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thema _ Een master voor de ‘hoofdmeester’
Wat is de meerwaarde van een masteropgeleide school

leider? “Een master verruimt je denkkader. Je wordt

sterker in analyseren en kritisch denken en kan de

wetenschap binnen de school halen.” pagina 10

interview _ Onderwijstoekomst voorspellen
De maatschappij verandert in hoog tempo. Welke kant

gaat het op en hoe bereiden we onze leerlingen daarop

voor? Daar moeten alle lagen van de onderwijsorganisatie

samen over nadenken, vindt trendwatcher Farid Tabarki.

Hij reikt daar voorspellingstechnieken voor aan.
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nominaties _ Schoolleider van het jaar
In de vorige Kader Primair stelden drie van de genomineerde

schoolleiders zich al voor, in dit nummer de andere vier.

Wat maakt hen innovatief? Op 20 maart bepalen de

deelnemers aan het AVS Schoolleiderscongres wie de

winnaar wordt van deze nieuwe verkiezing. pagina 30

thema _ Academische leraren aansturen
Academisch opgeleide leraren in het team kunnen een

school op een hoger plan brengen en de schoolleider in

positieve zin uitdagen. Leidinggevenden over het aansturen

van academici: “Ik betrek hen zoveel mogelijk bij beleids

matige zaken, dat vinden ze vaak leuk.”

pagina 14

Kader Primair
Kader Primair is een uitgave van de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS), de actieve beroeps en vakorganisatie
voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs.
Kader Primair verschijnt tien keer per jaar.
Oplage: 4.100. Overname van artikelen na overleg met de
hoofdredacteur. ISSN 13841165

Redactie
Rob van Ooijen (hoofdredactie), Dave Huismans,
Vanja de Groot, Susan de Boer (bureau en eindredactie),
Paul van den Heuvel en Tom Roetert (redactieraad)
Redactieadres: communicatie@avs.nl

Medewerkers deze maand
Roelof Bisschop, Lisette Blankestijn, Djanko, Ingrid Doornbos,
Daniëlla van ’t Erve, Gerard van Hal, Petra van Haren,
Irene Hemels, Winnie Lafeber, Paul van Lent, Annemiek
Mommers, Michelle Muus, Marijke Nijboer, Hans Roggen,
Martine Sprangers, Karin Versteegh

Abonnementen
AVSleden ontvangen Kader Primair gratis.
Abonnementsprijs voor nietleden: t 134 (excl. 9% btw).
Telefoon: 0302361010, fax: 0302361036
Email: ledenadministratie@avs.nl www.avs.nl

Grafische vormgeving en druk
Coers & Roest | grafische producties BV
Telefoon: 0263510151

Advertenties
Elma Media
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
Telefoon: 0226331686, Email: avs@elma.nl www.elma.nl

Ledenservice
AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Telefoon: 0302361010, fax: 0302361036
Email: ledenadministratie@avs.nl www.avs.nl

Bestuur
Petra van Haren (voorzitter), Ingrid Doornbos (vicevoorzitter)

Ledenraad
Email: ledenraad@avs.nl

Helpdesk
Voor adviezen over wet en regelgeving, functiewaardering,
de individuele rechtspositie en arbeidsvoorwaarden.
maandag: 13.00 – 16.30 uur
dinsdag t/m vrijdag: 9.30 – 12.30 uur en 13.00 – 16.30 uur
Telefoon: 0302361010, helpdesk@avs.nl

Decentraal Georganiseerd Overleg
Gaat uw bestuur DGO voeren, meld u dan bij de AVS Helpdesk.
De AVS overlegt namens het Ambtenarencentrum.

Lidmaatschap
Lidmaatschap schooljaar 2019/2020 (po):
Persoonlijk deel: t 171
Managementdeel: t 228 – t 327, afhankelijk van het aantal
leerlingen (1 x per school)
Vo (persoonlijk lidmaatschap): t 284
Postactief, buitengewoon en aspirant lid: t 83
Statutair bestuurder: t 284
Leidinggevende samenwerkingsverband (po/vo): t 284
Los abonnement Kader Primair
nietdirectieleden: t 136 (excl. 9% btw)

Kijk voor het huidige actieaanbod en de
lidmaatschapsvoorwaarden op www.avs.nl/lidworden

De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.

Kader Primair wordt gedrukt op FSC® gecertificeerd papier.

actueel

2 Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie
Peiling onder schoolleiders: voorlopig niet staken

3 Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets
wordt ‘doorstroomtoets’
Internetconsultatie tot 20 maart

6 Bijeenkomst over positionering academische leerkrachten
11 maart

Beeld omslag: Hannah Bijlsma, academisch geschoolde leerkracht en voorzitter van

de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)

Je onderwijs anders
organiseren

Denk bijvoorbeeld aan:

• Units
• Leerpleinen
• Combinatiegroepen
• Inzet van ICT   
• Flexplekken voor kinderen
• Samenwerken in multidisciplinaire teams
• Gepersonaliseerd onderwijs
• Thematisch werken
• Co-teaching

VRAAG HET DE ADVISEUR!

Kansrijke Combinatiegroepen

Thematisch werken met OA2SE

Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin
ontwikkelde werkwijze die leerkrachten helpt om, vanuit
leerlijnen en sturend op (tussen)doelen,  jaargroepen en
vakken effectief met elkaar te verbinden in kwalitatief

goede instructies. Het effect: meer rust, ruimte en regie!

OA²SE is een onderwijsconcept van Cedin waarmee
thematisch wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse
vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid
en creativiteit. OA²SE bestaat uit twee lijnen. Eén voor de
onderbouw: ‘Mooi, weer spelen!‘, waarbij de nadruk ligt
op spelen in rijke en uitdagende hoeken. Daarnaast een
lijn voor de bovenbouw: ‘Alle hens ontdek’, waarin het
onderzoekend/ontdekkend leren centraal staat.

Het omgooien van de gehele
schoolorganisatie en letterlijk
de muren doorbreken?

Dat kan, maar je kunt ook klein beginnen.
Voorop staat de kwaliteit van je onderwijs en
een aanpak vanuit je eigen ambities en keuzes!

Cedin begeleidt schoolteams op weg naar
het structureel anders organiseren van hun
onderwijs. Van groot: welke keuzes maak je en
welke impact heeft dit? Naar klein en praktisch:
hoe geef je dit vorm in de dagelijkse praktijk?

Heb je vragen over het anders organiseren van je onderwijs?

Bepreek het met een van onze adviseurs in een kort en vrijblijvend
telefoongesprek met daarin jouw specifieke schoolsituatie als uitgangspunt:
• de uitdagingen waar jullie voor staan
• de vragen die jullie hebben

Wij denken graag met je mee!

www.cedinonderwijs.nl info@cedin.nl 088	0200	300

Ga voor het aanvragen van een gesprek
naar: www.cedinonderwijs.nl/advies
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Alle hens aan dek
Schip Ahoy! Eindelijk lijkt het erop dat de publieke opinie langzaam haar

steven keert, als een tanker die van koers verandert. En daarmee de bereidheid

om te investeren in onderwijs. Zowel de stuurlui op het schip als die aan wal

wijzen dat er nog verder gedraaid moet worden. Draai! In de richting van meer

inhoudelijke dialoog. Draai! In de richting van samenwerken in het belang van

de leerlingen en de toekomst. Draai! In de richting van voldoende investeringen

om een aantrekkelijke onderwijsarbeidsmarkt te realiseren. Draai! In de richting

van maatwerk en loskomen van de vroegselectie. Draai! In de richting van

gelijke kansen creëren door ongelijke aanpak. Draai! In de richting van een

positieve ontwikkeling van onderwijsinnovatie. Draai! In de richting van een

stelselwijziging die tegemoet komt aan de ontwikkelbehoefte van leerlingen.

Draai! Draai! Draai! En doe het snel, want anders zijn we te laat en koersen we

af op een onderwijscrisis van ongekende omvang met een rampzalige afloop.

Zelfs de werkgevers van Nederland roepen op tot investeren in onderwijs, want

zij zien waar de huidige koers toe leidt. Gaan we het redden?

