwe wegen inslaan met
maatschappelijke stage

Maak kennis met nieuwe inzichten, mogelijkheden en vier

concrete toekomstscenario’s voor de maatschappelijke stage:

het vaardighedenscenario, Bildung-scenario, talentscenario

en representatiescenario. Met medewerking van docenten die

veel kennis, ervaring en enthousiasme bezitten op dit gebied

en Jeroen Bron, coördinator maatschappelijke thema’s bij

het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO.

www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/werkconferentie-nieuwe-

wegen-inslaan-met-de-maatschappelijke-stage

voor: geïnteresseerden

van: uitgeverij Haystack

Wat: boek

De Succesillusie
Om u te helpen succesvol te zijn, geven trainers, goeroes en

managementboeken veel adviezen: oefen met een elevator

pitch, maak uw doelen SMART en blijf heel authentiek uzelf.

Waar is het bewijs voor al die succesformules? In hoeverre is

succes maakbaar? Onderzoeker en auteur Richard Engelfriet

komt in zijn meest recente boek tot een heel andere conclusie.

Heeft Simon Sinek zijn golden circles (‘always start with why’)

uit zijn duim gezogen? www.haystack.nl, ISBN: 9789461262080
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voor: schoolbestuur en P(G)MR primair onderwijs

van: Arbeidsmarktplatform PO

Wat: instrument

Meerjarenformatieplan maken
Scan waarmee schoolbestuur en P(G)MR hun formatie-

beleidsplan kunnen toetsen. Staat alle informatie erin?

Welke stappen moet ik nog nemen en hoe bereken ik wat

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor mijn

formatie? Hoe maken andere schoolbesturen een formatieplan?

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/meerjarenformatiebeleid

voor: schoolbestuurders, schoolleiders, ib’ers en

leerkrachten sbo en so

van: OCW

wanneer: 22 maart, 13.30 tot 16.30 uur

waar: Domstad Pabo, Utrecht

wat: informatiebijeenkomst

Eindtoets sbo en so
Leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal

onderwijs (so) zijn nog niet verplicht om een eindtoets te

maken. Het voornemen is om dat met ingang van het schooljaar

2019-2020 te veranderen, want ook deze leerlingen hebben

recht op een tweede gegeven naast het schooladvies. Met

aandacht voor: het wettelijke kader, hoe de resultaten worden

gebruikt voor verantwoording en toezicht door de inspectie, en

praktijkervaringen uit het sbo met de eindtoets. Aanmelden:

secretariaatprimaironderwijs@minocw.nl

voor: professionals in onderwijs en zorg

van: Lexima

wanneer: 5 april

waar: CineMec, Ede

Wat: conferentie

Nationale dyslexieconferentie
De discussie rondom dyslexie vraagt om een flexibele en

professionele houding van het onderwijs en andere betrok-

kenen. Het conferentieprogramma is een mix van onder-

wijspraktijk, gezondheidszorg en wetenschap. Met actuele

onderzoeksresultaten, praktische handvatten en adviezen

van prominente sprekers ter verbetering, vernieuwing en

borging van de dyslexie-aanpak in onderwijs en zorg.

www.nationaledyslexieconferentie.nl

voor: vanaf bovenbouw po t/m vo

van: Onderwijs Maak Je Samen

wat: set werkvormen

5 minuten formatief
Veertig werkvormen geven leraren en leerlingen inzicht in het

leerproces. Ze zijn activerend en zorgen voor optimale betrok-

kenheid en plezier. De werkvormen bieden informatie over het

geleerde en wat nog geleerd moet worden. Ze zijn gebaseerd

op de vijf strategieën van formatieve evaluatie uit het model

van Dylan Wiliam (doelen stellen, individuele feedback, feedfor-

ward, feedback in de groep en zelfregulatie). Vooral werkvormen

waarbij leerlingen elkaar feedback op hun leren geven, blijken

erg effectief. www.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: leraren po, vo en mbo

