
Kader Primair
7

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

jaargang 23 � nummer 7 � maart 2018

actueel � Aan de slag met werkdrukakkoord primair onderwijs
reportage � Schooldirecteuren in gesprek met Slob
over leiderschap

thema � Digitale geletterdheid
Curriculum.nu stelt kaders maar ‘digitale vorming alleen zinvol binnen schoolvakken’ �
Integreren in lesprogramma: drie schoolvoorbeelden � ‘Computational thinking is meer dan
alleen leren coderen en programmeren’

934307-01_001_05-Mar-18_12:35:53_walter



KIJK VOOR MEER EDUCATIEVE
PROGRAMMA’S EN TARIEVEN OP:

NMM.NL

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
EEN UITDAGEND EN
INDRUKWEKKEND DAGJE UIT!

DE KLAS VAN ’45
Stap in de schoenen van schoolkinderen tijdens
de Tweede Wereldoorlog in ‘de klas van ’45’ en
ervaar hoe zij de oorlog beleefden. Deze ervaring
is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

WILLEM
Van 25 april t/m 28 oktober maken leerlingen
in het NMM kennis met Willem van Oranje als
jongen, militair én Vader des Vaderlands. Was
hij een geluksvogel of een pechvogel? Waarom
kwam hij in opstand tegen de Spaanse koning?
Hoe voerde je oorlog in die tijd?
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Uitgelicht
thema _ Behoefte aan bouwstenen
Digitale geletterdheid wordt straks onderdeel van het

landelijk curriculum. Wat houdt dat in, hoe staan leer

lingen ervoor op dit vlak en wat kunnen en doen scholen

er nu al mee? Over het leggen van accenten, het bieden

van kaders en bouwstenen. Critici waarschuwen voor het

gevaar dat het een apart vak wordt. pagina 8

reportage _ Slob op schoolbezoek
Minister Arie Slob van Onderwijs bezocht begin 2018

basisschool De Bloeiende Betuwe in Rhenoy. Daar ging

hij in gesprek met de schoolleiding, teamleden en

leerlingen. Onder ander over het terugdringen van de

werkdruk. “Ik heb de verantwoordelijkheid het

lerarentekort terug te dringen met alles wat in mijn

vermogen ligt.” pagina 22

dubbelinterview _ Schoolleider
versus bestuurder
Een goede relatie tussen schoolleider en bestuurder is

belangrijk voor de onderwijskwaliteit, blijkt steeds opnieuw

uit wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe ziet zo’n goede

relatie eruit? “Het mag schuren, maar eerlijkheid, gelijk

waardigheid en blij worden van dezelfde dingen zijn wel

belangrijk.” pagina 26

thema _ Computational thinking
Het is een van de vier onderdelen van digitale geletterdheid

en omhelst meer dan alleen leren coderen en programmeren.

“Als je leert om een robot een opdracht te geven en iets af te

leveren, leer je systeemdenken.” Het begint nog wel bijna

altijd met die ene leraar met passie voor robotica en

programmeren. pagina 16
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Foto omslag: Basisschool De Triangel in Lunteren ontwierp een eigen leerlijn ‘Digitale

geletterdheid/Ict’ voor de groepen 1 tot en met 8.
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Inhoud maart

Bouwstenen

In het regeerakkoord heeft ook de curriculumherziening in het funderend

onderwijs zijn beslag gekregen. Het gaat daarbij om een actualisatie van

kerndoelen en eindtermen. Een relevante wens, want funderend onderwijs legt

de basis voor de toekomst en het succesvol herontwerpen en doorontwikkelen

ervan is daarom van vitaal belang. Leraren en schoolleiders gaan aan de slag

om bouwstenen te ontwikkelen, waarna in het voorjaar van 2019 politieke

besluitvorming aan de orde is. Digitale geletterdheid gaat deel uit maken

van het kerncurriculum. In de praktijk zal er altijd samenhang met andere

leergebieden zijn, omdat digitalisering zowel praktisch, als leerlijn in de school

en als onderdeel van de maatschappij overal geïntegreerd is. Hierbij – en

dat geldt niet alleen voor digitale geletterdheid – is een aantal belangrijke

aandachtpunten aan de orde. Zoals het stimuleren en ondersteunen van de

professionele dialoog in scholen over curriculumontwikkeling en de visie van

de school op wat zij leerlingen voor hun toekomst mee willen geven. Ook gaat

het over het ontwikkelen van gespreid leiderschap dat ruimte geeft aan een

optimale inzet van de talenten en expertise van leraren.

Bij het funderend onderwijs hoort bovendien een goede arbeidsmarkt- en

professionaliseringsagenda. Iets waar de AVS zich namens haar leden actief

voor inzet. Ook vanwege de snel oplopende leraren- en schoolleiderstekorten

waar we mee geconfronteerd worden. De urgentie is hoog, zowel wat betreft

kwaliteit als aantallen! Dit vraagt om creatieve en structurele oplossingen,

waar wellicht ict en moderne media een rol van betekenis in kunnen hebben.

Daarnaast gaat het over de bewuste keuze en planning van een school: welke

hardware, software en leermiddelen reken je toe aan verplicht lesmateriaal of

schoolkosten en hoe ga je dit bekostigen? Digitale geletterdheid is belangrijk

voor ál onze leerlingen. Draagkracht vanuit de thuissituatie mag

geen kansenongelijkheid veroorzaken doordat school

er vanuit gaat dat elke leerling thuis over toegang tot en

apparatuur beschikt. Tegelijkertijd is het achterblijven

van voldoende materiele bekostiging aan scholen al jaren

een aandachtspunt, wat innovatief meegaan in ict-

ontwikkelingen vaak moeilijk maakt. Daar moeten we

serieus op in zetten, want dit mag geen verhaal met een

(apen)staartje worden… �

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks

over haar visie op het funderend onderwijs op

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel � door petra van haren
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actueel

handleiding

Aan de slag met werkdrukakkoord
primair onderwijs
Alle scholen voor primair onderwijs hebben afgelopen week de handleiding
‘Aan de slag met het werkdrukakkoord’ ontvangen. De schoolleider heeft een
belangrijke rol in dit proces.

De onderwijsvakbonden, PO-
Raad en het kabinet hebben
een akkoord bereikt over het
terugdringen van de werk-
druk in het primair onder-
wijs. Vanuit het ministerie
van OCW hebben de scholen
inmiddels een brief ontvan-
gen met meer informatie
over het akkoord. Het terug-
dringen van werkdruk kan
het beste vorm krijgen in de
teams op de scholen. Zij zien
als geen ander welke maatre-
gelen hun school kan nemen
om de werkdruk te verlagen.

In het werkdrukakkoord is
afgesproken dat de scholen
vanaf komend schooljaar
237 miljoen euro extra krij-
gen om werkdruk aan te

pakken. In het schooljaar
2021/2022 loopt dit bedrag
op tot 430 miljoen euro.
Een gemiddelde school van
225 leerlingen krijgt daar-
mee volgend schooljaar circa
35.000 euro extra, oplopend
tot een jaarlijks structureel
bedrag van 65.000 euro vanaf
schooljaar 2021/2022. Op de
website van de AVS is terug
te vinden op welk bedrag
een school recht heeft, als
het BRIN-nummer is inge-
voerd. Voor 2018/2019 wordt
gerekend op basis van het
leerlingenaantal op 1 oktober
2017. Het bedrag per leerling
is € 155,55.
Het proces van het verlagen
van de werkdruk start met
het gesprek in het team op
school over knelpunten en
oplossingen. De schoolleider
heeft hierin een belangrijke
rol. Wat is de ervaren werk-
druk en wat is nodig om deze
aan te pakken? Allereerst
analyseert de schoolleider
met het team: waar komt de
werkdruk vandaan? Dan kijkt
de schoolleider met het team
wat je aan de werkdruk kunt
doen. Ga de dialoog aan met

manifestatie in amsterdam

Staking 14 maart in
Noord-Holland, Utrecht
en Flevoland
Op 14 maart staken leerkrachten in het primair
onderwijs in de provincies Noord-Holland, Utrecht en
Flevoland. Het is de tweede regionale estafettestaking
van het PO-front, nadat het noorden van Nederland op
14 februari de spits afbeet.

Op 14 maart organiseert het PO-front de tweede manifesta-
tie in de reeks estafettestakingen. Deze stakingsbijeenkomst
wordt gehouden in het centrum van Amsterdam.
Het PO-front, waarin de AVS een van de partners is, maakt
zich ernstige zorgen over het lerarentekort. Het salaris speelt
daarin een belangrijke rol. Wil dit veranderen, dan moet het
salaris omhoog tot het niveau van leraren in het voortgezet
onderwijs. De AVS roept schoolleiders op om stakende leer-
krachten te steunen. �

Kijk voor meer informatie op www.pofront.nl

elkaar, kom tot oplossingen en
stel zo nodig een prioriteiten-
lijst op. De schoolleider en het
schoolbestuur maken aan de
hand van de uitkomsten van
deze dialoog een plan voor de
besteding van het extra geld.
Het personeelsdeel van de
medezeggenschapsraad heeft
daar instemmingsrecht op.

Praktijkvoorbeelden
De inzet van de werkdrukmid-
delen zal voor iedere school
net even anders zijn. De ene
school wil mogelijk investeren
in vakleerkrachten gym of
muziek, onderwijsassistenten
of een conciërge. Een andere
school denkt bijvoorbeeld veel
tijd te winnen door de inzet
van betere ict. Op de website
van de AVS zijn enkele prak-
tijkvoorbeelden te vinden.
In het jaarverslag zal het
schoolbestuur verantwoording
afleggen over de inzet van de
extra middelen voor de aan-
pak werkdruk. De afspraken
en de resultaten worden met
een jaarlijkse beleidsmoni-
tor gevolgd. Zo ontstaat ook
een beeld van wat wel en
niet werkt. De monitor heeft
eveneens betrekking op niet-
financiële maatregelen.

Meer informatie over
onder andere exacte bedra-
gen en praktijkvoorbeel-
den: www.avs.nl/dossiers/
personeelsbeleid/werkdruk

De AVS-publicatie ‘Jaartaak
in het primair onderwijs –
van werkdruk naar gedeelde
arbeidsvreugde’ kan behulp-
zaam zijn bij het handen en
voeten geven aan het werk-
drukakkoord. Nu tijdelijk
in prijs verlaagd: € 12,99 in
plaats van € 18,75. Bestellen:
www.avs.nl/vereniging/onsaan-
bod (Publicaties)

Ondertekening van het
werkdrukakkoord.
Rechts Petra van Haren (AVS).
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actueelactueel

avs sluit overeenkomst met loyalis over aanvullende
semi-collectieve pensioenregeling

Nabestaandenvoorziening
pensioenregeling ABP fors gewijzigd
Vanaf 1 mei 2018 wordt de pensioenregeling van het ABP, waaronder de
nabestaandenvoorziening, fors gewijzigd. Voor veel werknemers binnen het
funderend onderwijs met een partner betekent dit een verslechtering, omdat de
Anw-compensatie komt te vervallen.

Wat zijn de precieze gevol-
gen en welke oplossingen
zijn er voor dit hiaat? Zo
is de AVS met verzekeraar

Loyalis overeengekomen dat
werkgevers voor iedereen in
de sectoren primair en voort-
gezet onderwijs een beroep

kunnen doen op een aanvul-
lende pensioenregeling met
gunstige tarieven in een
semi-collectieve vorm. _

schoolverzuim daalt

Zorgen over aantal thuiszitters
Hoewel schooljaar 2016/2017 een daling van het schoolverzuim laat zien en er minder
kinderen spijbelen, is de groep thuiszitters onverminderd groot: meer dan 4.000
kinderen. Minister Slob vindt dat ‘onacceptabel’, schrijft hij in een brief aan de Tweede
Kamer. Hij kondigt maatregelen aan om het aantal thuiszitters te verminderen.

Vorig jaar waren er meer dan
5.000 meldingen van absoluut
verzuim, dit jaar is dat ruim
4.500. Ook het aantal mel-
dingen van relatief verzuim
is in schooljaar 2016/2017
licht gedaald (naar meer dan
66.000 meldingen). Hierbij
gaat het meestal om kortdu-
rend verzuim, het ‘spijbelen’.
Ook het langdurig relatief ver-
zuim (vier weken of langer)
daalde licht, van bijna 4.300
naar ruim 4.100 gevallen. Slob
geeft aan dat het afnemende
verzuim het resultaat is van
het werk van alle betrokken
partijen die hebben gewerkt
aan de uitvoering van het
Thuiszitterspact dat in 2016
werd ondertekend.

Uitzonderingen
Het aantal leerlingen in het
funderend onderwijs dat

langer dan drie maanden
thuiszit, is 0,14 procent. Dit
zijn dus echt uitzonderin-
gen, aldus Slob. De groep
leerlingen die langer dan
drie maanden thuiszit, is nog
onverminderd groot: het gaat
om meer dan 4.000 kinderen.
Slob: “Daarom blijven we
ons gezamenlijk inzetten om
ervoor te zorgen dat in 2020
er geen kinderen langer dan
drie maanden thuis zitten.”
Naar aanleiding van het
Thuiszitterspact, waardoor
G4- en G32-gemeentes meer
kennis gingen delen over de
aanpak van verzuim, hebben
diverse regio’s ook pacten
gesloten met afspraken over
een regionale aanpak en
betere samenwerking. Aanja-
ger en ex-Kinderombudsman
Marc Dullaert is gevraagd nog
een half jaar extra te werken

aan de verankering van de
resultaten in de regio’s.
Daarnaast is de Landelijke
Thuiszitterstafel een tijdje
geleden opgericht, ook ten
behoeve van betere samen-
werking in de regio om het
aantal thuiszitters terug te
dringen. De partners aan
deze tafel organiseren de
komende maanden regio-
nale bijeenkomsten over
mogelijkheden voor maat-
werk voor kinderen met een
ondersteuningsbehoefte.

Rol samenwerkings
verbanden
Verder geeft minister Slob in
zijn brief aan dat hij haast
maakt met wetsvoorstellen
over de doorzettingsmacht
van samenwerkingsverban-
den en de rol die zij hebben
bij de totstandkoming van

vrijstellingen voor kinderen die
vanwege lichamelijke of psychi-
sche redenen niet naar school
hoeven binnen de leerplicht.
Dit aantal kinderen blijft stij-
gen, ondanks dat scholen juist
meer maatwerk leveren. Slob
wil daarom de expertise van
de samenwerkingsverbanden
inzetten bij de totstandkoming
van deze vrijstellingen. “De
samenwerkingsverbanden heb-
ben een taak op het gebied van
thuiszitters, maar hun infor-
matiepositie is te beperkt”,
constateert hij. Veel samenwer-
kingsverbanden beschikken
over onvoldoende betrouwbare
informatie over thuiszitters.
Daarom wil de minister de
informatiepositie van samen-
werkingsverbanden versterken.
Verder vindt hij het belangrijk
“dat de mogelijkheden voor
maatwerk optimaal worden
benut voor leerlingen die dat
nodig hebben”. _

In Kader Primair 8 aandacht
voor de samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulp, onder
andere om het aantal thuiszit-
ters terug te dringen.

AVS-leden ontvingen hier-
over een aparte nieuwsbrief
en kunnen deze nalezen op
www.avs.nl/artikelen/nabestaan-
denvoorzieningpensioenrege-
lingabpforsgewijzigd
Voor vragen van werk-
gevers is de werkgeversdesk
van Loyalis te bereiken via
accountmanagement@loyalis.nl

of tel. 045-5796996

Meer informatie:
• http://loyalis.nl/werkgevers/
producten/financielezekerheid-
nabestaanden.html
• www.abp.nl/pensioen-bij-abp/
anw-compensatie.aspx
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actueel

algemene verordening gegevens

Nieuwe privacy
wetgeving: informatie
voor scholen
De Algemene Verordening Gegevens (AVG) die
vanaf 25 mei aanstaande de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) vervangt, brengt nieuwe
zaken met zich mee voor scholen.

De AVS heeft hierover op eind januari een voorlichtingsbij
eenkomst gehouden voor schoolleiders/eenpitters. Tijdens
die bijeenkomst zijn directeuren ingelicht over de gevolgen
van de wijzigingen. Er is een aantal zaken besproken en de
deelnemers hebben documenten uitgereikt gekregen, zoals
een stappenplan en aanpasbare voorbeelden, waaronder een
voorbeeldvacature voor een Functionaris Gegevensbescher
ming en de onderdelen van een privacystatement. _

Deze informatie is ook beschikbaar via www.avs.nl/artikelen/
nieuweprivacywetgevinginformatievoorscholen

dit voorjaar op de agenda

Overzicht bespreek
punten nieuwe CAO PO
Inmiddels zijn de besprekingen aan de cao-tafel volop
van start gegaan. De sociale partners, waaronder
de AVS, hebben afgesproken de te bespreken
onderwerpen per thema te behandelen in de periode
februari – april 2018.

Het overzicht van de te behandelen thema’s ziet er als volgt uit:
1. Salaris/functies en beloning
2. Tijd, arbeidsduur en verlof (werkdruk, taakbeleid, overleg/

basismodel, 40urige werkweek, lestaak en verlof)
3. Professionalisering
4. Duurzame inzetbaarheid (generatiepact, starters,

arbeidsomstandigheden)
5. Contracten en ontslag (flex, ontslag en werkgelegenheid,

bovenwettelijke uitkeringen)
6. Medezeggenschap
7. Wettelijke aanpassingen
8. Looptijd en loonontwikkeling
9. Overig (reiskosten, Anwcompensatie, et cetera) _

Raadpleeg voor meer informatie de AVS Helpdesk via tel.
0302361010 of helpdesk@avs.nl

teams en scholen aan de slag

Ontwikkelfase curriculumherziening gestart
Minister Slob heeft eind februari een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de ontwikkelfase
curriculumherziening. “Hierbij is het van essentieel belang dat leraren en schoolleiders een centrale rol
vervullen.” De ontwikkelscholen zijn inmiddels ook bekend. Op 8 maart kwamen de ontwikkelscholen en –
teams voor het eerst bij elkaar voor de aftrap van de curriculumherziening.

Dit jaar buigen 125 leraren,
achttien schoolleiders in
negen ontwikkelteams en 84
ontwikkelscholen zich over
de vraag wat leerlingen in
het primair en voortgezet
onderwijs moeten kennen en
kunnen. Voor negen leerge
bieden: Burgerschap, Digitale
geletterdheid, Engels/moder
ne vreemde talen, Neder
lands, Rekenen & Wiskunde,
Bewegen & Sport, Kunst &
Cultuur, Mens & Natuur en

Mens & Maatschappij. De
ontwikkelteams werken
samen in ontwikkelsessies.
Aan elk ontwikkelteam
zijn weer ontwikkelscholen
gekoppeld.
Op 8 maart bespraken de
ontwikkelscholen en –teams
bij de start van de ontwik
kelfase van de herziening
over hoe ze gaan samenwer
ken de komende maanden.
De ontwikkelscholen hebben
zich opgegeven voor een

van de negen leergebie
den en zullen de komende
maanden feedback geven op
de tussenopbrengsten van
‘hun’ ontwikkelteam. Ze
reflecteren op de haalbaar
heid van ideeën in de school.
Daarnaast delen de scholen
de ervaringen die zij opdoen
met de ontwikkelingen in
het eigen schoolcurriculum,
met elkaar en met de ont
wikkelteams. Deze ervarin
gen zullen benut worden

in het vervolgproces bij het
bepalen welke ondersteuning
scholen nodig hebben bij de
realisatie van de herziene
kerndoelen en eindtermen in
hun eigen schoolaanbod.
Na afronding van de ontwik
kelfase volgt in het voorjaar
van 2019 politieke besluitvor
ming over het vervolg. _

Meer informatie:
www.curriculum.nu
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debat over nieuwe indicator op 15 maart

Terugvordering
onderwijsachterstandengeld
gewichtenregeling
Scholen moeten de staat 32 miljoen euro terugbetalen voor onderwijs
aan achterstandsleerlingen, kondigde minister Slob medio februari aan.
De betreffende schoolbesturen kunnen niet allemaal aantonen dat ze dit geld
rechtmatig ontvangen hebben. Tegelijkertijd is het totale onderwijsachterstanden
budget sinds 2011 met 160 miljoen afgenomen.