Nog altijd voeren onderwijs, ouders en leerlingen actie omdat de stuurlui

in de politiek het stuurwiel écht moeten helpen draaien. Anders kan de

onderwijstanker haar boeg niet op tijd de goede kant op krijgen. Rederij

Nederland BV investeert heus wel wat in het onderhoud, de lading en koers van

de onderwijstanker, maar blijft op het niveau van ‘drijvend houden’. En dat is

niet genoeg om volle kracht vooruit te gaan en het roer drastisch om te gooien.

Hoe kan het dat de scheepshoorn schijnbaar maar niet wordt gehoord?

En de schoolleiders? Die staan zoals altijd aan het roer van hun school en

laveren, draaien en sturen wat ze kunnen om de klippen en stromingen zo goed

mogelijk te omzeilen en samen met hun mensen een koers te varen in het belang

van hun leerlingen. Moeten we echt eerst zinken of stuurloos blijven dobberen in

de haven voordat Rederij Nederland haar verantwoordelijkheid

neemt? Dat moeten we niet willen! Dus stuurlui en iedereen

die wat kan betekenen: het is alle hens aan dek. Investeren

en hard werken om het onderwijs weer op koers te krijgen! �

Petra van Haren is voorzitter van de AVS

(Twitter: @GPMvanHaren)

Kaderspel en tweets van de voorzitter van de AVS

zijn terug te lezen via www.avs.nl/vereniging/
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actueel

peiling onder schoolleiders: voorlopig niet staken

Iedere derde dinsdag van de maand
een nieuwe actie
Na de staking eind januari lanceert de AVS sinds dinsdag 18 februari iedere derde
dinsdag van de maand een andere actie om de politiek aan te sporen tot meer
structurele investeringen in het onderwijs. Schoolleiders startten in februari een
actie voor meer handen in de school door lobby, het verspreiden van posters in de
school en op sociale media. De volgende actie start op dinsdag 17 maart.

Iedere maand staat een
andere eis van schoolleiders
centraal. In februari riep de
AVS op tot meer handen in
de school en wordt school-
leiders gevraagd de bijbeho-
rende posters op te hangen
op hun school en te delen
via sociale media. “De werk-
druk op scholen is enorm,
zeker voor schoolleiders.
Wij eisen op ieder school
een conciërge en administra-
tieve en ict-kracht. In iedere
normale organisatie, ook
in Den Haag, heeft een
directeur een facilitaire en
administratieve ondersteu-
ning, maar in het onderwijs
moeten directies soms maar
aan ploeteren. Dat kan niet

langer”, aldus Petra van
Haren, voorzitter van de
AVS. “Als er meer geld is
voor ondersteuning van de
directie en het team, komt
er meer ruimte voor leraren
om zich te richten op de
kwaliteit van onderwijs.”

Actielijn tot
verkiezingen 2021
Uit een peiling van de AVS
onder duizend schoolleiders
blijkt dat deze veel redenen
zien om door te gaan met
actievoeren voor meer struc-
turele investeringen, maar
voorlopig zonder staking.
De AVS kiest voor een rus-
tige opbouw en heeft een
actielijn opgezet tot en met

de verkiezingen in 2021.
Mocht het wel tot een sta-
king komen, dan overwegen
meer schoolleiders het werk
voor langere tijd neer te leg-
gen. Voorzitter Van Haren:
“We zien dat de school-
leiders die wel voor staken
zijn dat ook voor meerdere
dagen overwegen, maar we
proberen het nu eerst met
maandelijkse acties voor
elkaar te krijgen. We blijven
structureel actievoeren tot-
dat er structureel geld bij
komt.”

E-mailbombardement
Na de massale opkomst op
de eerste stakingsdag in
januari, heeft de AVS op

de tweede dag onder meer
een e-mailbombardement
georganiseerd. Honderden
schoolleiders stuurden een
mail naar de fractievoorzit-
ters van de Tweede Kamer
om de politiek duidelijk
maken wat schoolleiders
nodig hebben om goed
onderwijs te kunnen bieden.
Doel was ook om de fractie-
voorzitters inhoudelijke
input te geven om mee te
nemen in hun verkiezings-
programma’s. De politieke
partijen zijn daar nu mee
bezig. “Het is ons doel dat
het onderwijs hierin prio-
riteit nummer één wordt.
Daarnaast willen we dit jaar
een beter gevuld koffertje
op Prinsjesdag”, aldus van
Haren. Tot aan de derde
dinsdag van september loopt
dan ook de meer permanen-
te actie #wijschoolleiders
willen een goed gevulde kof-
fer op Prinsjesdag. _

#wijschoolleiders
willen een goed gevulde koffer

op Prinsjesdag

#wijschoolleiders
willen meer handen in de school.

Op iedere school een conciërge en
administratief ondersteuner

2
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internetconsultatie tot 20 maart

Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school
en eindtoets wordt ‘doorstroomtoets’
Groep 8-leerlingen moeten zich vanaf schooljaar 2022/2023 gelijktijdig op 1 april aanmelden op de
middelbare school. Ook verandert de eindtoets in een ‘doorstroomtoets’, die direct na het schooladvies
wordt afgenomen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel, waar iedereen tot 20 maart aanstaande via
internetconsultatie over mee kan denken.

Het wetsvoorstel is bedoeld
om kinderen zoveel moge-
lijk gelijke kansen te bie-
den. Niet alleen in groep 8,
maar ook op de middelbare
school, moet goed geke-
ken worden of de leerling
nog op de juiste plek zit.
Daarom verandert de naam
van de eindtoets naar door-
stroomtoets. Minister Arie
Slob: “Ik wil af van de harde
beoordelingsmomenten.
Ook zie ik dat sommige
ouders hun kinderen naar
toetstraining sturen en dat
de spanning voor kinderen
oploopt. Daarom wil ik de
druk op de toets in groep 8
verder verkleinen. Scholen
moeten op meerdere
momenten kijken waar een
leerling staat, door slimmer
gebruik te maken van de
toetsen die zij al afnemen.
Zo kan een kind op de mid-
delbare school ook makke-
lijker naar een ander school-
niveau als dat beter past.”

Schooladvies blijft
bepalend
Als het wetsvoorstel is aan-
genomen krijgen leerlingen
uit groep 8 in januari het
schooladvies van de leraar
en maken ze daarna de
toets. Op basis van de toets-
resultaten kan de leraar
het schooladvies eventueel
bijstellen. Aan die volgorde
en procedure verandert
niets. Het advies van de
leraar blijft bepalend voor

het niveau waarop een kind
begint op de middelbare
school. Wel maken leerlin-
gen al direct na het school-
advies de doorstroomtoets.
Om te voorkomen dat ze bij
een tegenvallend schoolad-
vies naar extra toetstrainin-
gen worden gestuurd.
AVS-voorzitter Petra
van Haren is blij dat het
schooladvies leidend blijft.
“Het belang hiervan sluit
aan bij de opvatting van
onze leden, die dit in een
eerdere peiling massaal heb-
ben aangegeven. Een eind-
toets moet zeker een second
opinion blijven. Een door-
stroomtoets sluit aan bij het

gebruik van toetsen in het
leerlingvolg systeem, waarbij
de leerbehoefte van de leer-
ling centraal staat en het
geen afrekeninstrument is.”

Vast aanmeldmoment
Als alle leerlingen het defi-
nitieve schooladvies hebben,
mogen ze zich op één vast
aanmeldmoment inschrijven
op de middelbare school.

Daardoor maken alle leer-
lingen evenveel kans op
een plek op de school van
hun voorkeur op het voor
hen best passende niveau.
Nu kunnen leerlingen
zich nog op verschillende
momenten inschrijven,
waardoor kinderen met een
bijgesteld schooladvies niet
altijd op de gewenste school
terecht  kunnen. �

Schoolleiders, leraren en ouders kunnen tot 20 maart

meedenken over het wetsvoorstel via www.internet

consultatie.nl. Vervolgens moeten de Tweede en Eerste Kamer

nog over de wet besluiten. Bij instemming kan de nieuwe

situatie op z’n vroegst ingaan per schooljaar 2022/2023.