van: Centrale Ondersteuningsdiensten eTwinning

wat: gratis uitgave

Digitaal burgerschap
Wat is echt en wat is nep? Het is belangrijk voor leerlingen

om digitale vaardigheden te ontwikkelen en zelf te groeien

in digitaal burgerschap. Via de online community eTwinning

werkten in 2016 scholen in Europa aan onderwijsprojecten

die daaraan bijdragen. Ze zijn gebundeld in uitgave ‘De

ontwikkeling van digitale burgers’. Het zijn praktische voor-

beelden om digitaal burgerschap in de praktijk te brengen,

zoals het project Better eSafe than sorry. Downloaden:

www.etwinning.net/eun-files/book2016/NL_eTwinningBook.

pdf (ISBN 9789492414618)

voor: docenten

van: Ten Brink uitgevers

wat: boek

Gemotiveerde leerlingen:
utopie of werkelijkheid?   

Hoe motiveer je kinderen en vooral pubers voor leren?

‘Verwondering’ is het antwoord, volgens docent, auteur en

educatief blogger Dick van der Wateren. Als specialist in de

begeleiding van begaafde en talentvolle kinderen weet hij als

geen ander hoe je leerlingen kunt motiveren. Met praktische

handreikingen om lessen interessanter en relevanter te maken

door jonge mensen creatief en kritisch te leren denken via het

stellen van goede vragen en hen zelf op zoek laten gaan naar

(meerdere juiste) antwoorden. www.tenbrinkuitgevers.nl
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boekbespreking

Philippe Meirieu (1949) is de meest bekende pedagoog van Frankrijk. Voor

het eerst in het Nederlands verscheen van zijn hand ‘Pedagogiek: De plicht

om weerstand te bieden’. Volgens Meirieu hebben leraren en opvoeders de

verantwoordelijkheid om van weerstand kunnen bieden een pedagogische

prioriteit te maken. tekst paul van den heuvel

Weerstand kunnen bieden is nodig gezien

de torenhoge maatschappelijke verwach-

tingen van het onderwijs, aan de ouders

en leerlingen die een beroep op leraren

doen en – niet in de laatste plaats – aan de

leraren zelf. Weerstand ervaren, weerstand

leren bieden aan verlangens en leren

omgaan met weerstand van anderen: dit zijn

fundamentele ervaringen die kinderen in

opvoeding en onderwijs moeten meekrijgen.

Sterker nog: kinderen hebben er recht op,

stelt Meirieu. Weerstand is in het denken

van de auteur geen obstakel dat overwon-

nen moet worden, maar een noodzakelijke

voorwaarde voor een volwassen levenshou-

ding. Hij doelt dus niet alleen op weerstand

bieden op zaken van buitenaf, maar ook

weerstand bieden tegen zaken van bin-

nenuit zoals verlangens, driften, woede en

ongeduld.

De uitdaging van het hedendaagse onder-

wijs is volgens Meirieu niet het herstellen

van gezag, maar ligt in het ondersteunen

van jongeren in het ontwikkelen van hun

vermogen om weerstand te bieden. Zodat zij

degenen aan wie zij zich hebben onderwor-

pen leren tegenspreken. De school dient als

gevolg daarvan situaties te creëren waarin

een beroep wordt gedaan op het verbinden

van jongeren vanuit een gemeenschappelijk

belang. Tegelijkertijd moeten zij ook in staat

worden gesteld voor zichzelf te denken. Het

onderwijs leidt leerlingen dus niet alleen op

om ze aan een ooit vastgestelde uniforme

meetlat af te rekenen (lees een diploma te

laten halen), maar de taak ligt veel meer in

het voorbereiden van jongeren op hun rol in

de samenleving.

elke nieuwe generatie biedt
weerstand aan de vorige

Volgens mij is dit inzicht niet echt nieuw en

bieden nieuwe generaties al eeuwen weer-

stand tegen hun opvoeders en gaan ze voor

vernieuwing. De boodschap is al eeuwen-

oud. Wel is daar de laatste jaren een nieuwe

weerstand bijgekomen, namelijk weerstand

bieden aan sociale media. Al het nieuws

dat tegenwoordig direct voor iedereen

voor handen is niet klakkeloos overnemen,

maar nadenken over wat ‘de waarheid’ is.