Schoolbesturen hebben
bezwaar kunnen maken
tegen de terugvordering van
de middelen. Veel scholen
hebben daar gebruik van
gemaakt en in meer dan de
helft van de gevallen is het
bezwaar toegekend. Momen-
teel lopen er diverse beroeps-
procedures van schoolbestu-
ren tegen terugvorderingen.
De 32 miljoen is dus nog niet
definitief.

Onduidelijkheden
Al sinds de invoering van de
gewichtenregeling in 2009
zijn er veel onduidelijkheden
over de regeling bij scholen.
Volgens minister Slob hebben

scholen door het niet juist
uitvoeren van de regeling
over de afgelopen drie jaar
gezamenlijk 32 miljoen euro
onterecht ontvangen. Dat
betekent niet dat zij de opge-
geven achterstandsleerlingen
niet op school hadden, maar
zij hadden hun administratie
destijds niet op orde. Aan de
andere kant zijn er ook scho-
len die géén bekostiging heb-
ben ontvangen, waar ze wel
recht op hadden gehad.
Slob benadrukt dat het sys-
teem gevoelig is voor fouten
en misbruik, evenals de
inspectie in een eerder sta-
dium. De regeling laat veel
ruimte voor interpretatie,

misbruik en oneigenlijk
gebruik, stelde de Alge-
mene Rekenkamer jaren
geleden ook al vast. De PO-
Raad noemt de regeling te
complex en administratief
foutgevoelig.

Nieuwe indicator
De sectororganisatie roept
de Tweede Kamer met klem
op om in het (vervolg)debat
over onderwijsachterstan-
denbeleid op 15 maart in te
stemmen met invoering van
de nieuwe indicator (nu is dat
nog het opleidingsniveau van
de ouders), inclusief herstel
van het oorspronkelijke bud-
get. Als de door de minister

voorgestelde indicator wordt
ingevoerd, hoeven scholen
voortaan niet meer schrif-
telijk aan te tonen hoeveel
achterstandsleerlingen ze
hebben. Dit wordt dan voor
iedere school automatisch
berekend door het Centraal
Bureau voor de Statistiek
(CBS). De nieuwe indicator
van het CBS definieert een
grotere doelgroep en voor-
komt dat het reeds te lage
budget nog lager wordt.
De minister lijkt echter niet
van plan het oorspronkelijk
budget voor onderwijsachter-
standen te herstellen. Boven-
dien zal het nieuwe systeem
leiden tot een herverdeling
van onderwijsachterstands-
geld. Er zijn scholen die
volgens het nieuwe systeem
meer geld krijgen, maar ook
scholen die het met (veel)
minder moeten doen. Som-
mige scholen dreigen er
voor tientallen procenten
in bekostiging op achteruit
te gaan. Gemeenten zullen
met dezelfde nieuwe formule
gaan werken. Slob stelt een
overgangsregeling voor om
de financiële herverdeling
geleidelijk te laten plaats-
vinden. _

loonontwikkeling en lessenreductie struikelpunten

Cao-overleg voortgezet onderwijs vastgelopen
De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs zijn 20 februari vastgelopen.

De belangrijkste te bespre-
ken onderwerpen – zowel
voor de vakbonden als
voor de VO-raad – waren
de loonontwikkeling en
werkdrukvermindering.
Met een looneis van struc-
tureel 3,5 procent en een
voorgestelde reductie van

het lessenaantal van 25 naar
20 vragen de bonden meer
dan de financiële ruimte die
beschikbaar is. De VO-raad
wil niet verder gaan dan een
structurele loonsverhoging
van 2,35 procent voor 2018.
Daarnaast verschillen de
bonden en de VO-raad van

mening over de aanpak van
de werkdruk. De bonden
willen lessenreductie tot 20
uur per week als individueel
recht opnemen in de cao. De
VO-raad vindt dat de werk-
druk vooral op schoolniveau
moet worden aangepakt en
pleit voor extra ontwikkeltijd

voor docenten, die per school
in overleg met lerarenteams
en zeggenschap moet worden
ingevuld.
Dat er geen nieuwe cao komt,
betekent dat de huidige CAO
VO 2016–2017 blijft gelden
tot 1 oktober 2018. De bon-
den beraden zich op acties. _
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mediawijsheid zou meeste aandacht moeten krijgen

Leerkracht geeft digitaal
vaardigheidsniveau leerling een 6,1
Leerkrachten op basisscholen geven het gemiddelde digitale vaardigheidsniveau
van hun leerlingen een krappe voldoende: 6,1. Ouders zijn iets optimistischer en
geven een 6,6. Beide groepen zien mediawijsheid als kern van digitale vaardigheid.
Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Stichting Internet Domeinregistratie
Nederland (SIDN) is uitgevoerd onder 1.195 ouders en 456 leerkrachten.

Ook blijkt uit het onderzoek
dat meer dan een kwart van
de leerkrachten het digi-
tale vaardigheidsniveau van
Nederlandse leerlingen als
onvoldoende bestempelt,
terwijl de meerderheid van

leerkrachten en ouders digi-
tale vaardigheden juist (heel)
belangrijk vindt.
Beide groepen, leerkrachten
(83 procent) en ouders (68
procent), noemen het vaakst
mediawijsheid als kern van

digitale vaardigheid. Ook ict-
basisvaardigheden en infor-
matievaardigheden worden
als kernonderdeel gezien
door een meerderheid van
de respondenten. Program-
meren ziet maar een relatief

klein percentage (ouders
17 procent, leerkrachten
23 procent) als een belang-
rijke digitale vaardigheid.
In de praktijk blijkt dat ict-
basisvaardigheden (en niet
mediawijsheid) het vaakst de
kern vormen van het digitale
onderwijs.
Driekwart van de leerkrach-
ten geeft aan dat digitale
vaardigheden op dit moment
al onderdeel uitmaken van
hun lesprogramma. Wel
blijkt dat ouders minder goed
op de hoogte zijn of hun kin-
deren op school digitale les
krijgen. _

effectmeting

Samenwerkende schoolbesturen in Regionale
Transfercentra verleggen focus
Van 2014 tot 2016 richtten schoolbesturen in het primair onderwijs tien Regionale Transfercentra (RTC’s) op.
Hoewel de arbeidsmarkt inmiddels weer heel anders is, hebben de RTC’s nog wel een toekomst als ze de focus
verleggen naar andere arbeidsmarktvragen die schoolbesturen gezamenlijk kunnen oppakken. Dat blijkt uit de
Effectmeting Regionale Transfercentra van Ecorys.

De RTC’s zijn opgezet in
krimpregio’s in een periode
waarin de arbeidsmarkt voor
leerkrachten in het po er
heel anders uitzag dan in de
nabije toekomst. Was er toen
sprake van een overschot
aan leraren, nu is er sprake
van een enorme krapte. Met
als gevolg dat de Vervan-
gingspools van de RTC’s leeg
raken.
Voor de toekomst van de
RTC’s is het daarom van
belang de focus te verleggen
naar andere arbeidsmarkt-
vragen die schoolbesturen
samen kunnen oppakken.
Het gaat dan om vragen op
het gebied van het beperken

van ziekteverzuim en uitval
op pabo’s, het uitbreiden
van de aanstellingsomvang
van leerkrachten, het onder-
steunen van starters, car-
rièreperspectief bieden aan
leerkrachten, aanboren van
(stille) reserves (investeren in
werving, opleiding en bege-
leiding van zij-instromers en
herintreders) en het beper-
ken van tekorten met orga-
nisatorische of technische
innovaties.
Wanneer de huidige RTC’s
en andere bestuurlijke
samenwerkingsverbanden
hierop de nadruk leggen, is
het primair onderwijs als
geheel beter af dan wanneer

werkgevers vooral inzet-
ten op concurrentie om de
schaarse leerkrachten, aldus
de onderzoekers.

Vervanging
AVS-voorzitter Petra van
Haren: “RTC’s spelen een
belangrijke rol bij het goed
organiseren van vervanging.
Personeel dat in dienst is bij
een RTC heeft een duidelijk
(vast) contract. Steeds meer
RTC’s ontwikkelen zich tot
brede mobiliteitscentra,
waarbij ook de invaller de
gelegenheid krijgt tot profes-
sionaliseren en begeleiding.
Dit is belangrijk voor de
kwaliteit en continuïteit van

onderwijs en ook belangrijk
voor de invallers zelf, die
zich blijvend kunnen ont-
wikkelen totdat zij (indien
gewenst) doorstromen naar
een vaste baan op een school.
Voor scholen betekent dit dat
de kwaliteit en beschikbaar-
heid van invallers goed gere-
geld wordt en dat ontzorgt de
schoolleiding enorm.” _

Voor schoolbesturen met
vragen over regionale
samenwerking hebben het
Arbeidsmarktplatform PO en
Vervangingsfonds/Participa-
tiefonds expertisecentrum
POvoorderegio opgericht,
www.povoorderegio.nl
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Digitale geletterdheid wordt straks onderdeel

van het landelijk curriculum. Wat houdt dat in?

Critici waarschuwen voor het gevaar dat het

een apart vak wordt. tekst marijke nijboer

Kinderen zitten de hele dag op hun telefoon, maar dat wil
nog niet zeggen dat ze digitaal vaardig zijn. “Als je hen
concrete opdrachten voorlegt, zakken ze door het ijs”,
zegt Remco Pijpers, strategisch adviseur digitale geletterd-
heid bij Kennisnet. In de Monitor Jeugd en Media 2017 van
Kennisnet en Mediawijzer.net is te lezen hoe jongeren sco-
ren op met name informatievaardigheden. Pijpers: “Als je
vraagt of Bolivia een ontwikkelingsland is en drie pagina’s
zeggen van wel en drie van niet, moet je bronnen gaan
vergelijken. Klopt de informatie op een website, en waar
baseer je dat op? De meeste kinderen weten niet hoe je
dat bepaalt.” Basale vaardigheden als het opzoeken en op
betrouwbaarheid beoordelen van informatie moeten echt
meer aandacht krijgen, zegt hij. “Die heb je nodig in je stu-
die, je werk en je dagelijks leven.”
Driekwart van de leerkrachten zegt dat digitale vaardig-
heden op dit moment al onderdeel uitmaken van hun les-
programma, blijkt uit recent onderzoek van de Stichting
Internet Domeinregistratie Nederland. Pijpers beaamt:
“Er worden fantastische dingen gedaan. Maar niet alles is
even effectief. Vaak doet men de aandacht voor digitale
vaardigheden er een beetje bij.” Zijn advies: kijk waar
kinderen vastlopen en stem daar je aanbod op af. Begin
pas met programmeren wanneer de basisvaardigheden
(zie kader) op orde zijn. En daarbij verdient volgens
Kennisnet het kunnen onderscheiden van betrouwbare
en onbetrouwbare informatie prioriteit.
De Vier in balans-monitor van Kennisnet laat zien hoe
scholen omgaan met ict en hoe vaardig leraren zijn.
Wat blijkt: het zijn niet de ict-coördinatoren die het
beste met ict omgaan, maar de leraren die didactisch het
sterkst zijn. “Zij kunnen variëren in onderwijsstijlen.

thema _ digitale gelet terdheid

Over het thema

De ontwikkelteams en -scholen van Curriculum.nu
zijn sinds kort concreet aan de slag met het
actualiseren van de kerndoelen en eindtermen
voor leerlingen in het funderend onderwijs.
Een van de negen leergebieden is digitale
geletterdheid. Wat houdt dit precies in, hoe staan
leerlingen ervoor op dit vlak en wat kunnen en
doen scholen er nu al mee? Kader Primair sprak
met onderzoekers, experts en een schoolleider
uit het ontwikkelteam over het leggen van
accenten, het bieden van kaders en bouwstenen.
De aandacht voor digitale geletterdheid is nog
vaak afhankelijk van de interesse, inzet en
bevlogenheid van afzonderlijke leraren, een
schoolleider of -bestuurder. Hoe kom je tot het
structureel en integraal inbedden ervan in het
lesprogramma van je school? Liefst zonder dat
het een al te groot beroep doet op tijd en geld.
En vooral: zonder dat het een apart vak wordt.
Pioniers en schoolvoorbeelden laten het zien.
Een ict-coördinator: “Programmeren is prima in te
zetten bij rekenen of taal. Zo is het niet weer iets
wat erbij komt.”
Een van de onderdelen van digitale geletterheid is
computational thinking. Dit blijkt veel breder dan
programmeren alleen. “Deze manier van denken
geeft grip op je leven”, aldus een aanjager. En
dat is maar goed ook, want volgens hoogleraar
Onderwijspsychologie Paul Kirschner zullen
de talen waarin we nu programmeren straks
waarschijnlijk niet meer bestaan. “Gezien de
ontwikkelingen van machine learning zou het
mij niet verbazen als machines straks zichzelf
programmeren.”

d i g i ta l e  g e l e t t e r d h e i d
De vier basiselementen voor digitale geletterdheid

zijn: ict-basisvaardigheden, computational thinking,

informatievaardigheden en mediawijsheid. Het gaat om

de samenhang tussen die vier. Deze definitie van SLO en

Kennisnet is inmiddels algemeen geaccepteerd.

• handig met de computer • snappen  hoe hij werkt • informatie vinden en beoordelen • oog voor veiligheid
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Daardoor zijn ze geneigd om veel te proberen. Je moet
mensen dus niet op ict-cursus sturen, maar laten werken
aan hun didactisch repertoire. Dan komt de ict vanzelf.”
Zijn eigen drie kinderen zijn op de basisschool druk bezig
met programmeren. “Ze genieten ervan. Maar ze kregen
een eigen Gmail-account zonder dat de school vertelde wat
e-mail is en hoe een veilig wachtwoord eruitziet. De wacht-
woorden hingen gewoon aan de muur. Inmiddels is dat
gelukkig beter geregeld.”

Veiligheid en gelijke kansen Veel scholen hebben
nog niet duidelijk in kaart waar aan gewerkt moet worden.
De behoefte aan informatie is enorm. Van de zevenduizend
po-scholen hebben er al drieduizend een beroep gedaan
op FutureNL, dat (gratis) lesmateriaal en trainingen voor
leraren en schooldirecties maakt en programmeerlessen
geeft aan de bovenbouw in het basisonderwijs. Ronilla
Snellen, medeoprichter en directeur van FutureNL, vindt
dat de veiligheid prioriteit verdient. Kinderen moeten gaan
snappen, zegt zij, dat op internet allerlei dingen te vinden
zijn die niet goed voor hen zijn, en dat ze hun accounts
moeten beveiligen met wachtwoorden. Maar het schort ook
aan basisvaardigheden: “Je ziet nog vaak dat ouders een
presentatie in elkaar draaien omdat kinderen dat op school
niet leren.”

Die steun krijgen echter niet alle kinderen thuis.
Dat merkt ook cbs De Bron in Numansdorp. “Wij heb-
ben veel hoogopgeleide ouders, die sterk bijdragen aan
de mediawijsheid van hun kinderen”, zegt schoolleider
Aemile Roos. “Dat ligt anders bij onze leerlingen die
uit het buitenland komen. We proberen hen dezelfde
kansen en uitdagingen te bieden, zodat de verschillen
zo klein mogelijk worden. Wij vinden dat onderwijs
gratis en voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat geldt
dus ook voor de digitale middelen. We houden rekening
met verschillen en zorgen dat alle leerlingen beschik-
ken over de nodige basisvaardigheden, van het geheim
houden van een wachtwoord tot aan het maken van een
digitale presentatie.” De school organiseert ook ouder-
avonden over mediawijsheid.

Wie is er al
digitaal geletterd?

• handig met de computer • snappen  hoe hij werkt • informatie vinden en beoordelen • oog voor veiligheid

‘ k lo p t  d e  i n fo r m at i e  o p  e e n
w e b s i t e ,  e n  w a a r  b a s e e r  j e  d at
o p ?  d e  m e e s t e  k i n d e r e n  w e t e n
n i e t  h o e  j e  d at  b e pa a lt ’

Foto: Hans Roggen
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c u r r i c u l u m . n u  ko m t  m e t
b o u w s t e n e n

Het ontwikkelteam Digitale geletterdheid van Curriculum.nu

(zes leraren po, zes leraren vo, twee schoolleiders) ontwikkelt

bouwstenen voor dit onderdeel van het nieuwe curriculum.

Deze moeten januari 2019 klaar zijn en worden dan aan-

geboden aan OCW. Nadat de Tweede Kamer hierover heeft

besloten, worden de bouwstenen gebruikt voor nieuwe

kerndoelen en eindtermen. Waarschijnlijk is er in 2021 een

onderwijswet met vernieuwd curriculum. Daarna krijgen

scholen nog een aantal jaren tijd voor de implementatie.

Meer informatie: https://curriculum.nu/digitalegeletterdheid

Ronilla Snellen van FutureNL: “Je ziet nog
vaak dat ouders een presentatie in elkaar
draaien omdat kinderen dat op school niet
leren.”

Begin pas met programmeren wanneer de
ict-basisvaardigheden (zie kader pagina 8) op
orde zijn, zegt Remco Pijpers van Kennisnet.
Foto: okkofoto.nl

Schoolleider Aemile Roos maakt deel uit van
het ontwikkelteam Digitale geletterdheid
van Curriculum.nu. “Ik merk heel erg dat er
behoefte is aan bouwstenen voor digitale
geletterdheid.”

FutureNL ziet het in schoolvakken integreren van digitale
vaardigheden als een mooie manier om kinderen gelijke
kansen te bieden. Dat inzicht groeide tijdens een bezoek
aan een school in Amsterdam Zuid Oost. Snellen: “De
schoolleider zei: ‘Leuk dat jullie dit doen, maar wij zijn
al blij als de kinderen een ontbijt op hebben.’ Zij hadden
meer behoefte aan extra taalonderwijs. Samen kwamen
we op het idee om onze ict-lessen te combineren met taal-
lessen. Met dergelijke geïntegreerde lessen bereik je alle
kinderen.” FutureNL maakte bijvoorbeeld een program-
meeropdracht over voorzetsels. “Als je een voorzetsel op de
goede plek in de zin zet, maakt een robot een dansje. Zo
leren kinderen programmeren én werken ze aan taal.”
Je kunt digitale vaardigheden inzetten bij alle vakken, zegt
Snellen. “Bij geschiedenis maak je een powerpoint over de
Middeleeuwen, bij aardrijkskunde een filmpje of website
over een gebied.” Het Handboek Digitale Geletterdheid van
Kennisnet biedt een praktisch stappenplan voor het aan-
sluiten op leerlijnen of zelf maken van een leerlijn.