Foto: Hans Roggen
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een op de drie komt terecht op ander niveau

65 procent scholieren na drie jaar
nog steeds op niveau schooladvies
Vorig schooljaar zat de meerderheid, zo’n 65 procent, van de derdeklassers in
het voortgezet onderwijs op het niveau van het schooladvies. Een op de drie
derdeklassers zat op een ander niveau dan de basisschool geadviseerd had.
Dat meldt de NOS.

Uit een analyse van de cijfers
van Scholen op de Kaart van
de VO-raad blijkt dat ruim
een kwart van de leerlin-
gen vorig schooljaar op een
hoger niveau zat dan hen is
geadviseerd. Een op de tien
zat juist op een lager niveau.

Advies niet verkeerd
Dat een derde van de leer-
lingen boven of onder
het basisschooladvies

terechtkomt, hoeft niet te
betekenen dat het advies
destijds verkeerd was, aldus
onderwijssocioloog Sara
Geven. “De eerste drie jaar
van de middelbare school
kan een leerling nog flinke
stappen maken.” Ook geeft
de onderwijssocioloog aan
dat een verkeerd schoolad-
vies gevolgen kan hebben
voor het zelfvertrouwen
van een leerling.

Bij de berekening zijn alleen
de eerste adviezen meegere-
kend, niet de bijstellingen
van het schooladvies als de
eindtoets boven verwach-
ting goed is gemaakt door
een leerling. De kans op
‘opstromen’ of ‘afstromen’
blijkt samen te hangen met
het opleidingsniveau van de
ouders. Volgens de onder-
wijsinspectie stromen leer-
lingen met hoog opgeleide

ouders vaker op dan leer-
lingen met laag opgeleide
ouders.

Uitstel keuzemoment
Er is al lang discussie over
het moment waarop leer-
lingen een keuze moeten
maken voor een school-
niveau. Zo stijgt het aantal
zogenoemde tienerscholen,
waar de keuze voor een
niveau wordt uitgesteld
tot 15 jaar. In het onlangs
gepubliceerde discussie-
stuk ‘Toekomst van ons
onderwijs’ pleiten diverse
onderwijsorganisaties, waar-
onder de AVS, ervoor dat
vo-docenten pas na de derde
klas een definitief school-
advies geven. �

vanaf 2021 vervalt avg voor verenigd koninkrijk

Brexit: scholen moeten letten op leveranciers uit
Verenigd Koninkrijk
Nu de Brexit een feit is, betekent dit ook dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf
1 januari 2021 komt te vervallen voor het Verenigd Koninkrijk. Scholen moeten mogelijk nieuwe afspraken
maken met leveranciers uit dit land.

Dit geldt bijvoorbeeld voor
scholen die gebruikmaken
van software of een app
waarbij persoonsgegevens
worden opgeslagen op een
Britse server. Of die samen-
werken met een Brits bedrijf
dat toegang heeft tot de per-
soonsgegevens van de school.
Omdat het Verenigd Konink-
rijk niet meer tot de Euro-
pese Unie (EU) behoort, is de
AVG daar vanaf 1januari 2021
niet meer van toepassing.
Scholen moeten in dit geval

mogelijk nieuwe afspraken
maken met de leveranciers
uit het Verenigd Koninkrijk.
Volgens Kennisnet is nog
lang niet alles duidelijk is
over de gevolgen van de
Brexit voor scholen in Neder-
land. Kinderen met de Britse
nationaliteit die in Nederland
wonen en naar school gaan,
houden gewoon recht op
onderwijs. �

Meer informatie:
www.kennisnet.nl
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oproep avs, cnv onderwijs en fvov aan onderwijsministers

Landelijke tafel tekorten wil visionair gesprek
over leraren- en schoolleiderstekort
De Landelijke tafel tekorten, waar de AVS, CNV Onderwijs en FvOv aan deelnemen, roept op tot een visionair
gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers en aanpak voor het leraren- en
schoolleiderstekort. De tafel wil omgebouwd worden tot een stuurgroep of taskforce met voldoende mandaat
en slagkracht. Dit schrijven de drie bonden op 18 februari aan de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven.

De drie bonden, waaronder
de AVS, schrijven over de
urgentie van de tekorten.
Alle deelnemers aan tafel zijn
doordrongen van deze urgen
tie en hebben de wil om het
personeelstekort samen aan
te pakken. “Tegelijkertijd
wordt er aan de Landelijke
tafel tekorten op dit moment
vooral informatie uitgewis
seld. Er is weinig tijd voor
een visionair gesprek over
een gezamenlijk perspectief
met een samenhangende

koers en aanpak”, aldus
de drie bonden. Gezien de
urgentie is er behoefte aan
een gezamenlijk perspec
tief, meer daadkracht, meer
snelheid, meer commitment
van alle partijen (landelijk,
regionaal en lokaal) en meer
regie. De bonden roepen de
ministers op om hierin regie
te nemen en stellen voor
de Landelijke tafel tekorten
zo spoedig mogelijk om te
bouwen naar een stuurgroep
of taskforce met voldoende

mandaat en slagkracht.
“Waarbij er gewerkt wordt
aan een gezamenlijk perspec
tief, een set aan maatregelen,
een tijdpad en afspraken over
de uitvoering en financie
ring”, schrijven de AVS, CNV
Onderwijs en FvOv.

Noodplannen niet
beperken tot G5
Ook vinden de bonden
dat er regie nodig is van
wege de noodplannen die nu
door de G5 zijn of worden

ontwikkeld. “Wij vinden
het noodzakelijk dat die
noodplannen gezamenlijk
worden gewogen en dat
waar gewenst belemmerin
gen worden weggenomen
en faciliteiten verstrekt.”
Zij geven daarbij aan dat de
noodplannen en bijhorende
beleidskeuzes en faciliteiten
zich niet kunnen beperken
tot de G5. De bonden vragen
van de ministers een uitno
diging voor de noodzakelijke
vervolgstappen. _

experiment ruimte in onderwijstijd

Twintig basisscholen mogen flexibeler
omgaan met onderwijstijd
Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs
meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en
organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 april 2020 en 1 mei
2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd.

Doel van het ministerie van
OCW is om te onderzoeken
of en hoe een andere invul
ling en organisatie van de
onderwijstijd de kwaliteit
van het onderwijs op de lan
gere termijn kan verbeteren.
Het experiment duurt vijf

schooljaren. Deelnemende
scholen krijgen meer vrij
heid rond het aantal, de
lengte en de planning van
vakanties en schoolweken
korter dan vijf dagen. Daar
bij mogen zij een beperkt
deel van de onderwijstijd

door een andere professional
laten invullen. Dit kan alleen
onder verantwoordelijkheid
van het bevoegd gezag en in
samenspraak met het team.
Om in aanmerking te komen
gelden een aantal belang
rijke voorwaarden; een

goed doordacht plan pas
send bij de onderwijsvisie,
goede onderwijskwaliteit,
waarborging van kansenge
lijkheid en instemming van
de medezeggenschapsraad.
Ook scholen die meededen
met het eerdere experiment
flexibiliseren onderwijstijd
mogen zich aanmelden.
Het experiment staat los van
de aanpak van het leraren
tekort. _

Meer informatie over aan
melden: www.rijksoverheid.nl
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actueel

dialoogbijeenkomsten februari en maart

Levendige discussies over toekomst onderwijs
In verschillende steden werden en worden in februari en maart openbare dialoogbijeenkomsten georganiseerd
over thema’s uit het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’.