Weerstand bieden aan het direct en ongenu-

anceerd reageren. Neem even de rust voor

een of geen reactie.

Het boek vergt aandacht bij het lezen, weer

wegleggen, nadenken en nog eens lezen.

De epiloog is dertig bladzijden en bevat een

korte beschrijving van 61 pedagogen. Deze

doen de betreffende pedagogen natuurlijk

tekort, maar zijn bedoeld als uitnodiging tot

verdere ontdekking van hun gedachtegoed.

Mocht je op deze uitnodiging ingaan, dan

ben je wel minstens 61 boeken verder… _

p h i l i p p e m e i r i e u

Werk van Philippe Meirieu tref je in elke Franse boekhandel, elke leraar daar kent

hem. Meirieu was hoogleraar aan de Universiteit Lumière-Lyon, schreef meer dan

dertig boeken: wetenschappelijke en opvoedingsfilosofische, maar ook populaire

pedagogische boeken. Hij ging met vele bekende Franse opiniemakers (Finkelkraut,

Kintzler, Debray) in discussie, trad op als adviseur van de Franse overheid en was

enkele jaren directeur van het INRP – een belangrijk, door de overheid gesubsidieerd

pedagogisch onderzoeksinstituut. Ook was hij enige tijd directeur van de universitaire

lerarenopleiding (IUFM) aan de universiteit waar hij werkzaam was. Meirieus’ werk is

eerder in het Italiaans, Spaans, Portugees en het Arabisch vertaald. Hij is wellicht de

meeste bekende pedagoog in het Latijnse taalgebied.

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

De plicht om weerstand te bieden, Philippe Meirieu, uitgeverij

Phronese, 2016, ISBN: 9789490120146

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

onsaanbod/kaderprimair
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De Springstok obs De Burght Nicolaas Maesschool 2e Daltonschool 3e Daltonschool

Alberdingk Thijm Merkelbachschool De Kleine Reus 1e Montessori De Wielewaal 6e

Montessorischool Anne Frank 9e Montessorischool de Scholekster 14e Montessorischool

De Jordaan 15e Montessorischool Maas & Waal obs Theo Thijssen Oscar Carré Dr. E.

Boekmanschool Olympia Basisschool Oostelijke Eilanden obs De Witte Olifant De

Notenkraker Kindercampus Zuidas

DIRECTEUR (m/v)  Wtf 1.0
Daadkrachtig en Innovatief

De school
De 3e Daltonschool staat midden in de Pijp, het “Quartier Latin” van Amster-
dam Zuid. De school is gevestigd op twee locaties die tegenover elkaar lig-
gen. Op dit moment werken er 40 mensen op onze school. Het leerlingaantal
is met ruim 400 leerlingen al jaren stabiel. De kinderen komen grotendeels uit
de omliggende buurt en hun ouders zijn zeer betrokken bij de school.

Het onderwijs
Op onze school staan de Daltonuitgangspunten centraal. Wij zijn een school
waar kinderen graag komen en zij  zich gewaardeerd voelen. Wij kijken naar
de brede ontwikkeling van kinderen en dat betekent dus niet alleen aan-
dacht voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook
beweging en creatieve vakken staan centraal. Onze school is voortdurend
bezig om het onderwijsaanbod beter op de behoeftes van de kinderen te
laten aansluiten vanuit ons mission statement: Onderzoeken – Ontdekken
- Ontwerpen. Ook bij ons zijn de 21e eeuwse vaardigheden niet weg te
denken, zoals filosoferen, debatteren, kritisch denken, social media, digitale
leeromgeving etc. De school gaat uit van een leerstofjaarklassen-systeem als
basis om opbrengstgericht passend onderwijs te verzorgen. Voor  kinderen
die meer nodig hebben dan de begeleiding door de groepsleerkracht, wer-
ken we met specifieke arrangementen.