Digibord hacken FutureNL brengt de digitale wereld
dichter bij kinderen door bijvoorbeeld met hen te praten
over hoe spelletjes ontstaan. Snellen: “Die komen van de
Intertoys, denken kinderen. Als ze gaan beseffen dat een
programmeur heeft bedacht dat het petje van Mario geel
moet zijn, gaat er een wereld voor ze open. Ze gaan ineens
zien dat de computer dom is en dat je stap voor stap moet
uitleggen wat hij moet doen.”
Om zoveel mogelijk kinderen mee te krijgen gaan de lessen
over games, mode, design en kunst. “We hebben een les
gemaakt waarbij kinderen het digibord hacken. Dat vinden
ze fantastisch. Onze ambitie is om hen de magie van tech-
nologie te laten ervaren, door zelf iets te bouwen waar ze
blij van worden.”
FutureNL overweegt om met eventuele partners een Sire-
campagne te starten, gericht op ouders en leerlingen.
Daarbij wil Snellen beroepen laten zien waarbij ict-vaar-
digheden belangrijk zijn. ‘‘Het is een misvatting dat dat
vooral programmeurs zijn. Het gaat ook om bijvoorbeeld
automonteurs, verwarmingsmonteurs of psychologen, die
online data-analyses moeten doen.”

Houvast De bouwstenen voor digitale geletterdheid
die nu worden ontwikkeld door Curriculum.nu (zie kader)
gaan scholen straks houvast geven. Schoolleider Roos van
cbs De Bron zit in het ontwikkelteam Digitale geletterd-
heid van Curriculum.nu. “De samenleving is aan het veran-
deren en daarop moeten we anticiperen”, zegt ze. “Ik merk
zelf op school heel erg dat er behoefte is aan bouwstenen
voor digitale geletterdheid. De ontwikkelingen gaan zo snel
en er valt zoveel te lezen en te halen. Het is superfijn als
er kaders gesteld worden waarover goed is nagedacht met
een brede groep deskundigen en dat er ook gekeken wordt
naar de samenhang van de onderwijsinhouden. Waarbij je
wel voldoende ruimte behoudt voor de visie van je eigen
school.”
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Maar ga vooral niet zitten wachten op die bouwstenen,
waarschuwt Pijpers van Kennisnet. “Begin nu al klein.
Inventariseer hoe je er voor staat. Welke leraren zijn hier
al ver mee zodat je hen kunt inzetten? Hoe staat het met
de vaardigheden van de leerlingen? Kijk waarderend: wat
gaat er al goed? Begin misschien met een project, zoals de
Week van de Mediawijsheid, Media Masters of een gastles.
Kijk hoe je team erop reageert. Begin bescheiden door in
te zetten op die basisvaardigheden. Leer kinderen hoe je
technieken als Powerpoint of Prezi kunt inzetten bij een
boekbespreking of spreekbeurt.”
Pijpers adviseert om dat allemaal te doen vanuit de eigen
visie van de school. “Waar ga je voor en welke keuzes horen
daarbij? Als je kiest voor programmeren, waarom is dat?
Omdat daar de banen zitten? Zijn er misschien nog andere
manieren om kinderen te leren denken?”
Volgens schoolleider Roos is het een kwestie van beginnen.
“Ga het gewoon doen. Je rijdt ook elke dag auto zonder
dat je precies weet wat er onder de motorkap zit. Pas als
je pech krijgt, ga je hulp vragen. Zo is het ook met digitale
vaardigheden. Lees, ontdek, en vraag de kinderen wat ze
nodig hebben.” �

Meer weten?
• Het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet biedt

praktische hulp bij het integreren van lessen in digitale

vaardigheden in het curriculum. http://kn.nu/handboekDG

• FutureNL biedt gratis leerlijn en lesmateriaal:

https://lessonup.io/app/channel/futurenl/series

• Gratis trainingen voor leerkrachten en schooldirecties van

FutureNL: www.futurenl.org/trainingsaanbod

• Gratis (les)materiaal mediawijsheid en

dossiertrainingen: www.nationaalmediapaspoort.nl

en www.mediaenmaatschappij.nl/opleidingen/

dossiertrainingen

• Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt de Masterclass

Leren in de 21e eeuw aan, met onder andere aandacht

voor digitale didactiek, mediawijsheid en gamification:

www.avs.nl/professionalisering/trainingen/masterclass/

masterclasslereninde21eeeuw

pa u l  k i r s c h n e r :  ‘d i g i ta l e  vo r m i n g  a l l e e n
z i n vo l  b i n n e n  s c h o o lv a k k e n ’

Door een apart ontwikkelteam voor
digitale geletterdheid op te richten,
is de kans groot dat dit een apart
vak wordt, zegt Paul Kirschner,
hoogleraar aan de Open Universiteit.
Dat is volgens hem de verkeerde
weg.

Kirschner, die de leerstoel Onderwijs-

psychologie bekleedt: “Je moet in staat

zijn om bronnen te kunnen beoordelen.

Wat een betrouwbare bron is op het ene

gebied, is niet per definitie betrouwbaar

op een ander gebied. Dit moet je leren

binnen het domein waar je mee bezig

bent.”

Hij is kritisch over de definitie van digitale

geletterdheid van SLO en Kennisnet, zeker

als het werken aan deze vaardigheden

niet binnen alle vakken wordt

geïntegreerd. “Computational thinking

gaat over het ontleden van een probleem

in een reeks stappen die navolgbaar zijn.

Dat moet binnen ieder domein geleerd

en toegepast worden. Je kunt geen

fatsoenlijke zoekvraag formuleren zonder

kennis van het betreffende domein.”

In plaats van kinderen Powerpoint of

Prezi te leren gebruiken, moet je ze

trainen in het leren structureren en

houden van een goede spreekbeurt of

presentatie, zegt hij. “En laat ze daarin

veel oefenen binnen alle vakken. Prezi en

Powerpoint zijn maar gereedschappen,

het gaat om de inhoud.” De hoogleraar

ziet ook niets in het kinderen leren

programmeren. “Het is onzin dat ze

daardoor logisch leren denken. Ook dat

leer je alleen binnen een bepaald domein.

Leren programmeren heeft alleen zin als

je dat zestien jaar achter elkaar bijhoudt;

met eventjes leren programmeren kom

je niet ver. Bovendien: de talen waarin

we nu programmeren, bestaan straks

waarschijnlijk niet meer. En gezien de

ontwikkelingen van machine learning zou

het mij niet verbazen als machines straks

zichzelf programmeren.”

Het opleiden van goede leraren, met

een brede algemene ontwikkeling en

goede digitale vaardigheden, is volgens

Kirschner de beste manier om kinderen

goed voorbereid de maatschappij in te

sturen. “Die toerusting van leraren moet

liefst niet via bijscholing gebeuren, maar

al op de lerarenopleiding.”

“Het is onzin dat kinderen logisch leren
denken door leren programmeren. Dat leer
je alleen binnen een bepaald domein”,
aldus hoogleraar Onderwijspsychologie
Paul Kirschner. Foto: Chris Peters, Open
Universiteit
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in t eg r er en  in  c u r r i c u l um

Scholen spelen momenteel maar een kleine rol in het bijbrengen van digitale vaardigheden,

laten meerdere onderzoeken zien. Het onderwijs heeft dus iets te doen. Maar hoe kom je tot

een visie en geef je digitale geletterdheid een integrale plek in je school, zonder dat het veel tijd

kost of een extra vak wordt? Drie pionierende scholen vertellen hoe zij digitale geletterdheid

inbedden in hun onderwijspraktijk. tekst lisette blankestijn

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

Eigen leerlijn steeds bijschaven
De Triangel in Lunteren heeft een eigen leerlijn ‘Digitale geletterdheid/Ict’ voor de groepen 1 tot en met
8 ontworpen. Alle vaardigheden (ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en
computational thinking) worden door deze leerlijn gedekt, vertelt Jonathan Hobbel, leerkracht groep 6,
ict-coördinator en ontwikkelaar van de leerlijn.

“Mediavaardigheden, maar ook – in de onderbouw –
zaken als de muis vasthouden, alles komt aan bod.”
Hobbel heeft de leerlijn gebaseerd op zijn eigen kennis
en ervaring, ict-nascholingen en kijkt daarnaast goed
naar SLO en Kennisnet. “We schaven onze leerlijn bij al
naar gelang de ervaringen die we opdoen en de actuele
situatie.” Om leerlingen een goede basis mee te geven
van computational thinking geeft hij programmeerlessen.
“Iedere dinsdagmiddag ga ik met leerlingen hiermee aan
de slag. De groepsleerkracht is daar bij en werkt mee.”

Inspiratie Klazien van der Vlist, directeur van cns
De Triangel in Lunteren, laat zich inspireren door
bijeenkomsten als DigiDiscovery van het Kenniscentrum
Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) en
iXperium Arnhem. “Daar gaan we als directie of dagelijks
bestuur naartoe, waar mogelijk met onze ict-coördinator.
Dit soort gratis inspiratiemiddagen levert ons concrete
ideeën op om ict in het onderwijs toe te passen. We
vinden het belangrijk dat kinderen leren programmeren
en werken aan hun digitale geletterdheid, als onderdeel
van de 21e eeuwse vaardigheden.”

Integreren Mediawijsheid vormt de kern van digitale
vaardigheid, vindt het gros van de leerkrachten en
ouders, blijkt uit onderzoek van de Stichting Internet
Domeinregistratie Nederland. Ook ict-coördinator en
leerkracht Hobbel vindt het “heel belangrijk dat de

kinderen leren hoe ze met wachtwoorden moeten
omgaan, en dat ze niet zomaar alles op Facebook moeten
zetten. De leerkrachten behandelen dit soort zaken met
hun eigen klas, in de bovenbouw is daar een methode
voor. Thema’s als digitaal pesten integreren we in de
lessen sociaal-emotionele ontwikkeling.”

Ook andere digitale vaardigheden worden geïnte-
greerd met andere vakken. “Programmeren is prima
in te zetten bij rekenen of taal. Dat maakt leerlingen
enthousiast en zo is het niet weer iets wat erbij komt.”
“Informatievaardigheden en ict-basisvaardigheden
komen terug in onder andere Wereldoriëntatie”, vult
directeur Van der Vlist aan. Ook helpt de inzet van
Jonathan om de lasten voor de andere leerkrachten te
verlichten. Zij ziet een olievlekwerking: “Niet iedereen
hoeft meteen mee te doen. Maar zijn demonstraties
tijdens teamvergaderingen en inzet tijdens de dins-
dagmiddagen en creamiddagdagen maken collega’s
enthousiast.”

thema _ digitale gelet terdheid

‘ t h e m a’s  a l s  d i g i ta a l
p e s t e n  i n t e g r e r e n  w e  i n  d e
l e s s e n  s o c i a a l - e m ot i o n e l e
o n t w i k k e l i n g ’
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in t eg r er en  in  c u r r i c u l um

v r i j e s c h o o l  w i d a r :

Pedagogisch kompas als basis
“Een visie op digitale geletterdheid ontwikkel je niet even op een studiemiddag”, weet Nadia Demaret,
directeur van Vrijeschool Widar in Delft. “Het is iets om het door het jaar heen op meerdere momenten
met elkaar over te hebben.”

“Als Vrijeschool werken we met een pedagogisch kompas
dat de brede persoonsontwikkeling die wij voorstaan
expliciteer”, vertelt Demaret. “Denk aan kwaliteiten

als ‘empathie’ en ‘leermotivatie’. Bij het ontwikkelen
van onze visie op digitale geletterdheid vroegen we ons
voortdurend af: aan welke kernwaarden voldoet goed

Kosten En hoe zit het met de kosten? “Naast dat
Jonathans taakuren grotendeels besteed worden aan ict,
roostert de school hem iedere week een middag vrij voor
zijn programmeertaken”, vertelt Van der Vlist. “Ook krijgt
hij gelegenheid om nascholing te volgen. We betalen dat
uit eigen middelen en kijken goed waar we subsidies

kunnen aanvragen. We zijn een eenpitter en waar mogelijk
schaffen we materialen zelf aan. Een paar jaar geleden
hebben we onderwijsrobot Eddy gekocht. Ook hebben
we Bee-Bots & Blue-Bots, Dash & Dots, iPads en andere
ict-materialen, zodat alle kinderen op hun eigen niveau
hiermee aan de slag kunnen.”

>

Cns De Triangel ontwierp een eigen leerlijn ‘Digitale geletterdheid/Ict’ voor de groepen 1 tot en met 8. “Programmeren is prima in te zetten
bij rekenen of taal. Dat maakt leerlingen enthousiast en zo is het niet weer iets wat erbij komt.”
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v eu r s lyc eu m :

Digitale vaardigheden ontwikkelen
in Talentstromen
Op het Veurs Lyceum in Leidschendam kiest iedere onderbouwleerling aan het begin van het schooljaar
een Talentstroom: Kunst & Media, Science of Sport. Bevlogen docenten zochten een manier om 21st

century skills een structurele plek te geven in het onderwijs. Digitale vaardigheden horen hier ook bij.

Vanuit de invalshoek van hun gekozen Talentstroom
werken de leerlingen in gemixte groepen (van mavo
tot gymnasium) aan thema’s als ‘Lucht’ of ‘Toekomst’.

Een leerling uit de Talentstroom Science ontwerpt bij
het thema ‘Lucht’ bijvoorbeeld een vlieger. Kunst &
Media-leerlingen gaan met perspectief aan de slag en de

onderwijs? Waar zie je dat aan in jouw klas? Hoe past
ict daarin? Hoe bereiden we onze kinderen voor op de
werkelijkheid van vandaag en morgen? Daarbij grepen
we steeds terug op ons kompas. Onderwijspedagoog Gert
Biesta zei: Kijk niet alleen naar wat ict kan, maar ook wat
het doet. Dat doen wij ook. Neem kleuters die een tan-
gram maken met blokjes of met een iPad. Motorisch kun-
nen ze het allebei, maar wat doet een tablet met jonge
kinderen? Welk gevoel krijg je erbij? Maak eens foto’s
van kinderen die samen een bordspel doen en vervolgens
als ze gamen achter een pc. Wat vertellen die foto’s?”

Vertraging en ruimte Als schoolleider zorgde
Demaret in dit visieontwikkelingsproces voor vertraging,
vertelt ze. “In plaats van recht oversteken maakten we een
U-bocht. En ik gaf ruimte: verschillen mogen er zijn, we
blijven daarover in gesprek. Op die manier krijgt je visie
een steviger fundament dan als je lukraak ingaat op een
mooie aanbieding van een tabletleverancier.” Ondertussen
volgde de school de Teammaster Transitie in Onderwijs
met Technologie (3TO). “Dat is een leerzame en toepasbare
opleiding die ons proces meer verdieping geeft.”

Leerlijn ontwikkelen Vrijeschool Widar is dit jaar
begonnen met de ontwikkeling van een ict-leerlijn,
gebaseerd op vijf kindperspectieven. Demaret: “Daarin
zitten de SLO-componenten, van ‘ik ben baas van ict’ tot
‘ik kan leren met ict’, en daar voegen we ‘ik ben creatief
met ict’ aan toe. De inhoud koppelen we aan kwaliteiten
uit ons pedagogisch kompas. Daarbij is het belangrijk
dat je de ict-component vervlecht met wat je al doet. Zo
besteden wij veel aandacht aan – mooi – schrijven en
de boekdrukkunst, hoe bijvoorbeeld monniken vroeger
schreven. Daar komt als digitale component de vraag bij:
Hoe schrijven we nu? Waarover? Wat is waar, en hoe weet
je wat waar is en wat niet?”

‘m a a k  e e n s  foto’s  v a n  k i n d e r e n
d i e  s a m e n  e e n  b o r d s p e l  d o e n  e n
v e r vo lg e n s  a l s  z e  g a m e n  a c h t e r
e e n  p c .  w at  z e g t  d at ? ’

Vrijeschool Widar is dit jaar begonnen met de ontwikkeling van een ict-leerlijn en gebruikt naast digitale schermen ook nog bewust krijtborden.
“Als een leerkracht een bordtekening maakt ziet de leerling het proces: dat het moeite kost, en dat de leerkracht ook fouten kan maken. Dat doet
iets met je eigen notie van falen.” Foto: Twan de Veer

14

934307-02_014_02-Mar-18_12:02:19_walter



thema _ digitale gelet terdheid

Sport-Talentstroomleerlingen verdiepen zich in de wie-
lersport en hoe je elkaar in uit de wind houdt door in
waaiers te fietsen. “We doen dit nu voor het vijfde jaar”,
vertelt rector Charlotte van Thiel. “De Talentstromen zijn
ontstaan doordat bevlogen docenten een manier zochten
om de ontwikkeling van de 21st century skills een struc-
turele plek te geven in ons onderwijs. De ontwikkeling
van digitale vaardigheden hoort hier natuurlijk bij. We
kijken daarbij bewust naar de door Kennisnet en SLO
gedefinieerde vaardigheden. De leerlingen houden veel
presentaties, werken online samen en maken analyses
van gegevens. Zo ontwikkelen ze hun ict-basisvaardighe-
den en informatievaardigheden. Sociale media komen
aan bod als leerlingen bloggen over hun ervaringen. Bij
Kunst & Media gebruiken ze veel digitale middelen, zoals
camera’s. Bij Science werken leerlingen met 3D-printers,
ze maken een robot en gaan programmeren. De Sport-
leerlingen analyseren gegevens rond bijvoorbeeld bewe-
ging. En alle leerlingen bouwen websites over wat ze
geleerd hebben.”

Keuzes maken
Veel scholen hebben talentklassen of sportklassen als
‘extra’, maar op het Veurs Lyceum is het onderdeel
van de lessentabel en verplicht voor alle leerlingen.

Van Thiel: “Dan moet je dus keuzes maken. Zo geven
we geen Techniek en Verzorging meer in de onderbouw.
Dat levert wekelijks twee lesuren op die we inzetten
voor dit vaardigheidsonderwijs. De ontwikkeling hier-
van kost ongelooflijk veel tijd, want iets vergelijkbaars
bestond nog niet.” Maar: niet iedere docent hoeft mee
te doen, legt de rector uit, en inmiddels krijgt iedere
Talentstroom-coördinator ontwikkeltijd. Docenten
krijgen een kleine compensatie in hun jaartaak.

De school heeft niet alle kennis en apparatuur die ze wil
gebruiken zelf in huis. “We zoeken samenwerking met
partijen bij ons in de buurt. We zijn in gesprek met ‘digi-
tale rooms’, een soort werkplaatsen waar bijvoorbeeld
gehackt kan worden.” De school ontwikkelt momenteel
een manier om ook de bovenbouw aan 21st skills te laten
werken.

s u b s i d i e m o g e l i j k h e d e n
Er zijn allerlei mogelijkheden voor financiële ondersteuning van digitale geletterdheid. De scholen in dit artikel kregen bijvoorbeeld

subsidie van Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland, PO-Raad (Versnellingsvragen) en het LerarenOntwikkelFonds.