Een brede coalitie – waarin
ook de AVS in participeert
– van vertegenwoordigers
van leerlingen, studenten,
leraren, onderwijsonder-
steuners, schoolleiders,
onderwijsbesturen en
kinderopvangorganisaties
lanceerde eind januari het
discussiestuk ‘Toekomst van
ons onderwijs’. Het stuk
dient als startpunt voor een
brede dialoog over noodza-
kelijke vernieuwingen. In de
dialoogbijeenkomsten staan
de ankerpunten centraal.
Thema’s die al aan bod
kwamen zijn onder andere:
• toegang tot onderwijs en

gelijke kansen
• een sterke vroege start

voor jonge kinderen

• ruimte voor leerlingen/
studenten om het beste uit
zichzelf te halen

• een brede, sterke
leercultuur, waarin een
leven lang ontwikkelen
vanzelfsprekend is

Toekomstagenda
Schoolleiders
Parallel hieraan verzamelt
de AVS, samen met andere
onderwijsorganisaties, input
van schoolleiders voor de
Toekomstagenda School-
leiders. Om samen met

schoolleiders te komen tot
een stevige schoolleidersa-
genda om de beroepsgroep
beter te positioneren.
Schoolleiders kunnen hun
ideeën delen op www.de

leiderschaps agenda.nl.

Meer over de opbrengsten
van de dialoogbijeenkom-
sten, in de vorm van pod-
casts en magazines, is terug
te vinden op toekomstvanons

onderwijs.nl/opbrengsten.

Op de valreep nog een
bijeenkomst bijwonen?
Zie toekomstvanonsonder

wijs.nl/agenda. �

11 maart

Bijeenkomst over positionering
academische leerkrachten
De Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB) organiseert op 11 maart
aanstaande om 17 uur op basisschool De Klim in Utrecht een regiobijeenkomst
waar goede voorbeelden van de positionering van academische leerkrachten
verder worden uitgewerkt en toegelicht.

De bestuurder van SPO
Utrecht en de directeur
van basisschool De Klim
vertellen samen met hun
academische leerkrachten
en een hr-adviseur hoe

zij met elkaar werken
aan de positionering van
academische leerkrachten.
Ook is er aandacht voor
beleid en strategie op
 landelijk niveau.

De bijeenkomst is interes-
sant voor bestuurders,
schoolleiders en academi-
sche leerkrachten die naden-
ken over de manier waarop
academische leerkrachten

van toegevoegde waarde
kunnen zijn voor het
team, de school en/of het
schoolbestuur.
Om het academische den-
ken en werken in de school
mogelijk te maken en te
veranderen is het nodig de
praktijk in de basisschool
te veranderen. De regiobij-
eenkomst is onderdeel van
het Actieplan Academici PO,
dat ook de AVS heeft onder-
tekend. �

Meer informatie en aanmel-
den: www.bab.nl

Foto: Michelle Muus
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Raet bediende de primaire onderwijsmarkt al jaren-

lang met HR- en salarissoftware. Nu het Nederlandse

bedrijf onderdeel is geworden van het grote Europese

softwarehuis Visma, is ook de dienstverlening voor

het onderwijs sterk uitgebreid, vertelt Bas de Pierre,

directeur Onderwijs bij Visma | Raet.“Elke minuut die

je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering,

kun je besteden aan het onderwijs.”

Sinds anderhalf jaar maakt Visma | Raet onderdeel uit

van het Noorse Visma. Een bedrijf met 10.000 medewer-

kers, meer dan een miljoen klanten en met de ambitie om

binnen enkele jaren tot de top drie van softwarehuizen

in Europa te behoren. Ondertussen wordt in verschil-

lende Europese landen software voor Visma ontwikkeld.

De naamsbekendheid in Nederland groeit snel, dankzij

de wieler- en schaatsploeg met de sponsornaam Jumbo

Visma.“Het is een echt softwarebedrijf met een visie

en strategie voor de lange termijn”, benadrukt Bas de

Pierre.

Visma | Raet was een van de eerste Nederlandse bedrij-

ven die door Visma werd overgenomen. Inmiddels zijn dat

er meer, waardoor de expertise verder is toegenomen en

de dienstverlening steeds breder wordt. Zo is ProActive

ook onderdeel van Visma, en is het pakket aan betaal-

en factuursoftware van deze speler geïntegreerd met

Visma.net Financials. Ook heeft Visma | Raet strategische

partnerships met andere partijen, om het aanbod voor het

onderwijs uit te breiden. Bijvoorbeeld met Cogix, waar-

door schoolbesturen eenvoudig kunnen begroten, plannen

en rapporteren in de cloud. 

Geïntegreerde oplossingen
Visma | Raet concentreert zich op de Nederlandse markt

en laat de internationale koers voorlopig voor wat het is.

Op deze thuismarkt neemt het onderwijs een belangrijke

plek in. Zo is het softwarehuis druk bezig Visma HRM &

Payroll voor het onderwijs te innoveren.Vanaf 1 januari

2021 gaan de eerste scholen van dit nieuwe HR cloud

platform gebruik maken. De Pierre:“We werken intensief

samen met onze klanten aan de innovatie van Visma HRM

& Payroll en zetten daarin grote stappen. Daarnaast heb-

ben we onze vleugels verder uitgeslagen, met onder meer

software voor financiën en begrotingsprocessen.”

Zodoende helpt Visma | Raet onderwijsinstellingen bij

het vergaand automatiseren van hun  administratie. Deze

brede ondersteuning van organisaties past ook echt in de

filosofie van Visma: mensen bijstaan van de wieg tot en

met het pensioen.

Ondertussen wordt vanuit het Nederlandse hoofdkantoor

in Amersfoort met grote interesse gekeken naar de soft-

ware voor schoolmanagement, die Visma heeft ontwik-

keld en in Scandinavië en Ierland al aanbiedt. Dat is één

geïntegreerde omgeving voor het leerlingvolgproces,

roostering, formatieplanning en onderwijscontent.

Verminderen administratieve last
De software van Visma kenmerkt zich dus door een hoge

mate van automatisering.“Daarmee denken we het

verschil te kunnen maken. Door tijd te besparen op het

secundaire proces proberen we ons steentje bij te dragen

aan het verminderen van de administratieve last. School-

directeuren en leraren hebben dan meer tijd voor hun

kernzaak: goed onderwijs. Elke minuut die je met slimme

software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden

aan het onderwijs.”

De Visma app voor alle HR-zaken maakt ook onderdeel

uit van het nieuwe pakket voor het onderwijs, en wordt

al volop in andere branches gebruikt. “Daar zien we nu

al dat 50 procent van alle mutaties via de app wordt

ingediend.” En ook hier is gedacht aan integratie. In het

geval van primair onderwijs bijvoorbeeld met vervan-

gingsplanners. Zodra de medewerker zich bijvoorbeeld

ziek meldt via de app, komt er een signaal door naar een

vervangingsplanner en kan een vervanger worden gere-

geld. Andersom wordt de relevante data van een ziek-

melding in de vervangingsplanner doorgegeven aan Visma

HRM & Payroll. “Dit zorgt voor een enorme efficiëntie in

het verzuim- en vervangingsproces”, ziet De Pierre.

Hij beklemtoont dat alle software bij Visma | Raet wordt

ontwikkeld vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

“We onderzoeken steeds wat iemand nodig heeft om op

een efficiënte en laagdrempelige manier zijn of haar werk

te doen. Of het nou gaat om een schooldirecteur of een

leerkracht. Dat doen we door interviews te houden met de

gebruikers van de software en echt in de huid te kruipen

van deze persona’s.”

Moderne personeelswerving
In veel regio’s in Nederland zal het aantal leerlingen in

het primair onderwijs de komende jaren afnemen.Tege-

lijk met deze krimp blijft er een tekort aan leraren. Wat

betekenen de leerlingprognoses de komende jaren voor

de bekostiging? Hoe verhoudt zich dit tot de verwachte

in- en uitstroom van personeel? “Bestuurders zullen

strategische keuzes op HR-gebied moeten maken”, stelt

Bas de Pierre.“Daarbij kan onze software helpen. Wij

kunnen eraan bijdragen dat scholen zich profileren als

een moderne werkgever. Niet alleen door het efficiënt en

modern werven van personeel, maar ook door het duur-

zaam inzetbaar houden van de medewerkers.”

Want ook voor opleidingen en talentontwikkeling biedt

Visma | Raet nieuwe oplossingen.“We geloven in een

leven lang leren, en de regie van de medewerker is

daarbij essentieel. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor

het eigen portfolio. Wij kunnen wel helpen bij de keuzes.