De organisatie
Onze school maakt deel uit van stichting Openbaar Onderwijs aan de
Amstel (OOadA). Onder dit bestuur vallen 21 scholen  in Amsterdam Zuid
en Centrum. Er is grote diversiteit in onderwijsconcepten en de organisa-
tie kenmerkt zich door een hechte groep van ambitieuze en enthousiaste
directeuren. Een professioneel bestuurskantoor zorgt voor ondersteu-
ning. Het bestuur is nauw  betrokken bij de scholen en de mensen die er
werken. Het bestuur stelt de medewerkers ook in staat om hun talenten te
ontplooien. De algehele leiding van de school ligt bij de directeur, die daar-
in ondersteund wordt door een managementteam (bouwcoördinatoren en
ontwikkelteamleiders). Naast groepsleerkrachten bestaat het huidige team
uit intern-begeleiders, vakleerkrachten, een administratief medewerker,
onderwijsassistent en een conciërge.

Het bestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel te Amsterdam
zoekt voor de 3e Daltonschool een

De directeur die wij zoeken:

Is een ervaren leidinggevende met een eigen-
tijdse en ambitieuze visie op basisonderwijs.

Is iemand die op enthousiaste en inspirerende
wijze samen met het team werkt aan toekomst-
gericht onderwijs en daarbij aansluit op de hui-
dige ontwikkelingen van de school.

Is iemand die een lerende organisatie kan leiden
en sturing kan geven aan het werken met ont-
wikkelteams (projectteam werkend aan de im-
plementatie van een veranderonderwerp).

Heeft charisma, een gezonde dosis humor en
werkt vanuit vertrouwen en verbinding.

Is iemand die op professionele wijze communi-
ceert met team, ouders en externe relaties.

Is daadkrachtig, duidelijk en is zichtbaar in de
school.

Is in het bezit van het diploma schoolleider of
vergelijkbaar.

De directeur zal bezoldigd worden volgens de CAO
Primair Onderwijs schaal DC (max. 5.488 per maand,
bij een fulltime-aanstelling).

Sollicitatiebrieven kunnen tot 25 maart 2017 worden gestuurd naar:
Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel, t.a.v. Sollicitatiecommissie 3e Daltonschool per mail naar: jonaisaac@ooada.nl.
Voor een profielschets en extra informatie kunt u terecht op de websites: www.derdedalton.nl en www.openbaaronder-
wijsaandeamstel.nl. Voor andere informatie kunt u contact opnemen met Herbert de Bruijne, voorzitter College van Bestuur,
020-5776040 of 06-54242086.

De gesprekken zullen plaats vinden in week 14 en 15. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding
van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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Partner in uw IKC-ontwikkeltraject

VAN ONTWERP TOT REALISATIE

 We zijn vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van IKC 

Aventurijn in Middelburg, een van de proeftuinen van PACT.

Dit IKC is bezig aan het derde schooljaar.

 Momenteel begeleiden we meerdere IKC-trajecten, waaronder 

ook de ontwikkeling van IKEC’s (de E van expertisecentrum), in 

Zeeland IKC+ genoemd.

Iedere situatie is anders en vraagt om een eigen proces.

Er is geen blauwdruk, maar stappen die in ieder proces

terugkomen, bijvoorbeeld een start met een eerste

gezamenlijke visie en missie verkenning. Betrek daarin

zowel de besturen als de professionals van de werkvloer.

Verken ook de zakelijke kant van de samenwerking, die wordt

uitgewerkt in een krachtig  ondernemingsplan.