Meer informatie: www.versnellingsvragen.nl en https://inspiratiekaart.kennisnet.nl

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

Op het Veurs Lyceum kiest iedere onderbouwleerling een Talentstroom, zoals bijvoorbeeld Science.
De ontwikkeling van digitale vaardigheden hoort daarbij. Foto: Frederique Paardekooper
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‘ m a n i e r  v a n  d e n k e n  e n  w e r k e n  o n m i s b a a r  i n  t o e k o m s t i g e   b e r o e p e n ’

“Computational thinking? Programmeren is

een trucje dat iedereen kan leren. Het gaat er

echter ook om dat leerlingen leren nadenken

over de toegevoegde waarde ervan op ons

leven.” Schoolleiders erkennen het belang van

computational thinking, maar een structurele

aanpak is vaak nog lastig. Het begint vrijwel

altijd met die ene leraar met passie voor

robotica en programmeren. tekst irene hemels

Johan Hof, leerkracht in groep 7 van obs West in Capelle
aan den IJssel, introduceerde na een bezoek aan de High
Tech Campus in San Diego de Klas voor de Toekomst. Een
extra ruim lokaal met naast een podium, kook- en schei-
kundehoek ook veel laptops, robots, smartboards, een
interactieve ‘zandtafel’ en binnenkort vijftien Ozobots
– kleine programmeerrobotjes. De andere groepen op
school hebben de beschikking over Bee-Bot en Blue-Bot,
waarmee kinderen de beginselen van het programmeren
leren.

Computational
thinking: meer dan
alleen leren coderen
en programmeren

thema _ digitale gelet terdheid
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‘ m a n i e r  v a n  d e n k e n  e n  w e r k e n  o n m i s b a a r  i n  t o e k o m s t i g e   b e r o e p e n ’

Computational
thinking: meer dan
alleen leren coderen
en programmeren

Logisch redeneren Samen met Heutink ICT richtte
obs West ook een Lego Education Innovation Studio in,
waar de drie groepen 7 een uur in de week met onder
meer Lego WeDo en Mindstorms leren programmeren.
Computational thinking is een belangrijke vaardigheid en
is meer dan enkel coderen en programmeren, zegt Hof.
“We geven niet bewust programmeerlessen, maar onbe-
wust zit het wel overal in. Door logisch redeneren en
opdrachten maken ondervinden leerlingen dat program-
meren leuk is en dat iedereen het kan. Daarvoor hoef je
niet alle basisprincipes van het programmeren te ken-
nen. Het gaat om spelend leren ontdekken en de keuzes
begrijpen die in een digitale wereld worden gemaakt.
Kinderen moeten leren snappen dat we als mens de regie
houden en keuzes maken over wat computers en robots
doen, en niet andersom.”
Schoolleider Jan Noordam van obs West voegt daar-
aan toe: “Maar kom op school niet aan met de term
computational thinking. Als ik die gebruik, kijken mijn
leerkrachten mij wazig aan. Bij alfa-mensen zal de term
zelfs eerder aversie oproepen. Door het enthousiasme
van Johan zijn we zover gekomen. Ik ben er wel van
overtuigd dat wat hij met digitale Lego en robots doet

mogelijk is omdat we als school veel aandacht hebben
voor Wetenschap & Technologie (W&T). Onderzoekend
en creatief leren vinden wij belangrijk. Als je leert om
een robot een opdracht te geven en iets af te leveren, leer
je systeemdenken. Je kunt je voorstellen dat werken met
duplo- en legoblokken in de onderbouw ook gericht is op
oplossend vermogen en kritisch nadenken. Daarop bou-
wen we met computational thinking voort.”

Zoektocht Plezier in leren is belangrijk, maar wel
graag functioneel zeggen schoolleiders. Dat is soms
een hele zoektocht. “We proberen computational thin-
king vooral te integreren in taal en rekenen, maar een
echt goede leerlijn hebben we nog niet gevonden”,
zegt Noordam. Schoolleider Jeanneke Heinis van de
St. Wulfram basisschool in Hoogwoud herkent dit. Sinds
anderhalf jaar wordt Robot Tobor, ontwikkeld door
Robotsindeklas.nl, op incidentele basis ingezet als klas-
senassistent in groep 1 tot en met 8. Daarnaast program-
meren leerlingen van groep 8 geregeld met Robot Tobor
en werken alle groepen regelmatig met Bee-Bot en Lego
Mindstorms. Heinis: “Het is nog basaal wat we doen en
we willen ook best een stap verder zetten, maar er zijn
meer zaken die onze aandacht vragen.”
Ook op haar basisschool is een bevlogen groepsleer-
kracht, Tamara Koopmans, de drijvende kracht achter de
inzet van digitale vaardigheden waaronder computatio-
nal thinking. In Koopmans groep wordt Robot Tobor het
meeste ingezet. Na de voorjaarsvakantie is deze leerkracht
zelfstandig verder gegaan als ict-deskundige en werkt nog
een dag in de week op St. Wulfram. Heinis: “Dat is jam-
mer, maar computational thinking is bij ons niet meer
weg te denken. Het hoort nu eenmaal bij deze tijd. Neem
alleen al de veranderende arbeidsmarkt; we zouden onze
leerlingen te kort doen als we er niets mee doen. Op dit
moment onderzoeken we de mogelijkheden om de robot
in de klas meer te integreren in het curriculum. We heb-
ben een versnellingsvraag ingediend bij de PO-Raad en
Kennisnet, omdat we willen weten op welke manier we de
robot functioneel en effectief kunnen inzetten.”

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

Arbeidsmarkt Programmamanager Margreet de
Vries van CodePact, een publiek-private samenwer-
king met als doel alle kinderen digivaardig te maken,
juicht initiatieven in het onderwijs om kinderen vroeg-
tijdig programmeervaardigheden bij te brengen toe.

Leerlingen uit de Klas voor de Toekomst van obs West demonstreren hun
(programmeer)vaardigheden op een ict-beurs. “Het gaat om spelend
leren ontdekken en de keuzes begrijpen die in een digitale wereld
worden gemaakt.” Foto: Obs West, J. Noordam
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“Programmeren is een belangrijke stap in het ontwikke-
len van computational thinking. Een manier van denken
en werken die voor alle kinderen onmisbaar is in hun
toekomstige beroep. Je hoeft niet precies te weten hoe
het werkt, we worden niet allemaal programmeur en
gaan niet allemaal bij Google werken, maar deze manier
van denken geeft grip op je leven. Door kinderen, en dat
begint al op de basisschool, de basis van programmeren
bij te brengen, leren ze logisch redeneren. In jargon heb-
ben we het over algoritmes. Nodig om straks goed mee te
kunnen op de arbeidsmarkt.”

Haar boodschap aan schoolleiders: ga ermee aan de slag.
Zelfs al is dat op kleine schaal. De Vries: “Niets doen is
geen optie meer. Ondersteun die enthousiaste leerkracht
die hier iets mee wil. Schaf bijvoorbeeld een robot aan
waarmee leerlingen programmeerervaring kunnen
opdoen. Zie dat als een spin off. Dat robotje is slechts een
tool om digitale geletterdheid te agenderen in je team.
Het is een kwestie van tijd en we moeten er allemaal aan.
Laat je er niet door overvallen als het straks verplicht
wordt in het curriculum, want dit gaat veel verder dan
een nieuwe taal- of rekenmethode invoeren.”

Vakoverstijgend Ook in het voortgezet onderwijs
zijn er initiatieven om computational thinking op te
nemen in het lesaanbod. Het Corderius College biedt
havo- en vwo-leerlingen bijvoorbeeld extra modules
waarin zij naast het reguliere lesprogramma op vrijwil-
lige basis kennismaken met robotica en programmeren.
Rector Egbert Boerma: “Het is te belangrijk om te nege-
ren. Een groep enthousiaste docenten nam het voor-
touw en dan maak je er geld en tijd voor vrij, maar dit
is natuurlijk vakoverstijgend. Eigenlijk wachten we op
de overheid die dit integraal onderdeel laat zijn van ons
onderwijs. Dat gaat helaas zo langzaam dat we deze vrije
keuzevakken nu al aanbieden. Als je het goed wil doen,
moet je het inpassen in je hele onderwijscurriculum. Dat
hebben we niet zomaar voor elkaar. Het lesaanbod van
computational thinking is ook nog eens erg divers en ver-
snipperd of peperduur.”
Leerlingen van het Corderius College geven ook robotica
aan leerlingen van groep 8 van de School op de Berg in
Amersfoort. Directeur Marieke Soesbergen: “Je krijgt een

heel bijzondere dynamiek van jongeren onderling. Dat
werkt erg stimulerend. Het Roboticaproject is voor ons
een startsein om goed te kijken naar hoe we computatio-
nal thinking in willen voeren. Er is zoveel materiaal, wat
kies je dan? Het moet geen losstaand project zijn, maar
integraal onderdeel worden van W&T en eigenlijk van
ons hele curriculum.”

Coderclass Het Metis Montessori Lyceum startte in
2016 in samenwerking met het bedrijfsleven, hogescho-
len en universiteiten met Coderclass, een programma van
vijf uur coderen en programmeren in de week bovenop
het normale lesprogramma, voor de gedreven en gemo-
tiveerde leerling. In de toekomst moet Coderclass door-
groeien tot een volledige profielopleiding voor havo/vwo.
Helen Cronie, beleidsmedewerker van Coderclass op het
Metis Montessori Lyceum: “Het is veel meer dan leren
coderen en programmeren alleen. Naast algoritmisch
leren denken, zijn we er erg op gespitst dat leerlingen
ook inzicht krijgen in welke invloed computers hebben
op ons leven. In de Coderclass stimuleren we creatief den-
ken, een kritische houding en veilig omgaan met compu-
ters. De uitdaging voor ons ligt bij de andere leerlingen
op school. We willen dat zij ook inzicht hebben in hoe de
computer ons leven beïnvloedt. In gewone lessen leren ze
wel omgaan met tools als Powerpoint en Excel, maar een
onderwerp als ‘hoe voorkom je dat computers ons leven
gaan beheersen’ is lastiger vorm te geven. We hebben het
nu een plek gegeven in mentorlessen. Neem de DDoS-
aanvallen die de laatste tijd veel media-aandacht krijgen:
tijdens mentorgesprekken wordt dat besproken.”

Checklist De Vries van CodePact constateert dat veel
scholen nog zoekende zijn om computational thinking als
integraal onderdeel van digitale geletterdheid in het cur-
riculum op te nemen. “Een structurele aanpak is vaak nog
lastig. En in het voortgezet onderwijs is dat misschien nog
wel moeilijker dan in het primair onderwijs door de vaak
autonome vakgroepen. We willen scholen helpen hun vra-
gen rond digitale geletterdheid scherp te krijgen en komen
dit najaar (CodeWeek oktober 2018, red.), samen met
Mediawijzer.net, Kennisnet en de Koninklijke Bibliotheek
onder de naam Samen Digiwijzer met een digitale mat-
chingtool waarmee scholen met behulp van een checklist
hun weg kunnen vinden in het aanbod van aanbieders van
verschillende onderdelen van digitale geletterdheid.” _

Meer weten?
www.deklasvoordetoekomst.nl
www.robotsindeklas.nl
www.versnellingsvragen.nl
https://codepact.org
https://coderclass.nl

thema _ digitale gelet terdheid

‘na a st  algoritmisch leren
denken zi jn  we er  erg op
gespitst  dat  leerl ingen ook
inzicht  kri jgen in  welke  invloed
computers hebben op ons leven’
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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. Deze maand in Zo kan het ook!: De Jan

Ligthartschool in het Groningse Westerbroek mag als enige kleine school

experimenteren met verregaande betrokkenheid van dorpsbewoners.

tekst daniëlla van ’t erve

Met een compleet nieuw team, een nieuwe

visie en een nieuw onderwijskundig concept

veranderde het inspectieoordeel van zwak

naar voldoende. “We hebben heel hard

gewerkt”, vertelt Minna Nicolai, directeur

van de Jan Ligthartschool in Westerbroek,

een dorpje vlakbij Groningen. Die voldoende

was een voorwaarde voor deelname aan

een experiment waarin de school vijf jaar

de tijd krijgt om te kijken of deze door de

leerkrachten en dorpsbewoners zelf kan

worden gerund.

Toen de gemeente vorig jaar de school

met maar 34 leerlingen wilde sluiten,

kwamen de bewoners in actie. Ze sloten

zich aan bij de Vereniging Zelfstandige

Dorpsscholen (VZD), die kleine scholen

wil openhouden door ze in een netwerk te

laten samenwerken. Met behulp van VZD

schreven ze zich met succes in voor het

experiment dat als doel heeft ‘een concept

te toetsen waarbij

dorpsbewoners actief

worden betrokken bij

het onderwijsproces,

zowel inhoudelijk als

facilitair’.

De school is daartoe

per augustus 2017

verzelfstandigd, met

een eigen bestuur en

Raad van Toezicht.

Hierin hebben dorps-

bewoners zitting.

Zij zijn ook verenigd

in de Westerbroekse

Schoolvereniging,

waarbij 93 procent van

de huishoudens in het dorp is aangesloten.

Een school heeft sociaaleconomisch gezien

veel waarde, verklaart Nicolai de grote

betrokkenheid. “Zonder school zullen men-

sen minder snel kiezen er te gaan wonen

en zal het dorp vergrijzen. Een school

zorgt voor verbinding, het geeft een dorp

schwung.”

De schoolvereniging heeft vastgelegd welke

activiteiten wanneer en met wie worden

gedaan. “Bewoners doen bijvoorbeeld het

onderhoud, zoals ramen wassen, grasmaaien

of helpen in de moestuin”, legt de directeur

uit. Op die manier worden kosten bespaard.

Ze helpen ook in de klas, bijvoorbeeld

bij het oefenen van tafels of leren lezen.

Een vrijwilliger helpt bijvoorbeeld drie hele

dagen mee. “Die ondersteuning is heel fijn,

want leerkrachten kunnen niet alles alleen.

De vrijwilligers zijn heel betrokken en het is

zoeken naar een goede balans.”

Er zijn vier leerkrachten en de leerlingen

zijn twee dagen verdeeld over twee groe-

pen (onder- en bovenbouw) en de andere

dagen over drie groepen. “Een strakke

organisatie”, antwoordt Nicolai op de vraag

wat hiervoor nodig is. Kinderen hebben een

eigen leerontwikkelplan. “We leren ze zelf

verantwoordelijk te worden voor hun ont-

wikkeling, waardoor hun motivatie en eige-

naarschap groeien. Hierbij betrekken we

ook de ouders. We zijn goed op weg, maar

willen nog een slag maken, bijvoorbeeld

met de inzet van computers en het gebruik

van portfolio’s.”

Nicolai is anderhalve dag aan de school

verbonden en over een half jaar zullen de

leerkrachten de ontwikkeling zelf verder

moeten uitvoeren, onder verantwoorde-

lijkheid van een directeur die ook bestuur-

der is. “Of dat haalbaar en wenselijk is,

zullen we tegen die tijd moeten bekijken”,

zegt ze. De toekomst ziet er evenwel zonnig

uit. Zo is het gelukt om de kinderopvang

nieuw leven in te blazen, neemt de instroom

toe en er worden nieuwe huizen gebouwd

waardoor de kans op nog meer nieuwe leer-

lingen toeneemt. Tips voor andere kleine

scholen? “Zorg dat je de krachten bundelt,

zowel met dorpsbewoners als andere

scholen”, zegt Nicolai. “Sluit je aan bij VZD

en neem voldoende tijd om de verzelfstan-

diging voor te bereiden. De overgang is een

enorme klus, waarvoor een maand veel te

kort bleek.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

dorp houdt kleine
school in leven

De kleine Jan Ligthartschool in het dorpje Westerbroek bij Groningen
krijgt vijf jaar de tijd om te kijken of deze door de leerkrachten en
dorpsbewoners zelf kan worden gerund.
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pa ssend onderwijs

Het zicht op de besteding van de
middelen voor Passend onderwijs
is niet altijd optimaal. Om dit te
verbeteren werd voorjaar 2017 een
speciale, brede werkgroep ingericht
met onder meer samenwerkings-
verbanden en schoolbesturen. Deze
heeft inmiddels concrete voorstellen
geformuleerd om tot meer uniformiteit
en transparantie te komen. Enkele
betrokkenen vertellen over hun
ervaringen.

tekst sandra hengeveld-hessing

(ocw/duo) en vanja de groot

Uit de eerste jaarrekeningen en een reeks

bijeenkomsten met scholen en samen-

werkingsverbanden (de zogenaamde

Verantwoordingsronde) werd voorjaar

2017 duidelijk dat er te weinig zicht is op

de besteding van middelen voor Passend

onderwijs door samenwerkingsverbanden

en scholen. De middelen waren nog niet

overal ingezet, er waren verschillen in de

manier waarop ze werden geboekt in de

jaarrekening en het was ook niet altijd

duidelijk waaraan ze werden besteed. De

Algemene Rekenkamer constateerde in

die periode hetzelfde. Daarop werd een

speciale werkgroep ingericht bestaande uit

samenwerkingsverbanden, schoolbesturen,

PO-Raad, VO-raad, Onderwijsinspectie, AOb,

OCW en DUO. De werkgroep heeft inmid-

dels concrete voorstellen geformuleerd om

tot meer uniformiteit en transparantie te

komen in de besteding van de middelen voor

Passend onderwijs.

Veel bestedingsvrijheid
Bij de invoering van Passend onderwijs

is ervoor gekozen het budget voor zware

ondersteuning als lumpsum toe te voegen

aan de samenwerkingsverbanden. Alleen het

geld dat is gemoeid met de ondersteuning

van leerlingen in het (voortgezet) speciaal

onderwijs, de rechtstreekse bekostiging aan

het speciaal basisonderwijs, het leerwegon-

dersteunend onderwijs en het praktijkon-

derwijs wordt van het budget afgehaald en

toegekend aan die scholen. Voor het overige

is er veel bestedingsvrijheid. Dominique

van der Elst, programmamanager directie

PO bij OCW: “De middelen eenduidig en

transparant inzetten, blijkt in de praktijk

niet altijd gemakkelijk. Onder meer doordat

een deel van het geld via de besturen naar

scholen gaat. Wie moet in dat geval wat

aan wie verantwoorden, en dan bij voorkeur

met behaalde resultaten en zo min mogelijk

administratieve lasten? Nu, drie jaar na de

invoering, kunnen op basis van de praktijk-

ervaring voorstellen worden gedaan om dit

op een goede manier te regelen.”

Ze vervolgt: “Zo blijkt de huidige inrichting

van de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs niet

volledig geschikt voor de verantwoording

door een samenwerkingsverband. We heb-

ben daarom als werkgroep een aanpassing

gedaan in de (onderwijs)taxonomie (de

financiële woordenlijst met eenduidige defi-

nities voor de financiële verantwoordings-

gegevens, red.) een aanpassingsvoorstel

gedaan voor het model van de jaarrekening.

Daarnaast willen we meer duidelijkheid

over wie nu exact wat verantwoordt; hoe

verhoudt het samenwerkingsverband zich

tot het schoolbestuur. Hiervoor hebben we

richtlijnen geschreven. Tot slot willen we de

transparantie en horizontale verantwoording

(ook als basis voor regionale samenwerking,

red.) verbeteren. Hiertoe hebben we ook een

voorstel geschreven.”

Collega Willem Lammers, beleidsmede-

werker vo bij het ministerie van OCW, vult

aan: “We willen vooraf betere, duidelijkere

afspraken maken over te bereiken doelen

en de verantwoording. Middelen – in geld

of menskracht – verdelen naar rato van het

aantal leerlingen zonder afspraken over de

inzet, is niet voldoende. Verantwoording

serieus nemen betekent soms dus ook

ingewikkelde gesprekken voeren en lastige

keuzes niet uit de weg gaan.”