Uiteindelijk moet alles wat we doen bij Visma bijdragen

aan de positieve ontwikkeling van het kind.”

Meer informatie:
www.vismaraet.nl

[advertorial] [advertorial]

Visma | Raet
helpt het primair onderwijs verder

Elke minuut die je met slimme so�ware bespaart in je
bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.

Bas de Pierre

2_1_stA4_AVS_fc-A.indd  Alle pagina's 24-02-2020  13:14
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Raet bediende de primaire onderwijsmarkt al jaren-

lang met HR- en salarissoftware. Nu het Nederlandse

bedrijf onderdeel is geworden van het grote Europese

softwarehuis Visma, is ook de dienstverlening voor

het onderwijs sterk uitgebreid, vertelt Bas de Pierre,

directeur Onderwijs bij Visma | Raet.“Elke minuut die

je met slimme software bespaart in je bedrijfsvoering,

kun je besteden aan het onderwijs.”

Sinds anderhalf jaar maakt Visma | Raet onderdeel uit

van het Noorse Visma. Een bedrijf met 10.000 medewer-

kers, meer dan een miljoen klanten en met de ambitie om

binnen enkele jaren tot de top drie van softwarehuizen

in Europa te behoren. Ondertussen wordt in verschil-

lende Europese landen software voor Visma ontwikkeld.

De naamsbekendheid in Nederland groeit snel, dankzij

de wieler- en schaatsploeg met de sponsornaam Jumbo

Visma.“Het is een echt softwarebedrijf met een visie

en strategie voor de lange termijn”, benadrukt Bas de

Pierre.

Visma | Raet was een van de eerste Nederlandse bedrij-

ven die door Visma werd overgenomen. Inmiddels zijn dat

er meer, waardoor de expertise verder is toegenomen en

de dienstverlening steeds breder wordt. Zo is ProActive

ook onderdeel van Visma, en is het pakket aan betaal-

en factuursoftware van deze speler geïntegreerd met

Visma.net Financials. Ook heeft Visma | Raet strategische

partnerships met andere partijen, om het aanbod voor het

onderwijs uit te breiden. Bijvoorbeeld met Cogix, waar-

door schoolbesturen eenvoudig kunnen begroten, plannen

en rapporteren in de cloud. 

Geïntegreerde oplossingen
Visma | Raet concentreert zich op de Nederlandse markt

en laat de internationale koers voorlopig voor wat het is.

Op deze thuismarkt neemt het onderwijs een belangrijke

plek in. Zo is het softwarehuis druk bezig Visma HRM &

Payroll voor het onderwijs te innoveren.Vanaf 1 januari

2021 gaan de eerste scholen van dit nieuwe HR cloud

platform gebruik maken. De Pierre:“We werken intensief

samen met onze klanten aan de innovatie van Visma HRM

& Payroll en zetten daarin grote stappen. Daarnaast heb-

ben we onze vleugels verder uitgeslagen, met onder meer

software voor financiën en begrotingsprocessen.”

Zodoende helpt Visma | Raet onderwijsinstellingen bij

het vergaand automatiseren van hun  administratie. Deze

brede ondersteuning van organisaties past ook echt in de

filosofie van Visma: mensen bijstaan van de wieg tot en

met het pensioen.

Ondertussen wordt vanuit het Nederlandse hoofdkantoor

in Amersfoort met grote interesse gekeken naar de soft-

ware voor schoolmanagement, die Visma heeft ontwik-

keld en in Scandinavië en Ierland al aanbiedt. Dat is één

geïntegreerde omgeving voor het leerlingvolgproces,

roostering, formatieplanning en onderwijscontent.

Verminderen administratieve last
De software van Visma kenmerkt zich dus door een hoge

mate van automatisering.“Daarmee denken we het

verschil te kunnen maken. Door tijd te besparen op het

secundaire proces proberen we ons steentje bij te dragen

aan het verminderen van de administratieve last. School-

directeuren en leraren hebben dan meer tijd voor hun

kernzaak: goed onderwijs. Elke minuut die je met slimme

software bespaart in je bedrijfsvoering, kun je besteden

aan het onderwijs.”

De Visma app voor alle HR-zaken maakt ook onderdeel

uit van het nieuwe pakket voor het onderwijs, en wordt

al volop in andere branches gebruikt. “Daar zien we nu

al dat 50 procent van alle mutaties via de app wordt

ingediend.” En ook hier is gedacht aan integratie. In het

geval van primair onderwijs bijvoorbeeld met vervan-

gingsplanners. Zodra de medewerker zich bijvoorbeeld

ziek meldt via de app, komt er een signaal door naar een

vervangingsplanner en kan een vervanger worden gere-

geld. Andersom wordt de relevante data van een ziek-

melding in de vervangingsplanner doorgegeven aan Visma

HRM & Payroll. “Dit zorgt voor een enorme efficiëntie in

het verzuim- en vervangingsproces”, ziet De Pierre.

Hij beklemtoont dat alle software bij Visma | Raet wordt

ontwikkeld vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

“We onderzoeken steeds wat iemand nodig heeft om op

een efficiënte en laagdrempelige manier zijn of haar werk

te doen. Of het nou gaat om een schooldirecteur of een

leerkracht. Dat doen we door interviews te houden met de

gebruikers van de software en echt in de huid te kruipen

van deze persona’s.”

Moderne personeelswerving
In veel regio’s in Nederland zal het aantal leerlingen in

het primair onderwijs de komende jaren afnemen.Tege-

lijk met deze krimp blijft er een tekort aan leraren. Wat

betekenen de leerlingprognoses de komende jaren voor

de bekostiging? Hoe verhoudt zich dit tot de verwachte

in- en uitstroom van personeel? “Bestuurders zullen

strategische keuzes op HR-gebied moeten maken”, stelt

Bas de Pierre.“Daarbij kan onze software helpen. Wij

kunnen eraan bijdragen dat scholen zich profileren als

een moderne werkgever. Niet alleen door het efficiënt en

modern werven van personeel, maar ook door het duur-

zaam inzetbaar houden van de medewerkers.”

Want ook voor opleidingen en talentontwikkeling biedt

Visma | Raet nieuwe oplossingen.“We geloven in een

leven lang leren, en de regie van de medewerker is

daarbij essentieel. Hij of zij is zelf verantwoordelijk voor

het eigen portfolio. Wij kunnen wel helpen bij de keuzes.

Uiteindelijk moet alles wat we doen bij Visma bijdragen

aan de positieve ontwikkeling van het kind.”

Meer informatie:
www.vismaraet.nl

[advertorial] [advertorial]

Visma | Raet
helpt het primair onderwijs verder

Elke minuut die je met slimme so�ware bespaart in je
bedrijfsvoering, kun je besteden aan het onderwijs.

Bas de Pierre
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Wat is de meerwaarde van een

masteropgeleide schoolleider? En is zo

iemand nodig om academisch geschoolde

leraren goed aan te sturen?

tekst marijke nijboer

Het aantal schoolleiders met een academische achter-
grond is klein. Volgens De Staat van de Schoolleider
2019 volgt 3 procent van de schoolleiders een master,
of heeft deze op zak. Daarbij wordt niet vermeld of
het gaat om een hbo- of academische master. De AVS
zou graag zien dat die 3 procent gaat stijgen. Ook in de
Schoolleidersagenda-in-wording, waar de AVS aan mee-
werkt, is verdere opleiding een aandachtspunt.
“Het is logisch dat de meeste schoolleiders een hbo-oplei-
ding hebben, want het merendeel is eerst leraar geweest.
Ik denk echter dat een masteropleiding schoolleiders
verder helpt om te kunnen functioneren op strategisch
niveau”, zegt Ingrid Doornbos, vicevoorzitter van de AVS.
“Dat geldt zeker ook voor een hbo-master. Zo’n opleiding
verruimt je denkkader. Je wordt sterker in analyseren en
kritisch denken en kan de wetenschap binnen de school
halen. Je weet hoe je artikelen moet zoeken en lezen, en
misschien ga je zelfs bijdragen aan de wetenschap door
bijvoorbeeld het verzamelen van data.”