Het aanstellen van een onafhankelijke projectleider vergroot de slagingskans.

‘Wij zijn met RPCZ het IKC-traject gestart. Het bleek een zeer goede basis voor de samenwer-

king tussen de school en de kinderopvang. Een waardevolle start voor ons Kindcentrum’.

Nelly van de Velde, directeur van basisschool De Burcht-Rietheim

Wees alert op verschillende verwachtingen bij elkaar

en ook bij ouders en gebruik andere voorbeelden als

inspiratiebron voor het ontwikkelen van de eigen visie.

Houd gedurende het hele traject het antwoord op de start-

vraag in het oog: we doen het voor de ontwikkeling, het

welzijn en de toekomst van het kind van de 21e eeuw.

Tips uit de praktijk

T 088 55 70 570

E info@bazalt.nl

I www.bazalt.nl

T 070 448 28 28

E info@hco.nl

I www.hco.nl

T 0118 480 800

E info@rpcz.nl

I www.rpcz.nl/IKC

 Zeeland heeft te maken met krimp. Het IKC is een antwoord 

op deze ontwikkeling. Er ontstaan veel IKC’s in de regio Zeeland. 

Bij veel van deze projecten zijn wij betrokken als procesleiding.

 Ook ontwikkelen we met partners Scalda en Hogeschool Zeeland

de opleiding Pedagogisch Educatief Professional.

We doen dit in opdracht van de Zeeuwse KO-organisaties en het PO.

  
Neem voor meer informatie contact op met onze IKC adviseurs Emile Eshuis (Ambassadeur PACT), email: eeshuis@rpcz.nl,

Jenny de Vos, email: jdevos@rpcz.nl, Bert Wille, email: bwille@rpcz.nl

Bazalt, HCO en RPCZ maken deel uit van de Bazalt Groep en werken daarin samen.

Visie- en inspiratiebijeenkomsten  •  Procesbegeleiding  •  Projectleiding  •  Advies  •  Projectplannen opstellen  •  Monitoren  • Training
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Uitgelicht

thema _ Van voorschool tot vo
Scola biedt onderdak aan opvang en onderwijs van 0 tot

16 jaar in het Gelderse Elburg. “We willen kinderen het

gevoel geven dat er geen overgang is van voorschool tot

voortgezet onderwijs”, aldus de bevlogen directeuren.

Een reportage. pagina 8

achtergrond _ Persoonsvorming als vak
Platform Onderwijs2032 benoemde persoonsvorming tot

een van de drie hoofddoelen van onderwijs, naast kennis

ontwikkeling en maatschappelijke toerusting. Hoe maak

je als school werk van deze opdracht? “Het is geen

afgebakend gebied met een vaste definitie.”

pagina 24

actueel

///

Foto omslag: foto Tirzah Schnater
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Meer weten? www.hetabc.nl

het abc heeft een nieuwe koers ontwikkeld:
Virtuoze School. Door een waardegedreven manier van
professionaliseren en schoolontwikkeling wordt de
professionele ruimte van leraren vergroot.

Kijk voor meer informatie over Virtuoze School en onze
expertises op: ww.hetabc.nl

Goed onderwijs voor alle leerlingen. Dat willen we allemaal. Onderwijzen is een kunst, de persoon van de leerkracht doet ertoe.

De vaak gedetailleerde instructies beperken 
de bewegingsruimte van de leraar.

Politiek, bestuur en ouders hebben vele wensen voor verandering
en verbetering van onderwijs.

Onderwijsadviseurs van Het ABC zetten hun brede expertise in om
effectief koers te zetten en te houden.

De leraar staat centraal. Met directie en bestuur bepalen we
opnieuw het speelveld.

Dat leidt tot lagere werkdruk, een blijvende verbetering en meer
plezier en voldoening. Om virtuoos te zijn.

- Advertentie -
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