Nieuw format jaarrekening
Theo van Rijzewijk, directeur van Plein 013,

een samenwerkingsverband van scholen

voor primair onderwijs in de regio Tilburg,

nam ook deel aan de verbeterwerkgroep:

“Ik zag twee problemen. De jaarrekening

gaf een verkeerd beeld van de rentabiliteit

en solvabiliteit van de samenwerkingsver-

banden. De inhouding van gelden voor het

speciaal onderwijs tellen in de jaarrekening

niet mee als baten en lasten, terwijl deze

voor de bedrijfsvoering van een samen-

werkingsverband juist heel belangrijk zijn.

Daarnaast vond ik het standaard format

van de jaarrekening niet toepasbaar op de

complexe financiële bedrijfsvoering van

samenwerkingsverbanden. Omdat we met

alle spelers om tafel zaten, konden we snel

beter zicht op besteding
middelen door samenwerkings-
verbanden

‘g e l d  o f  m e n s k r a c h t  v e r d e l e n  n a a r  r ato
v a n  h e t  a a n ta l  l e e r l i n g e n  z o n d e r  a f s p r a k e n

o v e r  d e  i n z e t ,  i s  n i e t  vo l d o e n d e ’
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aan oplossingen werken: er ligt een afge-

rond voorstel namens de werkgroep voor

een nieuw, aangepast format van de jaar-

rekening. De kwaliteit en betrouwbaarheid

gaat met stappen vooruit.” Zijn advies voor

het vervolg: “Ik denk dat we goed moeten

monitoren of het nieuwe format ook echt

beter aansluit bij samenwerkingsverbanden.

Het netwerk Leidinggevenden Passend

onderwijs (LPO, zie kader) kan daar een

goede rol in spelen.”

Marianne van Kalmthout, directeur van

samenwerkingsverband Onderwijs dat

past (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis),

is bestuurslid van het netwerk LPO: “Door

de aanpassingen van de werkgroep is de

besteding van de middelen voor Passend

onderwijs een stuk inzichtelijker geworden

en dus beter te verantwoorden. Mijn eigen

samenwerkingsverband heeft de eerste

begroting en meerjarenraming ermee

gemaakt en dat bevalt prima. Het is een

goede zaak dat schoolbesturen en samen-

werkingsverbanden meer zicht krijgen op

elkaars financien.” _

De ‘Handreiking voor monitoring en ver-

antwoording door en binnen samenwer-

kingsverbanden Passend onderwijs’ en de

brief van minister Slob over deze nieuwe

uitgangspunten en richtlijnen (inclusief

de aanpassingen in de jaarrekening en het

bestuursverslag van de samenwerkings-

verbanden) zijn te vinden op www.avs.nl/

artikelen/beterzichtopbestedingmiddelen-

doorsamenwerkingsverbanden

n e t w e r k  l e i d i n g g e v e n d e n  pa s s e n d
o n d e r w i j s

Het netwerk Leidinggevenden Passend onderwijs (LPO) is ongeveer een jaar geleden

opgericht met als doel (de belangen van) leidinggevenden van samenwerkings-

verbanden landelijk beter te organiseren. Bij de AVS zijn ook leidinggevenden van

samenwerkingsverbanden aangesloten (vanuit hun werknemersrol). Zij kunnen voor

hun (individuele) belangenbehartiging, ondersteuning en professionalisering een

appèl kunt doen op de AVS (helpdesk, juridische ondersteuning, scholing, vakblad).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het netwerk en de AVS een (beginnende)

samenwerking zijn gestart. Bestuurslid Marianne van Kalmthout van het netwerk

LPO: “We bekijken wat de AVS voor ons kan betekenen op het gebied van

professionalisering via haar Centrum Educatief Leiderschap en op het gebied van de

rechtspositie van leidinggevenden en medewerkers van samenwerkingsverbanden

binnen de cao.”

Meer informatie: www.netwerklpo.nl en www.avs.nl/vereniging/lidworden

21-7000-2893-1 AVS KP 17-18-07

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
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reportage

m ini s t er  a r ie  s l o b  b e zo ek t  d e  b l o eien d e  b e t u w e

‘Een goede schoolleider
kan echt het verschil maken’

Minister Arie Slob van Onderwijs bezocht eind januari basisschool De Bloeiende Betuwe

in Rhenoy. Daar ging hij in gesprek met de twee schoolleiders, teamleden en leerlingen.

Slob: “De schoolleider heeft een cruciale rol, ook in het gesprek over werkdruk.”

tekst tineke snel
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m ini s t er  a r ie  s l o b  b e zo ek t  d e  b l o eien d e  b e t u w e

‘Een goede schoolleider
kan echt het verschil maken’

De Bloeiende Betuwe, een dorpsschool met 115 leer-
lingen, is al zes jaar een excellente school. De school
biedt Engels aan vanaf groep 1 en heeft een uitgebreid
cultuureducatieprogramma. De kwaliteit van het onder-
wijs is hoog en de resultaten van de leerlingen zijn goed.
Het team is er trots op en straalt dat ook uit. “Door de
goede naam hebben we veel zijinstroom van leerlingen”,
zegt de jonge, ambitieuze directeur Frank Koelen. “Voor
ons een bevestiging dat we het als school goed doen.”
Koelen vormt samen met adjunct-directeur Hannie
Kerkhof ook de directie van een andere school van stich-
ting Fluvium, obs Jan Harmenshof in Geldermalsen.
Ook deze school is excellent en heeft het A Keurmerk
Engels. Een kwart van de leerlingen stroomt wat Engels
betreft uit op het examenniveau vmbo-t. Kerkhof:
“De kers op de taart voor de leerkrachten is dat ze voor
bijscholing naar Engeland gaan.”
Minister Arie Slob laat zich in de klassen van De Bloeiende
Betuwe informeren door leerlingen en leerkrachten. Groep
1 tot en met 4 krijgt één uur Engels en de bovenbouw
anderhalf uur per week. Ook wordt een keer per maand
bijvoorbeeld de tekenles in het Engels gegeven. “Engels
leren vanaf groep 1 heeft meerwaarde”, zegt een leer-
kracht tegen de minister. “De veilige sfeer die ontstaat om
Engels te spreken wordt als zeer positief ervaren.”
Koelen laat tijdens de rondleiding ook trots het school-
plein zien aan Slob. Gelegen tussen de boomgaarden, geen
huis te bekennen in de omgeving, kunnen de leerlingen
daar naar hartenlust hun pauzes doorbrengen. Een walk
of fame van een schoolverlatende groep 8 maakt het plein
compleet.

Meer handen Op De Bloeiende Betuwe heeft iedere
leerling in groep 5 tot en met 8 een eigen Chromebook.
“De processen gaan gestructureerder”, antwoord
Koelen op de vraag van Slob of een goede inzet van ict
werkdrukverlagend is. Een leerkracht geeft de voordelen
aan: “Ik heb meer inzicht in het werk van de kinderen,
de tijd wordt efficiënt gebruikt, je bent flexibeler dan met
een boek en ik heb niet zoveel nakijkwerk.”
Alle leerkrachten op De Bloeiende Betuwe staan voor een
combinatieklas. Een leerkracht die met veel niveauver-
schillen te maken heeft zegt tijdens de koffiepauze tegen
de minister: “Meer handen in de klas vind ik belangrijk.
Ik ben op zes niveaus aan het werk.” “De ondersteuning
van de onderwijsassistent is enorm waardevol”, geeft een
collega aan.
“Ik ben ervan overtuigd dat een goede schoolleider echt
het verschil kan maken, ook richting zijn personeel”,
zegt Slob tegen de directeuren. ’Ik zie mezelf als hitte-
schild’, zei Koelen tijdens de Nationale Schoolleiders Top
in november tegen de minister. Die uitdrukking heeft de
minister onthouden, zo blijkt. Slob: “Ik heb het een paar
keer als voorbeeld gebruikt. Het is een prachtige omschrij-
ving. Als de schoolleider alles wat op de school afkomt
met de leraren deelt, belast je ze met een heleboel >

Directeur Frank Koelen van De Bloeiende Betuwe
(rechts) laat minister Slob tijdens de rondleiding
het schoolplein zien met een walk of fame van een
schoolverlatende groep 8. Foto’s: Hans Roggen
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zaken die erg werkdrukverhogend zijn. Als je als een hit-
teschild dingen bij ze weg weet te houden, zet je ze in
hun kracht en kunnen zij zich richten op de taken die
primair tot hun verantwoordelijkheid horen.”
Met het wegvallen van een leerkracht in een van de
hoogste groepen en geen vervanger kunnen krijgen, is
de werktijdfactor van Koelen tijdelijk verhoogd, zodat hij
nu twee dagen zelf voor de klas staat. Koelen: “Binnen
de stichting hebben we de afspraak gemaakt: je gaat niet
voor de klas als directeur want je hebt je eigen taken die
heel erg belangrijk zijn. Dit is echter een noodsituatie die
tot uitzondering leidt.”

Hoe kijkt u als minister aan tegen deze
vervangingsproblematiek?
“De keuze die jullie hebben gemaakt is een hoge uitzon-
dering, een noodzaak. We hebben beleid gemaakt hierop,
dat is niet voor niets. Het is van belang dat je zo snel
mogelijk een stap terug kunt doen. Want wie beschermt
jou?” Koelen en Kerkhof wisselen begripvolle blikken
uit. Het is duidelijk dat zij elkaar in de gaten houden en
elkaar er op aan zullen spreken als zaken niet werken.

“Ik heb de verantwoordelijkheid het lerarentekort terug
te dringen met alles wat in mijn vermogen ligt”, zegt
Slob. “We hebben allemaal een verantwoordelijkheid, we
hebben hetzelfde doel: dat onderwijs aantrekkelijk is,
dat er genoeg en goede mensen voor de klas staan en dat
schoolleiders hun cruciale rol goed kunnen uitvoeren.”

Er is een behoorlijk bedrag beschikbaar voor de
professionalisering van schoolleiders. Hoe ziet u de rol van
de schoolleider bij professionalisering?
“Er is een behoorlijke groep schoolleiders die de
komende jaren uitstroomt, er moet goede aanwas
komen”, zegt de minister. “Aandachtsgebied is om daar
tijdig in te investeren. Er moeten goede mensen klaar-
staan die in de plaats van de uitstromende schoolleiders
komen. Het onderwijs moet aantrekkelijk zijn, zodat ook
mensen van andere sectoren kunnen instromen. Ook
hier zie je de cruciale rol van de schoolleider, het belang
van goed opgeleide leidinggevenden in het onderwijs.
Schoolleiders verbinden zich dan ook aan een register en
er zijn gelden voor hun professionalisering. Dat is beleid
dat ik als nieuwe minister voortzet.”
Slob vervolgt: “De schoolleider is ook heel belangrijk
voor de professionalisering van leraren. Hij maakt daar
samen met het team beleid op. De schoolleider moet
scherp zicht hebben op wat nodig is om het onderwijs
van de toekomst te kunnen geven. Een mooi voorbeeld
is hoe jullie bezig zijn met ict. Daar moeten leraren in

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

Leerkrachten van De Bloeiende Betuwe geven bij de minister aan meer handen in de klas belangrijk te vinden. “Ik ben op zes niveaus aan het werk.”
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meegenomen worden en intrinsiek voor gemotiveerd
worden. Heel bepalend is dat de schoolleider zich niet
beperkt tot de basale zaken als roosters maken en ouders
informeren, maar ook met de bovenschoolse leiding
bespreekt: wat voor visie hebben wij op onderwijs?
Vinden we het belangrijk dat we Engels geven?”

Wat is het meest richtinggevend: het schoolbeleid of de
individuele professionaliseringsbehoefte?
“Het beleid waar je als school heen wilt. Kijk naar de
mensen die je hebt en de mogelijkheden die ze hebben.
Hierin sturen en begeleiden is de taak van de school-
leider. Een goede schoolleider staat niet met zijn vinger
omhoog van ‘zo moet het’, maar probeert mensen intrin-
siek te motiveren en mee te krijgen. Als je die snaar weet
te raken, en je mensen staan open om nieuwe dingen op
te pakken en hebben door dat het de zwaarte van hun
vak kan verminderen, krijg je een drive in de school.
Dan moet er wel een duidelijke visie zijn. Hier een stu-
diedag over ict beleggen legt één op één verbinding met
waar je mensen mee bezig zijn. Dan willen ze zich inzet-
ten en hebben ze er plezier in.” Adjunct Hannie Kerkhof:
“Als juist aan de basis veel goed is geregeld, is er meer
lucht voor ze. En dat zien ze.”
Slob: “Sommige leraren hebben meer taken dan uren
waarvoor ze betaald worden. Als je als schoolleider daar
niet scherp op bent, loop je het risico dat dat een heel
jaar doorgaat. Hoe scherp heb je je keuzes met elkaar
gemaakt? En wat vraag je van de leraar? Je vraagt het
maximale wat ze in zich hebben, dat vragen we ook van
leerlingen, maar de schoolleider bewaakt de grens. Ook
hier weer de cruciale rol van de schoolleider: in de gaten
houden wat acceptabel is.”

Slob vindt dat we met elkaar het imago van het onder-
wijs moeten bewaken. “We zijn met elkaar verantwoor-
delijk voor het collectieve beeld dat ontstaat richting
samenleving. Natuurlijk zijn er problemen in de sector
en daar moeten we aandacht voor hebben, maar kijk wat
hier in de klassen gebeurt en de gesprekken die ik zojuist
had met de leerkrachten. Dat zijn toppers die tot in hun
tenen gemotiveerd zijn om met kinderen te werken.
En daar zichtbaar van genieten. Ook dát is onderwijs.
Dat beeld mag niet wegzakken onder een grauwsluier
van problemen.”

Directeur Koelen: “Onze beide scholen zijn excellent, met
heel gedreven teams die er met hart en ziel voor gaan.
Ze accepteren een hoger werkdrukniveau. In een peiling
van de AVS zijn heel veel werkdrukverlagende maat-
regelen genoemd die schoolleiders hebben doorgevoerd.
Een aantal van die zaken heb ik hier ook toegepast.
Maar er is een grens aan wat je zelf kunt realiseren.
Dan heb je middelen nodig.”

Wanneer kan een schoolleider volgens u nog in eigen beheer
zaken oplossen?
Slob: “Dat er vanuit de overheid geld komt gaat gebeuren.
Ik heb niet eerder meegemaakt dat er voor een sector
zoveel geld is vrijgemaakt in het regeerakkoord. Ik moet
zorgen dat er zo snel mogelijk plannen komen en dat het
geld bij de scholen terechtkomt, zodat er op schoolniveau
gebruik van kan worden gemaakt. Deze school stopt wel-
licht geld in ict, een andere school in meer handen in de
klas en weer een andere school in een betere schoollei-
der. De specifieke situatie van de school moet mede bepa-
lend zijn voor wat je gaat doen met de werkdrukgelden.
Dan komt er structureel geld naar het onderwijs waar-
mee je keuzes kunt maken voor je school. Jij weet wat op
deze school de goede knop zal zijn om in te drukken ter
vermindering van de werkdruk. We vragen wel verant-
woording voor wat er met dat geld gebeurt.”

De schoolleider in de nabije toekomst richt zich volgens u
voornamelijk op?
“Hij zou zich vooral heel erg bewust moeten zijn van de
verantwoordelijke positie die hij inneemt in zijn school,
ook met betrekking tot hoe zijn personeel kan functione-
ren. Dat zou gisteren ook al zo moeten zijn…”

De schoolleider van de nabije toekomst heeft als grootste
uitdaging?
“Het onderwijs verder te begeleiden naar de toekomst.
Hoe we het vroeger deden verandert. Een bord met krijtje
zie je bijna nergens meer. De schoolleider hoort ervoor te
zorgen dat veranderingen door kunnen gaan. Ook ouders
stellen zich anders op. Dat moet je kunnen managen.”
Slob specifiek tegen Koelen: “Dat je zo jong zulke dingen
doet in de school en hoe je het doet, ik hoop dat je dat
vast weet te houden. Stressbestendig zijn is belangrijk,
want ook zwaardere momenten moet je kunnen beheer-
sen. Je wordt bewaakt, dat heb je met je adjunct samen
goed georganiseerd.” Een laatste boodschap van de minis-
ter aan alle schoolleiders: “Doe eerst dat wat je zelf doet
goed, dan heb je meer recht van spreken naar de mensen
om je heen.” _

Het bezoek van minister Arie Slob aan De Bloeiende Betuwe

vond plaats voordat het werkdrukakkoord in het primair

onderwijs werd getekend.

reportage

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

Een goede relatie tussen schoolleider

en bestuurder is belangrijk voor de

onderwijskwaliteit, blijkt steeds opnieuw uit

wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe ziet

zo’n goede relatie eruit? Kader Primair gaat

erover in gesprek met schoolleider Winet

Roels van basisschool Dr. Landman in Helvoirt

en haar bestuurder Marleen Huisman van de

Stichting Katholiek Onderwijs Haaren.

tekst susan de boer

De relatie tussen bestuurder en schoolleider doet ertoe
voor de kwaliteit van het onderwijs. Onderzoek naar
die relatie laat zien dat bestuurders van goede scholen
bouwen aan onderling vertrouwen en aan een gedeelde
visie bij schoolleiders en stafmedewerkers. In Helvoirt
werken de schoolleiders van basisscholen de Klim-op, Dr.
Landman, Franciscus en Willibrordus intensief samen,
met elkaar en met het bestuur.

‘Het mag schuren,
maar eerlijkheid en
gelijkwaardigheid
zijn belangrijk’

dubbelinterview

Schoolleider Winet Roels (links) en bestuurder
Marleen Huisman: “We spreken van tevoren af welke
resultaten we willen behalen.”
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r e l at i e  t u s s e n  s c h o o l l e i d e r  e n  b e s t u u r d e r  d o e t  e r  t o e  v o o r   k w a l i t e i t  o n d e r w i j s

Wat is belangrijk in de relatie tussen
schoolleider en bestuurder?
Schoolleider Winet Roels: “Zes jaar geleden werd
ik locatiemanager van een van de scholen van SKOH,
Stichting Katholiek Onderwijs Haaren. Marleen Huisman
was destijds nog bovenschools directeur. Wat ik in de
samenwerking ervoer was eerlijkheid, directheid, open-
heid, autonomie en gelijkwaardigheid. Dat zijn belang-
rijke waarden voor mij en het is belangrijk dat het
bestuur die waarden deelt.”
Bestuurder Marleen Huisman: “Om het team van deze
school verder te versterken, was het nodig dat er iemand
kwam die meer verantwoordelijkheid bij de leerkrachten
wilde leggen. De vorige schoolleider was sterk gericht
op het welbevinden van mensen en het team was eraan
gewend geraakt dat er iemand voor hen zorgde. Dat wil-
den we loslaten.”

Roels: “Professionaliteit en autonomie zijn belangrijk in
relaties. Ook in de relatie met de leerkrachten. Als een
teamlid bij mij komt met een probleem, draag ik niet
direct oplossingen aan. Ze moeten zelf een antwoord
vinden.”
Huisman: “De eerste tijd kwamen daar vragen over.
Met de schoolleiders hebben we gepraat over manieren
waarop we de autonomie en het probleemoplossend
vermogen van leerkrachten kunnen versterken. Iedere
directeur heeft een eigen stijl, we kunnen elkaar spiege-
len en van elkaar leren.”