Ze vervolgt: “Schoolleiders sturen de school aan en moe-
ten het onderwijs richten op de toekomst. Dat is niet
niks, daar zijn de nodige inhoud en vaardigheden voor
nodig. Ook omdat de maatschappelijke context van scho-
len complexer is geworden en er hogere eisen aan het
onderwijs worden gesteld. De schoolleider spart met het
bestuur en bouwt mee aan het beleid. Dat is werk op stra-
tegisch niveau. Wil je daar goed in meekomen, dan heb
je strategische vaardigheden nodig.”

thema _ ac ademisering in de school

Over het thema

Er werken steeds meer ‘academische’
leraren in het onderwijs. Via bijvoorbeeld
academische pabo’s – die al vanaf 2012
afgestudeerden leveren – of masteropleidingen
aan de universiteit of hogeschool. Maar ook
zij-instromers kunnen een academische
achtergrond hebben. Hoe gaan schoolleiders
om met deze krachten? Stelt het andere eisen
aan je manier van leidinggeven? Wat brengt dit
specifieke professionele kapitaal met zich mee
en hoe kun je het optimaal benutten en inzetten?
Welke impact heeft dit op het team?

Het aantal schoolleiders dat zelf een
academische achtergrond heeft is klein: zo’n
3 procent volgt een master of heeft deze op
zak. Masteropgeleide schoolleiders kunnen een
meerwaarde hebben voor de academici in hun
team, maar ook omdat de maatschappelijke
context van scholen complexer is geworden en er
hogere eisen aan het onderwijs worden gesteld.
“Een schoolleider met onderzoeksvaardigheden
kan samen met academische leraren zorgen
dat er zowel evidence baced als practice based
wordt gehandeld”, aldus AVS-vicevoorzitter
Ingrid Doornbos.

Of academische leraren (in opleiding) zich
in hun werk kunnen onderscheiden is mede
afhankelijk van de – context van de – school
waar zij terechtkomen en de manier waarop
de schoolleider hen faciliteert. Dit loopt mede
door het lerarentekort lang niet overal even
soepel, blijkt uit een rondgang langs studenten
en afgestudeerden. Gelukkig zijn er ook goede
voorbeelden: “Omdat ik onderzoek wil doen,
ben ik daarvoor nu samen met mijn directeur een
functie aan het creëren.”

‘e e n  m a s t e r  v e r r u i m t  j e
d e n k k a d e r.  j e  w o r d t  s t e r k e r  i n
a n a lys e r e n  e n  k r i t i s c h  d e n k e n
e n  k a n  d e  w e t e n s c h a p  b i n n e n  d e
s c h o o l  h a l e n ’
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Analytisch denken Er is veel onderzoek gedaan
naar wat een schoolleider effectief maakt, zegt Jan van
Tartwijk, directeur van de Graduate School of Teaching
van de Universiteit Utrecht. “Een effectieve schoolleider
weet goede leraren naar zijn school te krijgen en is in
staat om hen het gesprek over onderwijs te laten voeren.
Hij zorgt dat er een duidelijk onderwijskundig en didac-
tisch beleid is. En grijpt in als leraren niet voldoen aan
de criteria. Hij vindt de weg naar relevante wetenschap-
pelijke studies en denkt analytisch.” Van Tartwijk vindt
net als Doornbos dat voor al die elementen niet per se
een academische opleiding nodig is. “Die systematisch
sterkere focus op wetenschappelijke verdieping zie je bij
in het hbo ook, zeker bij de masteropleidingen. Maar bij
ons is het de kern van de opleiding. Onze opleiding draait
om het doordenken van vernieuwing.”

Luce Claessens, coördinator van de academische lera-
renopleiding Alpo: “Op de universiteit leer je dingen
die goed van pas komen bij schoolontwikkeling en
het bijbehorende onderzoek.” Een schoolleider legt
bijvoorbeeld samen met het team een thema vast waar
het komende jaar aan gewerkt zal worden, beschrijft
zij. “Hij weet waar relevante onderzoeken te vinden
zijn. Die neemt hij tot zich en bedenkt: hoe past dat in
deze context? Ook experimenteertrajecten met nieuwe
onderwijsvormen worden op een analytische, systemati-
sche manier opgezet.”
Analytisch denken leer je op élke academische oplei-
ding. Claessens: “Maar het vergemakkelijkt je werk wel
heel erg als je onderwijswetenschappen of pedagogiek
hebt gedaan. De sociale wetenschappen zijn echt een
aparte tak van sport met een eigen jargon. Met zo’n

‘Masteropleiding
scherpt je strategische
vaardigheden aan’

m eerwa a r d e  a c a d e m i s c h  o p g el eid e  s c h o o l l ei d er s

Hannah Bijlsma, academisch geschoolde
leerkracht en voorzitter van de Beroepsvereniging
Academici Basisonderwijs (BAB): “Een academisch
geschoolde schoolleider ziet sneller wat een
academisch geschoolde leraar allemaal kan.”
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achtergrond heb je een voorsprong op een bioloog die
schooldirecteur wordt. Zeker bij het creëren van een
gezamenlijke visie op je school.”
Doornbos: “Een schoolleider met onderzoeksvaardighe-
den kan samen met academische leraren zorgen dat er
zowel evidence baced als practice based wordt gehandeld.
Dat, als iemand een fantastische ontwikkeling voor
het rekenonderwijs voorstelt, de reactie is: ik begrijp
dat school A daar heel goede ervaringen mee heeft,
maar werkt dit ook voor ons type school en populatie?
Is daar onderzoek naar gedaan? Welke leerpsycholo-
gie ligt hieraan ten grondslag? Als je zo werkt, is je
handelen geborgd in de wetenschap en niet alleen in
tevredenheidsonderzoeken.”

Jan van Tartwijk, directeur Graduate School of Teaching van de Universiteit Utrecht: “Focus op wetenschappelijke verdieping zie je in het hbo ook,
zeker bij de masteropleidingen.”

Schoolleider Ivan Trouwborst rondde een master af: “Als je leiding
geeft aan academisch opgeleiden, moet je zelf die skills ook
hebben.”

‘d at  i k  o p  a c a d e m i s c h
n i v e a u  n a a r  p r o b l e e m -
s t e l l i n g e n  k a n  k i j k e n ,  h e l p t
m i j  o m  n i e t  a d  h o c  a l l e r l e i
b e s l i s s i n g e n  t e  n e m e n ’
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Meer academische leraren Er is nóg een reden
waarom Doornbos graag meer masteropgeleide school-
leiders ziet: er komen steeds meer academische leraren.
“Die kan je veel beter een plek in de organisatie geven
als je weet wat de toegevoegde waarde van onderzoek is”,
vindt zij. “Als je weet waar wetenschap over gaat en wat
je er kan halen, kun je op dat punt ook je medewerkers
beter aansturen.”
Zij krijgt bijval van Ivan Trouwborst, directeur van de
J.H. Snijdersschool in Rijswijk. Hij volgde een schoollei-
dersopleiding, een opleiding in verandermanagement en
rondde een master af in Transitie-, teamontwikkeling en
technologie in het onderwijs. “Ik vind dat als je leiding
geeft aan academisch opgeleiden, je zelf die skills ook
moet hebben”, zegt hij. Van zijn team is 45 procent aca-
demisch opgeleid, de post hbo-opgeleiden meegerekend.
“Ik heb mensen daar niet op aangenomen, het is gewoon
zo gegroeid. Ik merk dat de drang om te leren daarmee
is vergroot, ook bij de anderen. De academici hebben een
veel onderzoekender houding. Zij nemen het voortouw
bij het doorontwikkelen van het onderwijsconcept en
kijken wat goed werkt bij het leren en ontwikkelen van
kinderen.” Dat zie je volgens hem terug in de onderwijs-
kwaliteit. “Afgezet naar inspectienormen doen we het
even goed als tien jaar geleden, maar onze populatie kent
nu veel meer zorgleerlingen. Dus we leveren nu een gro-
tere prestatie dan tien jaar geleden.”
Dat hij op academisch niveau naar probleemstellingen
kan kijken, helpt hem om niet ad hoc allerlei beslis-
singen te nemen, is de ervaring van Trouwborst. “Het is
goed om op meerdere niveaus te kunnen schakelen en
dingen te overzien.”

Veel hbo’ers kunnen het ook Een hbo-master of
academische opleiding helpt schoolleiders bij het aan-
sturen van academische leraren. Maar dat wil niet zeg-
gen dat een hbo-opgeleide schoolleider daarvoor per se
onvoldoende in huis heeft. AVS-vicevoorzitter Doornbos:

thema � ac ademisering in de school

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

Naar schatting 10 procent van de startende pabo-studenten

(400 van de 4.000) volgt een academisch traject bij een van

de zestien aanbieders. De Beroepsvereniging Academici

Basisonderwijs (BAB) schat het aantal afgestudeerden op

1.200. Het precieze aantal is echter moeilijk te schatten,

omdat er onderweg studenten uitvallen en omdat sommige

leerkrachten na de pabo nog verder studeren, of met een

academische graad op zak als zij-instromer binnenkomen.

Datzelfde geldt voor schoolleiders: 3 procent volgt een master

of heeft deze op zak, maar vele anderen volgen mogelijk naast

hun werk nog allerlei opleidingen.

“Er zijn absoluut hbo-opgeleide schoolleiders die dat kun-
nen en in wiens team academische leraren goed gedijen.”
Dat vindt ook Hannah Bijlsma, een academisch
geschoolde leerkracht en voorzitter van de Beroeps-
vereniging Academici Basisonderwijs (BAB). “Het is
belangrijk dat schoolleiders weten welk professioneel
kapitaal in de school aanwezig is. En dat zij op een goede
en efficiënte manier de kwaliteiten van de leraren kun-
nen benutten. Een belangrijke vaardigheid voor schoollei-
ders is dat zij academisch opgeleide leraren in hun kracht
kunnen zetten en uitdagen op hun eigen niveau. Ik denk
wel dat een masteropleiding daaraan bijdraagt. Maar ik
zie ook dat veel niet-academisch opgeleide schoolleiders
dit heel goed doen.”

AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos: “We zouden graag
zien dat het percentage masteropgeleide schoolleiders
gaat stijgen.” Foto: Hans Roggen

De schoolleider heeft een belangrijke rol als sparring
partner, juist voor die academisch geschoolde lera-
ren, vindt Bijlsma. “Ik denk wel dat een academisch
geschoolde schoolleider sneller ziet wat een academisch
geschoolde leraar allemaal kan.”
Er vertrekken nogal wat academisch opgeleide leraren uit
het onderwijs. Volgens Bijlsma heeft dat alles te maken
met de manier waarop zij worden aangestuurd.

Een hbo master- of academische opleiding kan, kort
samengevat, schoolleiders helpen om hun vak naar een
meer strategisch niveau te tillen en hun school meer
evidence based te laten werken. Daarnaast kunnen zij
hun academisch gevormde leraren mogelijk beter positi-
oneren en de school meer laten profiteren van hun inzet.
Vicevoorzitter Doornbos van de AVS: “Ik wil de komende
tijd graag in gesprek gaan met onze leden om te kijken
hoe zij tegen dit onderwerp aan kijken.” �

13k ader prim air m a art 2020

941488-02_013_25-Feb-20_08:28:21_walter



Academisch opgeleide leraren geven niet per se beter les, blijkt onder andere uit onderzoek

van de Universiteit Groningen. Maar hun kritische blik en stimulering van inhoudelijke

teamgesprekken kunnen een school op een hoger plan brengen en de schoolleider in positieve

zin uitdagen. Leidinggevenden op school- en bovenschools niveau over het aansturen van

academici. tekst irene hemels

‘Geef je academische
leraren de ruimte’

thema _ ac ademisering in de school

in i t i at ief r i j k ,  k r i t i s c h  en  o n d er zo ek en d

Onder de veertien leerkrachten op basisschool
De Rietzanger bevinden zich vier academici en vier
pabo-afgestudeerden met een master.
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‘Geef je academische
leraren de ruimte’

>

Van de veertien leerkrachten van basisschool De Riet-
zanger in Eelde Paterswolde zijn er vier academici en
vier pabo-afgestudeerden met een master. Een gebalan-
ceerde mix dus. Dat komt de onderwijskwaliteit ten
goede, ervaart directeur Petra van de Pauvort. Acade-
misch opgeleide leraren kijken met een meer overkoepe-
lende blik naar het onderwijs, stelt ze. “In het onderwijs
gaan we weleens te snel over tot het zetten van nieuwe
stappen of het volgen van trends. Academische leraren
brengen een kritische blik mee, halen er theorie bij
en vragen zich vaker af of wat we doen wel het goede
is. Ze zijn meer geneigd tot reflectie door hun onder-
zoekende houding. Leidt iets tot een betere kwaliteit?
En waarom? Wat is het doel? Dat leidt tot de beste onder-
wijsdiscussies die je kunt hebben en zo kom je samen als
team echt verder.”

Hakken in het zand Bijkomend voordeel is vol-
gens Van de Pauvort een groter draagvlak binnen een
team voor noodzakelijke veranderingen. “Academische
leraren komen zelf vaak met ideeën, werken iets uit,
hebben ergens over gelezen en delen die kennis. In hun
enthousiasme nemen zij andere leraren mee. Je merkt
dat die minder snel de hakken in het zand zetten wan-
neer zo’n collega met een visie komt dan wanneer ik van

bovenaf iets aandraag.
Het is bovendien veel
leuker als teamleden
zelf dingen oppak-
ken. Dit vergroot hun
eigenaarschap.”

Houding Scepsis
over academische
leraren ervaart zij
binnen haar team
niet. “Een academi-
sche leraar moet niet
binnenkomen met
de houding: ik ben
academisch geschoold
en dit en dat vind
ik. Maar als hij van-
uit enthousiasme te
werk gaat, denkt echt

geen enkel teamlid: ‘Opgepast, dit is een academicus!’
Het gaat er om dat ieders talenten worden gezien en
benut binnen een team en dat iedereen wordt gewaar-
deerd. Een academicus wil misschien niet het kerstfeest
organiseren, maar dat moet wel gedaan worden en
is net zo waardevol voor goed onderwijs en een goed
schoolklimaat.”

Salaris Dat de academische leraar soms als bedrei-
ging wordt gezien door het werkveld, herkent Van de
Pauvort wel. Het blijft daardoor een gevoelig onderwerp,

in i t i at ief r i j k ,  k r i t i s c h  en  o n d er zo ek en d

beaamt ook Margreet Vendel, bestuurder van Stichting
Meer Primair met zeventien basisscholen in de
Haarlemmermeer. “Leraren willen ruimte voor loop-
baanontwikkeling en teamdifferentiatie, maar ook weer
niet te veel verschillen, want ‘we doen allemaal toch ons
best’. Dat betekent voorzichtig opereren. Wij hanteren
in ons hrm-beleid de bottom up-aanpak. Als je potentie
hebt om je te ontwikkelen, moet je dat laten zien en
dan kun je prima andere stappen zetten binnen de orga-
nisatie. Met een bijbehorend salaris.” Ook hier geldt:
gewoon starten als leraar en kansen pakken als deze
zich voordoen. “Van academische leraren verwacht ik
dat ze initiatiefrijk zijn.”

Uitdagen Academische leraren brengen universi-
tair denk- en werkniveau met zich mee, waardoor de
hele school in beweging komt, aldus directeur Van de
Pauvort: “Daarop moet je kien zijn als schoolleider.
Zij hebben uitdaging nodig. Als je deze leraren de
ruimte geeft, gebeurt er van alles in een school. Laat
hen presentaties geven, artikelen uitdelen. Zo ontstaan
levendige, inhoudelijke gesprekken. Ik betrek hen ook
zoveel mogelijk bij beleidsmatige zaken, dat vinden ze
vaak leuk. Dit zijn de mensen die je bij een schoolplan
onderzoeksvragen kunt laten schrijven, waarmee de
school wetenschappelijk onderbouwde beslissingen
neemt.”