Hoe is het bestuur van SKOH ingericht?
Huisman: “Sinds januari van dit jaar ben ik uitvoerend
bestuurder en verantwoordelijk voor alles. De lijntjes
tussen de schoolleiders en mij zijn kort. Ieder schooljaar
maken we met elkaar een A3 waarop de ‘succesbepalende
factoren’ staan, de doelen waar we voor willen gaan. Dat
is een gezamenlijke focus, met ruimte voor eigen school-
ontwikkeling. Gedurende het lopende jaar maken we
een lijstje voor het jaar daarop. Samen prioriteren en ons
nieuwe jaarplan ontwikkelen helpt om die gezamenlijke
focus te bewaken. Als bestuurder heb ik daarnaast te
maken met een Raad van Beheer, die bestaat uit ouders.
Met hen vergader ik elke maand. De Raad van Beheer
kijkt en denkt mee over wat we nodig hebben. Het zijn
mensen met verschillende expertises, die waardevolle
feedback geven. Twee keer per jaar is er een vergadering
van de Raad van Beheer en de directeuren samen.”

Hoe ziet de rol van de bestuurder er in de praktijk uit?
Huisman: “Als bestuurder wil ik dienstbaar zijn.
Gezamenlijk nemen we verantwoordelijkheid voor het
geheel in het directeurenoverleg. Daarnaast heeft iedere
directeur eigen speerpunten. Ik ondersteun hen daarbij,
help ze bedenken wat hun volgende stap kan zijn. Ik wil
dat mensen zich vanuit hun kracht verder ontwikke-
len, ook als dat betekent dat schoolleiders vertrekken.
Daarnaast ondersteun ik ook de intern begeleiders;
ik woon bijvoorbeeld hun overleg bij. Ik ben dan niet
bepalend, wel kijkend en luisterend.”
Roels: “We voeren ook samen de voortgangsgesprekken
met de ib’ers en de adjuncten.”
Huisman: “Mobiliteit moet je nooit opleggen. Ik wilde
bijvoorbeeld graag dat een van de ib’ers op een andere
school ging werken. ‘Maar ik ben hier nog niet klaar’,
zei ze. Ik help haar los te komen van de school, door
een visioen te schetsen van wat er mogelijk is. Nu is ze

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

overgestapt en ze is er blij mee.
Ze had ook de keuze kunnen
maken toch op de ‘oude’ school
te blijven. Door het te laten
zien, door het te begeleiden, is
ze overgestapt. Dat Winet even-
eens van de ene school naar
de andere is gegaan, geeft leer-
krachten vertrouwen om ook
zo’n stap te maken.”

Hoe ‘bovenschools’ is de
blik van de schoolleiders
van SKOH? Hoe werken de
scholen samen en hoe gaat
het als één school bijvoorbeeld
om meer geld vraagt?
Roels: “Ik kijk natuurlijk naar

wat deze teamleden nodig hebben, maar ik kijk ook
bovenschools. Toen we startten met de nieuwe organisa-
tievorm in deze stichting, hebben de vier schoolleiders
om de week overlegd over dagelijkse dingen en zaken
waar we tegenaan liepen. We draaiden een dagje met
elkaar mee om te kijken hoe de andere scholen reilen
en zeilen en gaven elkaar feedback. We hebben ook
‘maatjeswerk’, waarbij je bijvoorbeeld samen de begro-
ting doorneemt voor het nieuwe schooljaar. We weten
daardoor goed hoe het op alle scholen gaat.”
Huisman: “We hebben samen een traject gevolgd over
ongewoon goed vergaderen, over de manier waarop je
creatief denken kunt stimuleren en ervoor zorgt dat
iedereen de ruimte krijgt. Daarbij doet ook het midden-
management mee. Want zoals ik autonomie geef aan de
schoolleiders, zo leggen de schoolleiders dit weer bij de
leerkrachten.”
Roels: “Op de scholen zijn geen traditionele teamverga-
deringen meer. Op de Landman scrummen we over con-
crete vraagstukken. Andere scholen hebben een andere
vorm gekozen. Ik zie de stichting meer als één school
met vier locaties, dan als vier losse scholen. We spreken
van tevoren af welke resultaten we willen behalen. Er is

nu een school die kleinere
groepen maakt en dus een extra
leerkracht nodig heeft. Dat kost
ons geld.”
Huisman: “Bij een inspectiebe-
zoek moet ik me verantwoor-
den. Als de resultaten van een
school niet voldoende zijn, dan
moeten daar extra middelen
naartoe. Dat bespreek ik met de
schoolleiders. Een schooldirec-
teur die zegt: ‘Ik heb vierhon-
derd leerlingen en ik wil het
geld voor die vierhonderd leer-
lingen’, zou niet bij ons passen.”

Roels: “Dat ga je zeggen als je je niet gesteund voelt.
Alsje geld nodig hebt en je krijgt het niet. Maar je moet
wel delen.”

Wat gebeurt er als bestuurder en schoolleider het
niet eens zijn?
Roels: “Als de opvattingen sterk uiteen gaan lopen zul-
len we nagaan wat er aan de hand is. Zoiets gaat in fases,
iemand denkt niet zomaar ineens iets anders. Ik zou het
bespreken, met Marleen natuurlijk, maar ook met andere
schoolleiders. Misschien is het tijd voor verandering en
zie ik dat niet. Als blijkt dat de andere schoolleiders en
Marleen het eens zijn, en ik denk er anders over, dan
moet ik me afvragen of ik nog bij deze stichting pas.”
Huisman: “Maar dat geldt ook voor mij en voor iedereen
binnen de stichting. Je hebt altijd een keuze en daar mag
je jezelf bewust van zijn. Dan kies je telkens opnieuw
voor je baan! We hebben net een nieuwe schoolleider
aangenomen voor een van de scholen. Dan let ik erop of
we dezelfde waarden hebben, én of deze iets kan toevoe-
gen waardoor wij aan het denken worden gezet. Het mag
schuren, maar eerlijkheid, gelijkwaardigheid en blij wor-
den van dezelfde dingen zijn wel belangrijk. Ik zorg ook
dat er kritische leerkrachten deel uitmaken van de sol-
licitatiecommissie. De sollicitant die we hebben aangeno-
men, had zich goed verdiept in dit bestuur. Zij vindt het
ook belangrijk te weten hoe de samenwerking is.”

Roels: “Dat is ook heel bepalend.”
Huisman: “Ik denk dat iedere schoolleider gesteund
wil worden en dat iedereen het liefst een gezamenlijke
visie heeft om vanuit te gaan. Op het moment dat je gaat
samenwerken met mensen spreek je opnieuw over het
ambitieniveau. In januari, toen de nieuwe schoolleider er
was, hebben we met alle directeuren en de administratief
medewerkers bij elkaar gezeten en gekeken: dit zijn wij,
in 2018, wat verwachten we van elkaar dit jaar?”

Wat kenmerkt de ideale bestuurder?
Roels: “De ideale bestuurder heeft liefde voor het onder-
wijs, lef om veranderingen aan te gaan, te confronteren,
te innoveren, de school in te gaan en zichtbaar te zijn.
Een goede bestuurder doet datgene wat bij zijn verant-
woordelijkheid hoort.” _

‘e e n  s c h o o l d i r e c t e u r  d i e  z e g t :
i k  h e b  v i e r h o n d e r d  l e e r l i n g e n
e n  i k  w i l  h e t  g e l d  vo o r  d i e
v i e r h o n d e r d  l e e r l i n g e n ,  z o u
n i e t  b i j  o n s  pa s s e n ’

Schoolleider Winet Roels:
“De ideale bestuurder heeft lef om
de school in te gaan en zichtbaar
te zijn.”

Bestuurder Marleen Huisman:
“De lijntjes tussen de school-
leiders en mij zijn kort.”

28

934307-02_028_02-Mar-18_12:02:28_walter



Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop,

woordvoerder Onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.

politieke column

druk met werkdruk
Het ministerie van Onderwijs is in 2018

druk aan het werk gegaan met goede

voornemens. In januari, nog tijdens de

kerstvakantie, werd een werkdruksubsidie

wereldkundig gemaakt. In februari is vervol-

gens het werkdrukakkoord gesloten. Terwijl

de subsidie het eerste financiële steuntje

in de rug moest bieden voor vijftig scholen,

moet het akkoord alle scholen in het primair

onderwijs de grote sprong voorwaarts

laten maken. Inmiddels is duidelijk dat de

werkdruksubsidie niet naar meer smaakt.

Welke valkuilen bij de werkdruksubsidie

moeten we vermijden bij de uitwerking van

het werkdrukakkoord?

Bij veel leraren en schoolleiders is de

werkdruksubsidie meteen in het verkeerde

keelgat geschoten. Waarom nog meer

vergaderen over werkdruk om te weten

waar het probleem zit? Waarom noemt de

werkdruksubsidie voorbeeldbedragen van

ruim 1.100 euro per dag voor de inhuur van

externen? En wat kun je echt veranderen

met een bedrag van maximaal 8.000 euro?

Geef professionals die deze kritische vragen

stellen eens ongelijk.

En toch. Je zult maar in de kerstvakantie, na

het lezen van de Staatscourant, meteen een

subsidieplan in elkaar getimmerd hebben.

Weliswaar wist je van het principe ‘wie het

eerst komt wie het eerst maalt’, maar de ter-

mijn liep nog een behoorlijke tijd. Tot 1 april.

Wat schetst je verbazing als je de aanvraag

wilt gaan indienen? Als halverwege januari

staat op de website de waarschuwing ‘Let

op: er zijn voldoende aanvragen ontvangen

om het beschikbare budget uit te geven.’

Dat is niet grappig. Zo is een goedbedoelde

werkdrukverlaging voor 80 procent van de

aanvragers zelfs een werkdrukverhoging

geworden.

De ellende van subsidies is nogal eens

dat deze meer inspanning kosten dan

opleveren. Voordat het echte werk kan

beginnen moet er eerst een papieren plan

zijn. En nadat het echte werk gebeurd is,

moet er een papieren verslag komen. Bij

de werkdruksubsidie is dat niet anders.

Het doel van deze subsidie is weliswaar om

scholen zelf inzicht te bieden in werkdruk,

maar de subsidiegever is toch niet tevreden

als dat doel is behaald. Ook aan externen

moet inzage gegeven worden in het project.

Inzage in de manier waarop het gesprek in

de school is gevoerd en inzage in de acties

die zijn ingezet. Voordat je het weet is het

middel het doel geworden.

Het werkdrukakkoord vertoont hier en daar

trekjes van de werkdruksubsidie. Volgens

de regels van de beleidskunst wordt een

hoofdstuk gewijd aan ‘verantwoording,

monitoring en bijsturing’. In het jaarverslag

moet een beschrijving van het proces over

de beslissingen worden gegeven. Er komt

jaarlijks beleidsonderzoek naar outcome-

en troughput-indicatoren. Er is ook veel

aandacht voor de ervaren werkdruk. Dat

gaat niet om de vraag wat er daadwerkelijk

verbetert, maar in hoeverre het gevoel van

verbetering aanwezig is. En de dreiging

luidt: u krijgt geen extra geld als u zich na

twee jaar nog niet beter voelt.

Het is mooi dat de miljoenen uit het

regeerakkoord niet als subsidie worden

verstrekt, maar gewoon aan alle scholen

worden uitgekeerd. Laten schoolleiders

zich vooral inspannen om ervoor te zorgen

dat er meer ondersteuning in, voor en rond

de klas beschikbaar komt. Dat vraagt geen

indrukwekkende midtermreviews of tussen-

tijdse monitoring. Dat is met een eenvoudig

tabelletje inzichtelijk te maken en het is

vooral goed voor de ervaren werkdruk. Met

de verdere ervaren werkdruk in de school

komt het dan ook wel goed. _

Reageren?
Mail naar r.bisschop@tweedekamer.nl

h e t  i s  m o o i  d at  d e  m i l j o e n e n  u i t  h e t
r e g e e r a k ko o r d  n i e t  a l s  s u b s i d i e  w o r d e n
v e r s t r e k t ,  m a a r  g e w o o n  a a n  a l l e  s c h o l e n
w o r d e n  u i t g e k e e r d
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Van de AVS

In de lumpsum zit voor iedere school een bedrag voor
Administratie, Beheer en Bestuur. Waar dienen deze middelen
die scholen krijgen precies voor?
tekst jan stuijver

Het bedrag/de middelen voor Administratie, Beheer en Bestuur

(ABB-middelen) worden gebruikt voor bestuur (salaris), administra-

tiekosten (bijvoorbeeld accountantskosten, salarisadministratie) en

beheer (zoals onderhoud). Deze middelen worden ook besteed aan

ondersteuning door een ondersteunings- of stafbureau en overige

bovenschoolse zaken.

In 2016 was dat bedrag:

• per school

 t 3.515,67 voor administratie

 t 521 voor beheer

 t 1.941,27 voor bestuur

• per leerling

 t 20,55 voor administratie

 t 3,62 voor beheer

 t 20,73 voor bestuur

Opgeteld kreeg een school in 2016 totaal t 5.908,15 en t 42,90 per

leerling. In 2017 is het bedrag verhoogd met 0,2 procent, in 2018

met 0,21 procent.

Om als schoolleider inzicht te krijgen in de middelen en kosten voor

het bestuur en andere bovenschoolse kosten, neem je het bedrag

t 5.908,15 maal het aantal scholen ressorterend onder het bestuur.

Plus het totaal aantal leerlingen bij de stichting maal t 42,90.

In de jaarrekening van 2016 van de stichting vind je de salariskosten

voor het bestuur en de kosten voor de Raad van Toezicht (RvT).

Sinds 2015 is een richtlijn opgenomen die de maximum betaling

vaststelt voor een voorzitter van de RvT. Deze bedraagt maximaal

15 procent van het brutosalaris van de bestuurder. RvT-leden krijgen

maximaal 10 procent van het brutosalaris van de bestuurder.

Het salaris voor bestuurders is bepaald in de CAO Bestuurders 2016

of in de CAO PO 2016–2017. Het hoogste salaris vanuit de CAO PO

2016 2017 is schaal DE 18: t 6.076 of schaal OOP 16: t 7.377. In de

CAO Bestuurders 2016 is het hoogste bedrag B 6: t 131.301 / t 9.573

per maand. Het salaris wordt bepaald aan de hand van de complexi-

teit van de organisatie (leerlingenaantal, schoolsoorten, et cetera).

In de CAO Bestuurders PO 2016 is bepaald de salarisontwikkeling te

volgen van werknemers die vallen onder de CAO PO 2016-2017.

Kijk voor een actueel overzicht van Budget materieel (Londo 2018

basisschool) op www.avs.nl/vereniging/helpdesk/veelgestelde

vragen/lumpsummiddelenadministratiebeheerenbestuur

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

a c t i e

Cadeaubon 50 euro én boek over werkdruk cadeau!
Leidinggevenden in het funderend
onderwijs of van een samenwerkings-
verband die vóór 21 april lid worden van
de AVS ontvangen een cadeaubon van
50 euro én de publicatie ‘Jaartaak in
het primair onderwijs – van werkdruk
naar gedeelde arbeidsvreugde’.*

Daarnaast is er het voordelige kennismakingslidmaatschap en het

aspirant-lidmaatschap. AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen

ontvangen 10 procent korting op het persoonlijk deel van hun

eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 25 procent, bij drie

45 procent, bij vier 70 procent en bij vijf 90 procent.

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

* De actie geldt alleen indien men lid blijft tot minimaal 1 augustus 2019.
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c o m m i s s i e  d u u r z a a m  v i ta a l

Onderwijsverlatersdag op 17 mei
De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseert op 
donderdag 17 mei aanstaande van 10 tot 15.30 uur (inloop 
vanaf 9.30) in Utrecht een gratis onderwijsverlatersdag 
voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden in het 
funderend onderwijs. In een afwisselend en interessant 
programma gaan de commissieleden in gesprek met 
deelnemers over hun wensen en mogelijkheden.

Er is een groot potentieel 

aan (toekomstig) postac-

tieve schoolleiders dat 

op basis van ervaring en 

competenties inzetbaar 

is en graag nog iets 

wil betekenen voor het 

onderwijs. De AVS heeft 

op haar beurt behoefte aan deskundige en ervaren vrijwilligers die 

inzetbaar voor projecten waarbij de AVS betrokken is. Bijvoorbeeld 

activiteiten als congressen, internationaliseringsprojecten en de 

samenwerking vormgeven met andere initiatieven of organisaties 

die in het onderwijsveld opereren. 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 

daarom een match van vraag en aanbod 

bewerkstelligen en het regionale netwerk 

effectueren. Een andere belangrijke taak 

van de commissie is het opkomen voor 

de belangen van  (toekomstige) postactieve AVS-leden.

Tijdens de dag is er ook gelegenheid om (vak)literatuur te ruilen, 

beschikbaar te stellen of gratis mee te nemen, geïnspireerd op de 

straatbibliotheek.

Vragen? Neem dan contact op met commissieleden Dick Tolsma

(tel. 06-51617546) of Cees van der Jagt (tel. 06-39855595).

Aanmelden: n.vanpoortvliet@avs.nl

Locatie: AVS-gebouw, Herenstraat 35, Utrecht

a v s  i n  d e  p e r s

Werkdrukakkoord, lerarensalaris en vrijwillige ouderbijdrage
In uitzendingen van 

het NOS Journaal en 

Nieuwsuur reageerde 

AVS-voorzitter Petra van 

Haren op 9 februari op 

het bereikte werkdrukak-

koord voor het primair 

onderwijs dat het kabinet 

en de onderwijsbonden 

die dag ondertekenden. Scholen krijgen komend schooljaar 237 

miljoen euro (circa 35.000 voor een gemiddelde school) om bij-

voorbeeld extra leraren, klassenassistenten of conciërges aan te 

nemen die in augustus meteen kunnen beginnen. In het schooljaar 

2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen (circa 65.000 voor 

een gemiddelde school).

Schoolleiders en hun teams kunnen zelf bepalen wat op hun school 

het meeste effect heeft en dus hoe zij hun werklast willen aanpak-

ken. De AVS is tevreden met het akkoord. “Met deze toezeggingen 

kan de schoolleider in de school meteen aan de slag met het team 

om duurzame maatregelen voor het verlichten van de werkdruk te 

realiseren”, aldus voorzitter Van Haren.

In het Algemeen Dagblad van 17 februari aandacht voor de zorgen 

van het ministerie van Financien over het extra geld voor de sala-

rissen van basisschoolleraren. Het ministerie wil dat er garanties 

en afspraken komen met schoolbesturen zodat de 270 miljoen ook 

echt naar de leraren gaat en niet naar andere (materiële) tekorten 

in de sector. Van Haren in het AD: “Het gebrek aan vertrouwen 

heeft alles te maken met verwachtingen. Aan de ene kant heb je 

schoolbesturen die zelf mogen bepalen hoe ze hun geld uitgeven 

(lumpsum, red.). Aan de andere kant heb je het ministerie dat geld 

erbij geeft met een bepaald doel. Die twee matchen niet.’’

Bij Dit is de Dag op Radio 1 ging de AVS-voorzitter op 1 maart in 

gesprek met onder andere Peter Kwint (SP) over zijn wetsvoorstel 

dat het verbiedt kinderen uit te sluiten van buitenschoolse activi-

teiten als schoolreisjes, omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage 

niet hebben betaald. De SP bereidt dit voorstel voor samen met 

GroenLinks. Van Haren vindt een wetswijziging veel te ingrijpend, 

omdat dan niemand hóeft te betalen. “Scholen spannen zich tot 

het uiterste in om alle leerlingen bij dit soort activiteiten te betrek-

ken, bijna overal gaat het goed. Bovendien heeft de oudergeleding 

van de MR inspraak en zijn er voor ouders alternatieven als 

Stichting Leergeld.”
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AVS-congres 2018
Leiderschap in evenwicht
16 maart � NBC Nieuwegein

10 goede redenen om het AVS-congres te bezoeken:

1 Netwerken, interessante discussies aangaan en informatie uitwisselen
2 Collegiale ontmoetingen
3 Boeiende sprekers en interessante workshops
4 Energie en inspiratie opdoen
5 Aandacht schenken aan professionele en persoonlijke ontwikkeling
6 Goede voorbeelden en ideeën opdoen: leren van collega's
7 Informatie over actuele ontwikkelingen, visies en modellen

op onderwijsinhoudelijk en leidinggevend gebied
8 Uitgebreide informatiemarkt met de nieuwste diensten en producten
9 Een smakelijke lunch en ‘Drinks&Bites’ voor alle congresgangers
10 Weer weten waarom u leidingevende bent geworden

Programma en inschrijven:
www.avs.nl/congres2018
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c o m m i s s i e o n d e r w i j s

AVS-leden buigen zich over gevolgen werkdrukakkoord
Bij de aanpak van werkdruk staat het schoolbelang centraal, vindt de

beleidscommissie. Hoe kun je voor de school de werkdruk zo goed

mogelijk terugdringen en wat heb je daarvoor nodig? Benadrukt

wordt dat het ook gaat om de kwaliteit van het schoolbestuur dat

ruimte geeft en openheid over de middelen. Dejuiste werktijdfactor

voor medewerkers is voorwaardelijk bij het realiseren van

werkdrukverlaging. Zorg als schoolleider voor een open gesprek

waarbij alle medewerkers – inclusief de schoolleider zelf – de kans

krijgen zich te uiten en met ideeën en suggesties te komen. Plan

meerdere overlegmomenten om te komen tot een gewogen besluit.

Denk in meerjarenbeleid: waar wil je de middelen op korte termijn

voor inzetten en waarvoor op de langere termijn? Weet dat de

werkdrukgelden een wezenlijk onderdeel worden van de middelen

voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAMB). De beleidscommissie

tipt verder om rekening te houden met de begrotingsbesprekingen en

om de verwachte inkomsten daar in mee te nemen.

Ten aanzien van de monitoring en verantwoording vindt de beleids-

commissie het van belang dat het vooral een beschrijving van

het proces wordt. Vermijd zoveel mogelijk administratieve druk,

houd het klein en gericht op de doelstelling. Doe bijvoorbeeld

een 0-meting op je school en na twee jaar een eindmeting. En

gebruik de evaluatiemiddelen die je al in de school gebruikt, zoals

tevredenheidsonderzoeken, zelfevaluatievormen en aspecten van

de Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RIE).

Werkdruk en schooltijden
De beleidscommissie Onderwijs adviseert beleid te maken op

werktijd en het schoolbestuur een duidelijke keuze te laten maken

(werktijd en -factor). “Haal de opmerking ‘half uur pauze tussen

10 en 14 uur uit de cao, maar verwijs naar de wet Arbeidstijden.

Heb vertrouwen in schoolleiders en medezeggenschapsraden

dat zij in overleg de juiste keuze voor de school maken. Vergader

alleen als het nodig is. Maak duidelijke afspraken over de inzet

van de jaartaak en de taken buiten de lestijd. Benut de momenten

wanneer er geen kinderen zijn voor overleg. Ga uit van plaats- en

tijdgebonden aanwezigheid. Welk model je ook kiest: houd

rekening met hoe je als schoolleider het beste de werktijd kunt

verdelen rekening, houdend met de deeltijders in de school.”

Ruimte voor regels en kwaliteitszorg
De voorzitter van de beleidscommissie Onderwijs beschrijft tot

slot een casus over leerlingvolgsysteem Parnassys en vervolgens

de gebruikte foutenanalyse van Cito. De scores van Parnassys

wijken af van de uiteindelijke scores van Cito. Naar aanleiding

van de brochure ‘Ruimte voor regels’ vraagt de voorzitter aan de

commissieleden hoe zij op hun scholen werken aan kwaliteitszorg.

Dat gebeurt via:

1. ‘Early Warning’ systeem: komen tot individuele groepsplannen,

kindgesprek, rapport meteen inzichtelijk

2. Schoolplan, jaarplan, managementrapportage voor bestuur

3. Schoolzelfevaluatie: trendanalyses

4. Welke leraar zetten we bij welke groep? Wie past daar het best?

Stel de vraag of wel/geen (extra) ondersteuning nodig is.

De beleidscommissie stelt vast dat het nieuwe toezichtkader

aansluit bij de wensen van scholen, maar dat de instrumenten

nog ver achterlopen bij die werkwijze. Qua validiteit is er een

transferprobleem tussen eigenaar (Cito) en gebruiker (bijvoorbeeld

Parnassys) van leerlingvolgsysteemtoetsen. Het moet gaan om

richting, ruimte en ruggensteun. Er zou een keurmerk moeten

komen voor toetsen die landelijk gebruikt worden.

o p  n a a r  e e n  i n t e g r a l e  a a n pa k

Lancering nieuw boek over
ontschotting in sociale domein
op AVS-congres

Het boek ‘Op naar een integrale aanpak,
ontschotting in het sociale domein’ van de
AVS en Stichting Kinderopvang Humanitas
wordt gelanceerd tijdens het AVS-congres
op 16 maart aanstaande.

Herontwerp van het sociale domein rondom het kind is een

noodzakelijke vereiste. Het huidige stelsel biedt voldoende

ruimte om deze beweging in gang te zetten. Ook als u vindt dat

de politiek blijft achterlopen, is er eigenlijk geen reden om niet

nu al in beweging te komen. De auteurs sporen leidinggevenden

in onder meer het onderwijs aan om actie te ondernemen: laten

we ontschotten en met z’n allen op weg gaan. We willen ‘blurren’!

De inspirerende verhalen in de uitgave nodigen uit om de dialoog

aan te gaan in de praktijk. Of nog beter, ga mee op weg om nieuwe

praktijk te ontwerpen en de verbinding te maken binnen het sociale

domein. Van belang is een kwaliteitsslag te maken op weg naar een

samenhangend ecosysteem voor het kind.

Naast deze boekpresentatie omvat het AVS-congres zo’n dertig

lezingen, workshops en sessies binnen het thema ‘Leiderschap in

evenwicht’. Verder zijn er korte lunchpresentaties over voor veel

schoolleiders tot nog toe onbekende subsidiekansen onder de

titel Onbekend Fortuin. En een uitgebreide informatiemarkt, volop

collega’s en andere deskundigen om mee te sparren en uiteraard

overheerlijke Drinks&Bites met muzikale omlijsting.

Nog niet aangemeld? Doe het nog snel via www.avs.nl/congres2018

Tot 16 maart!
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
april en mei 2018

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

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 3 april Jan Stuijver

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 5 april Jan Stuijver

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)** (po) 9 april Henk Derks, Lisette Verploegen

• Training Jaartaak in het primair onderwijs

– van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde (po) 10 april Jan Stuijver

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 12 april Jan Stuijver

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

• Leergang Persoonlijk leiderschap** (po) 12 april Mil van Beek, Paul ’t Mannetje

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 16 april Tom Roetert

• Training Win-win in personeelsbeleid

– goed werkgeverschap voor tevreden medewerkers*** (po) 17 april Jan Stuijver

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 23 april Patricia Aerts

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?*** (po en vo) 17 mei Fred Lardinois, Tom Roetert

• Training Power of 2*** (po en vo) NIEUW! 24 mei Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 24 mei Koos van den IJssel, Tom Roetert

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** 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 of Roelf Willemstein.

Foto’s: Hans Roggen
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1  t wee- en 7 eenda agsen
(inclusief 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

Startdatum: 8 november 2018

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 en aanmelden: www.avs.nl/cel/communicatie

1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

U oriënteert zich op een bestuurlijke rol

als volgende stap in uw carrière en wilt

daarin meer inzicht krijgen. U krijgt de

gelegenheid om vanuit theorie en prak-

tijk 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 leiderschap 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 interim-managers die zich willen oriënteren

op een bestuurlijke rol

Startdatum: 11 oktober 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders

Startdatum: 21 september 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

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.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs

en/of kinderopvangorganisatie en de functie van directeur IKC

ambiëren of daarin al werkzaam zijn.

Startdata: 29 mei, 2 oktober 2018 of 12 maart 2019

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 en aanmelden: www.avs.nl/cel/ikc
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2 eendaagsen

Masterclass Stimuleren
van praktijkgericht onderzoek

Binnen elke school spelen complexe

vraagstukken als: hoe gaan we om met

krimp? Hoe kunnen we onderwijs op

maat bieden aan elke leerling? Hoe

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

kende houding bij schoolleiders, intern begeleiders en leraren en

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

sing. Een praktijkgerichte onderzoeksaanpak creëert ook ruimte

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

ten binnen de school. Deze masterclass geeft leidinggevenden en

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

richt onderzoek. Deelnemers ontwerpen een onderzoeksvoorstel

voor een mogelijk onderzoek in hun eigen school.

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

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

Data: 17 september en 29 oktober 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Onderzoeksmatig werken’

(deelthema binnen ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

praktijkgerichtonderzoek

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe kunnen schoolleiders ervoor zor-

gen dat medewerkers in korte tijd met

elkaar tot een gefocuste samenwerking

komen in (wisselende) teams, met

daarin een juiste balans tussen plezier en prestatie? Samen neven-

activiteiten oppakken, naast het lesgeven, kost soms extra energie,

met als gevolg een verhoogde kans op stress, burn-out, mislukte

projecten of een negatieve onderlinge sfeer. U krijgt zicht op de the-

orie en praktijk van (team)flow en de positieve organisatiepsycholo-

gie. Het teamflow-model geeft inzicht in welke condities je nodig

hebt om tot een effectieve samenwerking te komen. Kennis van en

werken met het teamflow-gedachtegoed leidt tot aantoonbaar

betere prestaties van medewerkers en de organisatie als geheel en

creëert een positief werkklimaat. In samenwerking met Flow

concepts.

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Startdatum: 9 oktober 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’ en

‘Leidinggeven aan verandering’

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

6 eendaagsen

Leergang
Verbindend leiderschap

Hoe kunnen leiders de omslag maken

van fragmentering en overbelasting

naar samenhang en focus? Veel school-

leiders en leerkrachten kampen met

een hoge werkdruk, niet veroorzaakt door het aantal innovaties,

maar door het gebrek aan samenhang tussen deze innovaties. In de

literatuur zie je ten aanzien van succesvolle schoolontwikkeling en

duurzame veranderingsprocessen een onderscheid tussen de ‘right

and wrong drivers for change’. ‘Wrong drivers’ zijn bijvoorbeeld: te

grote gerichtheid van leiders op het individu en de gefragmenteerde

aanpak. De deelnemers leren zich vooral te richten op de ‘right dri-

ver’s’: verbinden van leerkrachten om van elkaar te leren en het rea-

liseren van samenhang bij schoolontwikkeling. In samenwerking

met Natuurlijk leren.

Doelgroep: (bovenschoolse) directies en middenkader (locatielei-

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

mensen die ambities hebben richting leiderschap.

Startdatum: 22 februari 2018 of 8 november 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

eendaagse training

Jaartaak in het primair
onderwijs – van werkdruk naar
gedeelde arbeidsvreugde
Werkdruk in het onderwijs blijft ons bezighouden, ook in de cao.

Het werken met de 40-urige werkweek en uitgaan van werktijden in

plaats van lestijden is hierbij uitgangspunt. Het organiseren van de

inzet van mensen vraagt leiderschap en managementvaardigheden.

Met de jaartaak kunnen schoolleiders de wettelijke verplichtingen

ten aanzien van het werk in de school concretiseren. Medewerkers

krijgen zo inzicht in wat van hen gevraagd wordt en ruimte om dit

optimaal uit te voeren. Het is de taak van de schoolleider om voor

alle medewerkers optimale werkomstandigheden te organiseren.

Na de training hebben zij handvatten om de jaartaak in de praktijk

goed te realiseren.

Doelgroep: (adjunct-)directeuren po

Data: 20 maart, 10 april of 19 juni 2018

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

Nu 20%
korting!Nieuw!

Nieuw! Nieuw!
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nieuwe serie leergang bildung voor schoolleiders start dit najaar

Waarom… Bildung?
In de leergang Bildung voor schoolleiders van het AVS Centrum Educatief Leiderschap in samenwerking met de
Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) staat het handen en voeten kunnen geven aan het brede – persoonlijke,
maatschappelijke en culturele – vormingsideaal centraal. Waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in
hand gaan. Een ‘reis’ van zes korte weekenden op het landgoed van ISVW, die voor een ieder anders verloopt, blijkt uit de
ervaringen van schoolleiders die eerder deelnamen.

Startdatum: 5 oktober 2018

Doelgroep: leidinggevenden primair onderwijs

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onder-

wijs’ en ‘Persoonlijk leiderschap’

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

“In een snel veranderende samenleving waarbij het schreeuwende

individu levend bij de waan van de dag in de media het beeld van

samenleven afgeeft, is Bildung op scholen een must.”

Ilse Polhuijs, locatiedirecteur In de Lichtkring (Zeewolde)

“De leergang heeft voor mijn Bildung twee dingen opgeleverd.

Op de eerste plaats zo vaak mogelijk uit mijn eigen tunnelbeeld te

stappen, in de ontmoeting met de ander de witte hoed op te zetten

en te luisteren naar wat deze te vertellen heeft. Op de tweede plaats

heb ik de moed gekregen het onderwijs anders vorm
te gaan geven.” Anita Heiligers, schoolleider ’t Kirkeveldsje

(Schimmert)

“De sleutel om kinderen voor te bereiden op de
ongewisse toekomst is ze adequate bagage mee te geven,

in vrijheid te leren leren. Hoe organiseer je dat in de school? Dit

maakt Bildung voor mij een onmisbaar element.” Caroline Le Clerq,

schoolleider obs De Boswaid (Egmond aan den Hoef )

“Mijn school wordt de oefenplaats voor het leven,

waarbij een waarheidskeuze wordt gemaakt in verhouding tot de

ander. Door de leergang word je je beter bewust van het feit dat

het onderwijs in het huidige digitale tijdperk steeds minder de

dialoog opzoekt. Een gemis.” Irene Hermens-Wetzels, schoolleider

4 Innovo-scholen (Zuid Limburg)

“De leergang hee� mijn leven verrijkt. Nu dat van de

kinderen nog. Maar ik ga eerst beginnen met mijn team.” Marjan

Tromp, directeur de Rietvink (Zaandam)

“Tijdens de leergang was er veel aandacht voor waarnemen,

onderzoeken, luisteren, vragen stellen, begrijpen, nuanceren,

kennis vergaren en … denken. Dat is wat we kinderen mee
 moeten geven.” Nel van de Geer, directeur Het Baken (Zaandam)

“Een oproep tot eigenwijsheid. Moeten we kinderen niet

meer uitdagen met vragen, een andere mening te hebben dan

anderen, laten nadenken over levensthema’s? En moeten we hen

niet uitdagen om hierover met elkaar in gesprek te gaan? Bildung

helpt!” Piet Coenen, schoolleider basisschool Neel (Roermond)

“Bildung… het ontwikkelen van ambachtelijke
denkvaardigheden, karakter en persoonlijkheid, zodat

kinderen (en volwassenen) leren omgaan met de complexiteit van de

huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige wereld.

Dit is het doel van onderwijs en opvoeding en vergt een radicaal

andere inzet van het onderwijs, met cross-overs van beleidsmakers en

uitvoerders.” Freek ten Klooster, bestuurder VCO (Harderwijk-Hierden)

“Het gaat om een ander perspectief en misschien een andere
attitude waarmee de lesstof wordt aangeboden.

Voorwaarde is ruimte maken voor het ontwikkelen van empathie

en verbeeldingskracht. Dit vraagt om bewustwording in het team,

moedige keuzes van de leiding en leren van de verwondering en

wijsheid van kinderen.” Susette Seevinck, teamleider Het Stedelijk

(Zutphen)

“Door alle verschillende sprekers en gesprekken met elkaar

tijdens de leergang hebben woorden als empathie, moed, zelfkennis,

nieuwsgierigheid en ethiek een nieuwe lading gekregen waardoor ik

in staat ben om met een frisse blik naar de inrichting
van ons onderwijs te kijken. En te verbeteren waar
nodig.” Vera Wiersema, directeur Amstelschool (Ouderkerk aan de

Amstel)

Dick Middelhoek (voorgrond) is een van de hoofddocenten
van de leergang Bildung voor schoolleiders.
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voor: po, so, sbo

van: Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg, PO-Raad,

LECSO en SBOwerverband

wanneer: 18 april

waar: Talentencampus Venlo

wat: landelijke praktijkdag

Integratie sbo-so-bao
Over verdergaande samenwerking of integratie van speciaal

(basis)onderwijs en regulier basisonderwijs. Maak kennis

met verschillende (deels nieuwe) landelijke voorbeelden.

Medewerkers van Talentencampus Venlo gaan in op specifieke

onderdelen als passend arrangeren, bestuurlijke inrichting,

personeel en professionalisering. Want zien is geloven. Inclusief

toelichting op de recente beleidsregels van OCW voor het expe-

riment samenwerking regulier en speciaal (basis)onderwijs en

van so en sbo. Ook komen onderzoeksresultaten naar effecten

van en voorwaarden voor gespecialiseerd onderwijs aan de

orde. www.ncoj.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: intern begeleiders, ambulant begeleiders,

gedragsspecialisten, beeldbegeleiders en jongekind

specialisten(LBib, LBab, LBgs, LBbb en LBjk)

van: LBBO

wanneer: 17 april

waar: Midden-Nederland Hallen, Barneveld

wat: beurs

Beter begeleiden
Wilt u dat uw intern begeleiders in één dag zijn geïnformeerd

over alle actuele ontwikkelingen? De beurs, met als thema Alles

in beweging, kent een lezingenprogramma met sprekers als

Jitske Kramer (antropoloog), Ruud Veltenaar (vooruitkijker),

Jerôme Gijselaers (onderzoeker OU) en Johan Goossens (cabare-

tier). Op de beursvloer presenteren de deelnemende organisa-

ties hun nieuwe producten, publicaties en visies. Daarnaast is er

volop gelegenheid om collega’s te ontmoeten en te netwerken.

www.beterbegeleiden.nl

voor: schoolleiders, bestuurders, leraren, leerlingen,

studenten, beleidsmakers, inspecteurs en andere

onderwijsprofessionals

van: Inspectie van het Onderwijs

wanneer: 11 april

waar: De Fabrique, Utrecht

wat: congres

De Staat van het Onderwijs
Welke ontwikkelingen heeft de Inspectie van het Onderwijs

het afgelopen schooljaar gesignaleerd? Wat heeft leraren,

leerlingen én schoolleiders in 2016/2017 beziggehouden?

De ministers van OCW ontvangen ‘De Staat van het Onderwijs

2016/2017’ uit handen van inspecteur-generaal Monique

Vogelzang en gaan met elkaar in gesprek over de belang-

rijkste onderwerpen. Om samen te zoeken naar oplossingen

voor uitdagende kwesties in het onderwijsveld. Aanmelden:

https://congres.destaatvanhetonderwijs.nl

voor: funderend onderwijs

van: Beeld en Geluid

wanneer: tot 24 juni

waar: Hilversum

wat: interactieve tentoonstelling en workshop

Nieuws of nonsens:
#demediamindfuck

In tijden van nepnieuws kan iedereen wel een beetje houvast

gebruiken. De tentoonstelling draagt bij aan het mediawijs

maken van leerlingen. Ze ontdekken er hoe nieuwsmedia

werken en hoe die hun blik op de wereld beïnvloeden.

Speciaal voor vo-leerlingen is er een workshop waarin ze

hun eigen nieuws produceren en reflecteren op hun keuzes.

www.beeldengeluid.nl

voor: schoolleiders po en vo

van: ministeries OCW en EZ, PO-Raad, VO-raad en Kennisnet

wat: digitale brochure

Resultaten Doorbraakproject
Onderwijs & ICT

Het Doorbraakproject Onderwijs & ICT is onlangs afgerond.

In 2014 startte het project met als doel het realiseren van een

ict-doorbraak, inzet van ict voor meer maatwerk en innovatie in

het onderwijs. De resultaten van dit project staan in de brochure

Doorbraakproject Onderwijs & ICT 2013-2017. Twee programma’s

uit het project lopen dit jaar nog door: Slimmer leren met ict

en Leerling2020 (vo). Downloaden: www.kennisnet.nl/artikel/

doorbraakproject-onderwijs-ict-dit-zijn-de-resultaten
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voor: onderwijs, bibliotheekwezen, jeugdzorg,

hulpverlening, et cetera

van: Nationale Academie voor Mens & Maatschappij

wanneer: 28 maart

waar: De Reehorst, Ede

wat: congres

Nationaal mediawijsheid
congres

Thema dit jaar is Digitale en Media-Ethiek. Marcel Gelauff,

hoofdredacteur van NOS Nieuws en Frits van Exter, voorzitter

van de Raad voor de Journalistiek, geven een lezing. Verder

een paneldiscussie door NOS, NPO, Trouw en de Raad voor de

Journalistiek over onder andere de invloed van sociale media

op nieuws, journalistiek en samenleving. En keuze uit achttien

workshops in drie rondes. www.mediaenmaatschappij.nl

voor: basisonderwijs

van: Liftinstituut

wat: gratis lespakketten

Techniek achter roltrap en lift
Leerlingen maken kennis met de techniek achter de roltrap en

lift en leren er veilig mee om te gaan. De lessen beginnen met

een traditionele ansichtkaart, waarna kinderen via digibord,

pc en/of virtual reality-bril hun weg vinden naar avonturen,

opdrachten en games. De didactiek nodigt uit tot zelf ont-

dekken en onderzoeken. Sluit aan bij diverse kerndoelen.

www.liftinstituut.nl/onderwijs

voor: schoolleiders, bestuurders, leerkrachten, ib’ers,

hrm’ers, inspectie, beleidsmedewerkers en medewerkers

kwaliteitszorg

van: Arbeidsmarktplatform PO

wanneer: 21 en 27 maart

waar: resp. De Regenboog in Woerden en Oude Magazijn in

Amersfoort

wat: gratis bijeenkomsten

Grip op werkdruk
Wat is een passende aanpak die werkt in de praktijk? Wilt

u de ervaringen van andere scholen horen? Bezoek dan op

27 maart de ‘marktplaats’ voor en door scholen. Tijdens de

dialoogbijeenkomst op 21 maart kunnen onderwijsprofessio-

nals ook met elkaar in gesprek over de aanpak van werkdruk.

Basisschool De Regenboog nam in 2017 deel aan de pilot

‘Samenwerken aan werkdruk’ van het Arbeidsmarktplatform PO.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/actueel/agenda

voor: bestuurders, directeuren, leerkrachten, ib’ers,

onderwijsassistenten po

van: LOWAN-PO

wanneer: 10 en 11 april

waar: Rijtuigenloods in Amersfoort

wat: landelijke studiedagen

Nieuwkomers op school
Er zijn teams die al vele jaren met nieuwkomers werken, maar

zijn ook steeds meer nieuwe teamleden die aan het begin staan

van hun ‘nieuwkomerscarrière’. Op 10 april gaan de sprekers er

vanuit dat de deelnemers al vele jaren in het nieuwkomerson-

derwijs werken, 11 april is bedoeld voor nieuwere teamleden.

Met diverse plenaire sessies, workshops, praktijksessies en

een educatieve markt. www.lowan.nl/primair-onderwijs/

nieuws/1-februari-inschrijving-geopend

voor: schoolbestuurders, toezichthouders en directeuren

samenwerkingsverbanden vo

van: Steunpunt Passend Onderwijs VO

wat: speciale editie Verrassend Passend

Governance
samenwerkingsverbanden

Bevat acht interviews met schoolbestuurders, toezichthouders

en directeuren van samenwerkingsverbanden. Geeft een beeld

van de diversiteit van de governance van samenwerkingsver-

banden, inspireert en nodigt uit om het gesprek hierover aan te

gaan. www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/special-gover-

nance-passend-onderwijs-toont-bewuste-verscheidenheid-

governance

voor: professionals, vrijwilligers en bestuurders in onderwijs

en jeugdhulp

van: Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) ministerie

van SZW, familiesteunpunt Radicalisering, NJi en Stichting

School & Veiligheid

wat: advieslijn en platform

Preventie extremisme en
polarisatie

Hoe ga je om met jongeren met heftige extremistische ideeën?

Platform Jeugdpreventie, Extremisme en Polarisatie (JEP) en de

bijbehorende advieslijn met experts is opgericht voor vraagstuk-

ken rond radicalisering en om kennis, kunde en interventies te

delen. JEP Advieslijn, tel. 070-3334558 of www.platformjep.nl

Specifiek voor onderwijsprofessionals: helpdesk School &

Veiligheid, tel. 030-2856616
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De wensen en
verwachtingenavond gaf het
team en de ouders vleugels!
We werken hier samen aan

het fasenonderwijs!

Gerda	Mulder
Directeur	Graaf	Reinaldschool,	Gorinchem

www.actiefouderschap.nl

SAMEN
VERTREKKEN

IN	PLAATS	VAN
OUDERS	BETREKKEN

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

2681-3-Actief ouderschap 20172339 adv 80,5x120 5.indd   1 26-02-18   09:46

1000-21-7000-0907-1 Kleur:

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

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

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

21-7000-2554-1 AVS KP 2017-18-07 maart
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Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

• Klikplaten 
met filmpjes,
animaties 
en geluid

• Lesbladen
• Proefjes
• Quizzen
• Games
• Woordenlijst
• Beeldbank

Digitale lesmodule over water voor groep 3/4, 5/6 en 7/8, 
voor het digibord én als app voor de tablet. Ontdek samen met uw
leerlingen de wereld over waterbeheer, waterkwaliteit en waterveiligheid.

Droppie Water heeft ook een App!
Een leerzame spelletjesapp voor groep 1/4.
Download de app op je tablet.
Speel je mee met Droppie Water?

In de Webshop kunt u lespakketten,
kleurplaten, tattoos, ballonnen, potloden
en meer Droppiemateriaal kopen
http://webshop.droppiewater.nl

Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

Digitale lesmodule over water voor
groep 3/4, 5/6 en 7/8, voor het
digibord én als app voor de tablet.
Ontdek samen met uw leerlingen 
de wereld over waterbeheer, 
waterkwaliteit en waterveiligheid.

a
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Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

Doe de quiz op www.droppiewater.nl en maak twee keer
per jaar kans op een geheel verzorgde reis naar het
Watermuseum met de hele klas!!

Bekijk ook het laatste waternieuws 
bij jou in de buurt!

Mijn website droppiewater.nl is speels en 
leerzaam. Je komt op een grappige manier 
van alles te weten over water.
Voor kinderen van 4 tot 11 jaar.

ik ben Droppie

www.droppiewater.nl

Droppie Water heeft ook een App!
Een leerzame spelletjesapp voor groep 1/4.
Download de app op je tablet.
Speel je mee met Droppie Water?
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Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

Doe de quiz op www.droppiewater.nl en maak twee keer
per jaar kans op een geheel verzorgde reis naar het
Watermuseum met de hele klas!!

Bekijk ook het laatste waternieuws 
bij jou in de buurt!

Mijn website droppiewater.nl is speels en 
leerzaam. Je komt op een grappige manier 
van alles te weten over water.
Voor kinderen van 4 tot 11 jaar.

ik ben Droppie

www.droppiewater.nl

Droppie Water heeft ook een App!
Een leerzame spelletjesapp voor groep 1/4.
Download de app op je tablet.
Speel je mee met Droppie Water?Doe de quiz en maak twee keer per

jaar kans op een geheel verzorgde 
reis naar het Watermuseum met 
de hele klas!!
zie www.droppiewater.nl/spelletjes
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Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

Doe de quiz op www.droppiewater.nl en maak twee keer
per jaar kans op een geheel verzorgde reis naar het
Watermuseum met de hele klas!!

Bekijk ook het laatste waternieuws 
bij jou in de buurt!

Mijn website droppiewater.nl is speels en 
leerzaam. Je komt op een grappige manier 
van alles te weten over water.
Voor kinderen van 4 tot 11 jaar.

ik ben Droppie

www.droppiewater.nl

Droppie Water heeft ook een App!
Een leerzame spelletjesapp voor groep 1/4.
Download de app op je tablet.
Speel je mee met Droppie Water?

www.droppiewater.nl/indeklas
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boekbespreking

‘De duidelijke directeur’ is geschreven door Karina Verhoeven, sinds de

jaren negentig freelancer met een focus op de ontwikkeling van thema’s over

communicatie en leiderschap, specifiek toegespitst op schooldirecteuren.

De ondertitel van het boek is dan ook ‘Gouden communicatietips voor elke

school’. tekst paul van den heuvel, avs

Het eerste hoofdstuk gaat over basis-

communicatie. Welke modellen zijn er,

welke vormen en welke kanalen? Een

aardig uitstapje hierin is het onderdeel over

reptielengedrag. Het brein kan verdeeld

worden in drie evolutionair ontwikkelde

lagen: de neocortex, het zoogdierenbrein

en het reptielenbrein. De neocortex is de

jongste laag van het brein. In vergelijking

met andere zoogdieren is die laag bij mens

het meest ontwikkeld. De neocortex is

vooral verantwoordelijk voor het bewust

verwerken van informatie en stelt ons

in staat om rationeel te redeneren. Het

reptielenbrein is de oudste laag in onze

hersenen en is verantwoordelijk voor onze

primaire overlevingsdrang, die ontstaat

vanuit angst. Als we ons aangevallen voelen,

kunnen we terugvallen in reptielengedrag:

vechten, vluchten of verstijven. Als school-

directeur kun je zelf reptielengedrag ver-

tonen, maar het is belangrijk je er bewust

van te zijn dat mensen in je team, ouders en

schoolbestuurders ook met reptielengedrag

te maken kunnen krijgen. Ga dan in

‘metacommunicatie’: beschrijf vanuit een

helikopterview wat je ziet gebeuren bij de

ander en maak een nieuwe afspraak voor als

het reptielengedrag ‘gezakt’ is.

Het tweede hoofdstuk gaat over

leiderschapsstijlen en welke manier van

communiceren daarbij hoort.

Onderverdeeld in:

• informerend, sturend, bevelend

leidinggeven

de duidelijke
directeur

• adviserend, overtuigend leidinggeven

• motiveren, participatief leidinggeven

• delegerend leidinggeven

In de daaropvolgende hoofdstukken

worden soorten gesprekken behandeld:

onverwachte gesprekken, verwachte

individuele gesprekken, verwachte

teamgesprekken en verandergesprekken.

Aan de hand van casussen, stappenplannen,

checklists en voorbeelden uit het

basisonderwijs, laat de schrijver zien hoe

je op een constructieve manier omgaat

met uiteenlopende situaties. Of het nu

gaat om het wegsturen van een leerling,

het evalueren van een leraar of het

verantwoorden van een budgettering: altijd

is er een manier om positief uit het gesprek

te komen.

Als schooldirecteur ben je het aan-

spreekpunt en de informatiebron voor

veel partijen, ook als er moeilijke knopen

doorgehakt moeten worden. Iedereen

altijd zijn zin geven is onmogelijk, maar je

kunt wel controleren hoe je beslissingen

doorpraat en erover communiceert. Een

directeur die erin slaagt een boodschap

open en duidelijk te brengen, oogst niet

steeds instemming, maar wel begrip en

respect.

‘De duidelijke directeur’ is een praktisch

en prettig leesbaar boek met veel tips en

achtergronden, waarbij je soms herkenning

tegenkomt en soms verrassende ‘nieuwe’

ideeën _

De duidelijke directeur. Gouden communicatietips voor elke school.

Karina Verhoeven, ACCO Uitgeverij, 2016, ISBN 9789462927360

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

e e n  s c h o o l d i r e c t e u r
d i e  e r i n  s l a a g t
e e n b o o d s c h a p  o p e n
e n  d u i d e l i j k  t e
b r e n g e n ,  o o g s t  n i e t
s t e e d s  i n s t e m m i n g ,
m a a r  w e l  b e g r i p
e n r e s p e c t
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0577 411 556

www.groepsgebouw.nl/kaderprimair

44 VERBLIJVEN IN:

Austerlitz
Baarn
Epe
Evertsoord

Huizen
Nunspeet
Oosterhout
Oostvoorne

Ossendrecht
Stroe
Vierhouten

Groepsovernachtingen voor Onderwijs

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie natuurlijke
omgeving. Wij geloven in het traditionele kamp, maar dan
wel in een hedendaags jasje.

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

44 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

21-7000-2446-11 AVS KP 207-18-06 maart Kleur: fc

- Adverentie -

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 23-02-18   16:18
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21-8000-0113-1 AVS KP 17-18-06

Kalisto Boeiend Basisonderwijs! is een groep van 16 scholen in
midden Nederland. Van en met elkaar leren vanuit een onderzoekende
houding staat centraal. Er is een eigen Kalisto-academie met gecertifi-
ceerde opleidingen en alle scholen werken met professionele leerge-
meenschappen. De Kalisto scholen hebben daarnaast een grote mate
van zelfstandigheid. Kalisto heeft een professioneel stafbureau dat het
College van Bestuur en de schooldirecties ondersteunt. Op onze scholen
werken mensen vol passie aan het ontwikkelen en verzorgen van eigen-
tijds en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen.

Kalisto Boeiend Basisonderwijs! heeft plek voor:

2 Locatiedirecteuren
(0,7 fte in Vreeland en 0,8 fte in Woerden)

&
1 Meerscholendirecteur DC

(1,0 in Abcoude)

Wil je deel uitmaken van onze moderne, ambitieuze en unieke organisatie?

Locatiedirecteur bij Kalisto betekent
zelfstandigheid maar ook adequate
begeleiding, ontwikkelingsmogelijkheden
en mooie (gezamenlijke) inspiratie.

Meerscholendirecteur bij Kalsito betekent
verantwoordelijkheid voor een aantal
scholen en belangrijke (beleids)bijdragen
op bestuursniveau.

Bezoek onze website voor uitgebreide
informatie en voor de gedetailleerde
vacaturebeschrijvingen.

www.kalisto-basisonderwijs.nl
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Ouders & Onderwijs is dé
vraagbaak over school,
onderwijs en medezeggenschap!

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Wat	kan	ik	doen
als	mijn	kind niet
naar	school	wil?

Hoe	bespreken	we
onze zorgen	over
een	leerling	met

de	ouders?

Als schoolleider wil je graag een
goede samenwerking met ouders.
Ouders & Onderwijs helpt daarbij.
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De Vereniging voor Protestants
Christelijk Primair Onderwijs
Barendrecht en Ridderkerk

zoekt voor haar basisschool
CBS Smitshoek te Barendrecht

 (ruim 1100 leerlingen)

een teamleider
onder- middenbouw

Voor meer informatie over deze
vacature kunt u kijken op:

www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

934307-02_043_02-Mar-18_12:02:40_walter



Kijk voor profiel: ooada.nl/vacatures

De Nicolaas Maesschool is een sfeervolle school in
Amsterdam-Zuid. In het fraaie, moderne schoolgebouw
bieden wij onze ruim 400 leerlingen uitdagend onderwijs
aan. Wij zijn voortdurend bezig ons onderwijs verder te
vernieuwen en te ontwikkelen. De school laat leerlingen
onderzoekend leren aan de hand van zelf ontwikkelde
narratieven. Het niveau van de leerlingen van de Nicolaas
Maes ligt hoog. Het team is betrokken en kenmerkt zich
door denkkracht. De ouders van onze leerlingen hebben

hoge verwachtingen van de school en zijn actief betrokken. Kortom, deze geweldige school vraagt om een
enthousiaste, innovatieve en verbindende directeur.

De Nicolaas Maes basisschool valt onder het bestuur van Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA).

ZOEKT EEN DIRECTEUR

Nicolaas Maesschool
in Amsterdam-Zuid

Een enthousiaste,

snelle denker

 met humor.
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KIJK VOOR MEER EDUCATIEVE
PROGRAMMA’S EN TARIEVEN OP:

NMM.NL

NATIONAAL MILITAIR MUSEUM
EEN UITDAGEND EN
INDRUKWEKKEND DAGJE UIT!

DE KLAS VAN ’45
Stap in de schoenen van schoolkinderen tijdens
de Tweede Wereldoorlog in ‘de klas van ’45’ en
ervaar hoe zij de oorlog beleefden. Deze ervaring
is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

WILLEM
Van 25 april t/m 28 oktober maken leerlingen
in het NMM kennis met Willem van Oranje als
jongen, militair én Vader des Vaderlands. Was
hij een geluksvogel of een pechvogel? Waarom
kwam hij in opstand tegen de Spaanse koning?
Hoe voerde je oorlog in die tijd?
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Uitgelicht
thema _ Behoefte aan bouwstenen
Digitale geletterdheid wordt straks onderdeel van het

landelijk curriculum. Wat houdt dat in, hoe staan leer

lingen ervoor op dit vlak en wat kunnen en doen scholen

er nu al mee? Over het leggen van accenten, het bieden

van kaders en bouwstenen. Critici waarschuwen voor het

gevaar dat het een apart vak wordt. pagina 8

reportage _ Slob op schoolbezoek
Minister Arie Slob van Onderwijs bezocht begin 2018

basisschool De Bloeiende Betuwe in Rhenoy. Daar ging

hij in gesprek met de schoolleiding, teamleden en

leerlingen. Onder ander over het terugdringen van de

werkdruk. “Ik heb de verantwoordelijkheid het

lerarentekort terug te dringen met alles wat in mijn

vermogen ligt.” pagina 22

actueel

Foto omslag: Basisschool De Triangel in Lunteren ontwierp een eigen leerlijn ‘Digitale

geletterdheid/Ict’ voor de groepen 1 tot en met 8.
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Weet u zeker dat u
aan alle wet- en
regelgeving voldoet?

Neem nu contact op voor een vrijblijvende presentatie!

De nieuwe privacywetgeving (AVG)

van mei 2018 is volledig opgenomen.

RisicoScan helpt u om aantoonbaar

aan alle wet- en regelgeving te voldoen.

Uitgebreide rapportages en ondersteuning

bij het Onderzoekskader van de Inspectie.

U kunt precies zien waar u al wel,

of juist nog niet aan voldoet.

www.cupella.nl/risicoscan
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