Schooldirecteur Petra van de Pauvort van
basisschool De Rietzanger: “Academische
leraren hebben uitdaging nodig.”

“Ontwikkeling van de specifieke vaardigheden
van academische leraren laat zich niet sturen door
een schoolbestuur”, aldus stichtingbestuurder
Margreet Vendel van Meer Primair.

‘ l a at  h e n  p r e s e n tat i e s
g e v e n ,  a r t i k e l e n  u i t d e l e n .
z o  o n t s ta a n  l e v e n d i g e ,
i n h o u d e l i j k e  g e s p r e k k e n ’
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Taakuren Ruimte voor academische kwaliteiten
zien Van de Pauvort en Vendel vooral in coördinerende
taken en kwaliteitsverbetering, zoals het invoeren van
nieuwe lesmethodes. “Dat leidt tot kruisbestuiving”,
zegt Vendel. De wens om onderzoek te doen blijkt in de
praktijk echter lastig. Van de Pauvort: “Het moet pas-
sen binnen de hoeveelheid taakuren die ik beschikbaar
heb. Soms gebeurt het deels in de vrije tijd. Eén van
mijn leerkrachten heeft meegewerkt aan de leerlijn
Burgerschap bij Curriculum.nu. Hij brengt een berg aan
kennis en discussiepunten de school in en deelt die met
het team. Als hij buiten de deur is, moeten we hem ver-
vangen, maar we krijgen er ook veel voor terug. Ik heb
in feite het beste in huis.”

Budget vrijmaken Budget voor onderzoek moeten
scholen zelf vrijmaken, aldus bestuurder Vendel. “Uit de
eigen middelen, en het moet de schoolontwikkeling ten
goede komen. Een van mijn scholen houdt uren vrij om
onderzoek te doen. Daar wordt gezegd: de komende drie
maanden kun je elke dinsdag werken aan een onder-
zoek. Afhankelijk van de graad van schoolontwikkeling
wordt ruimte geboden voor de ontwikkeling van de spe-
cifieke vaardigheden van academische leraren. Dit laat
zich niet sturen door een schoolbestuur.”

Projectleider Annemiek Venniker van
koepelorganisatie CKC Drenthe: “We denken
na over manieren om academische leraren
schooloverstijgend te laten samenwerken, zodat
alle scholen profiteren.”

Leerkracht én orthopedagoog Annemiek
Venniker is projectleider bij CKC Drenthe, een koepel-
organisatie voor dertig basisscholen in Drenthe waar
5 procent van de leerkrachten een academische achter-
grond heeft. Academisch geschoolden willen graag
lesgeven, is haar ervaring, maar tegelijk ook onderzoek
doen. “Hun honger naar kennis is heel groot. Het zijn
slimme mensen die het onderwijs vooruit kunnen bren-
gen. We denken na over manieren om academische lera-
ren met elkaar te verbinden, schooloverstijgend te laten
samenwerken en hun kennis breder in te zetten, zodat
alle scholen daarvan profiteren. Zo zou een academische
leraar op de ene school les kunnen geven en op een
andere school als orthopedagoog werkzaam kunnen zijn
of een onderzoek uitvoeren. Dat geeft energie en heeft
een meerwaarde voor iedereen.”

‘d e  s c h o o l l e i d e r  m o e t  g e lo v e n
i n  a c a d e m i s c h  g e s c h o o l d e n ,
h e n  v e r b i n d e n ,  g o e d  k u n n e n
c o m m u n i c e r e n  e n  o p e n s ta a n  vo o r
d e  dy n a m i e k  d i e  o n t s ta at ’

f i n s e  l e r a r e n :  a l l e m a a l  a c a d e m i s c h ,  v e e l  v r i j h e i d ,  e i g e n  o n d e r z o e k

In Finland hebben leerkrachten in het

basisonderwijs standaard een academi-

sche achtergrond. Net als hier werken

ook in het Finse onderwijs vooral vrou-

wen, maar dan bijna allemaal fulltime.

Finse leraren kennen een hoge mate van

vrijheid en autonomie. Zij bepalen zelf

welke leermethoden en materialen ze

in de lessen gebruiken en hebben veel

verschillende taken. Ze begeleiden bij-

voorbeeld ook studenten en doen zelf

onderzoek, waardoor ze gemotiveerd zijn

en blijven.

Hoge PISA-scores
Finland kent geen onderwijsinspectie.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor

het onderwijs en er wordt vertrouwd

op de verantwoordelijkheid van de

onderwijsprofessional. Er zijn landelijke

kaders, maar scholen kunnen hun eigen

invulling geven aan dit vastgestelde

curriculum. Waar Nederland meer toet-

sing en kwaliteitsbewaking door de

inspectie kent, is er in Finland meer

controle aan de voorkant: een landelijk

curriculum, urentabel en toelatingseisen

bij universiteiten. Finse leerlingen scoren

hoger op de PISA-scores dan Nederland-

se leeftijdgenoten.
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thema _ ac ademisering in de school

Het is aan besturen om academische leraren en post-
hbo’ers positie te geven, benadrukken Venniker en
Vendel. Vendels Stichting Meer Primair heeft een plat-
form waarin zij tweemaandelijks bij elkaar komen om
ervaringen uit te wisselen en initiatieven te ontplooien.
“Met dit platform brengen we hen in beeld bij alle scho-
len om zo hun professionaliteit langzaam in te bedden in
de onderwijscultuur. We zaaien zaadjes.”

Profijt Academici hebben een andere scholings-
behoefte, constateren alle geïnterviewden. “Ze willen
gedegen inhoudelijke input en volgen bijvoorbeeld
nascholing gericht op het doorontwikkelen van academi-
sche vaardigheden bij de BAB Academy”, zegt bestuurder
Vendel. “Je ziet dat ze echt verder willen en groeien
sneller de organisatie uit. Maar de beweging die ze bren-
gen heeft de sector nodig.” Schoolleider Van de Pauvort
deelt die mening: “Wij hebben er al die jaren profijt van,

omdat ze het niveau binnen de school opkrikken met
hun kritische blik, onderzoekende houding en enthou-
siasme. Als je ze behoudt voor het onderwijs omdat ze
bijvoorbeeld onderwijsbegeleider worden, is het goed
dat ze praktijkervaring hebben opgedaan. Dat komt het
onderwijs in zijn geheel ten goede.”

Schoolleider ontlasten Is leidinggeven aan aca-
demisch geschoolden anders? Nee, zegt Van de Pauvort
beslist. Venniker en Vendel vinden dat de rol van de
schoolleider wel belangrijk is. Vendel: “Academisch
geschoolden zijn goed gebekt en ook leraren met een
post-hbo opleiding staan er anders in, gaan zelfbewuster
positie innemen en laten zich horen. De schoolleider
moet geloven in die mensen, hen verbinden, goed kun-
nen communiceren en openstaan voor de dynamiek die
ontstaat.” Venniker: “Als je academici taken van je laat
overnemen, kan jou dat als schoolleider daadwerkelijk
ontlasten.” _

l e r a r e n b e u r s

De afgelopen jaren nam het aantal leraren dat

gebruikmaakt van de Lerarenbeurs – waarmee zij een

opleiding/master aan hbo of universiteit kunnen volgen

– gestaag af. In 2015 en 2016 deden ruim 10.000 leraren

elk jaar een beroep op de subsidieregeling. In 2019

waren dat nog maar 7.374 leraren. Het budget loopt

verhoudingsgewijs ook af: in 2015 ging het nog om ruim

134 miljoen euro, in 2019 om 82 miljoen euro. Een deel

van de financiële middelen uit de Lerarenbeurs voor

2020 en 2021 wordt ingezet in het kader van de aanpak

van het lerarentekort. Voor de regeling Lerarenbeurs in

2020 blijft hierdoor een budget over van 49,5 miljoen

euro. Genoeg om alle herhaalaanvragen (voor een

tweede of derde studiejaar) te honoreren, maar het

budget dat nog over is voor leraren die in 2020 willen

starten met een bachelor- of masteropleiding is beperkt.

De aanvragen worden toegekend op volgorde van

binnenkomst.

Bronnen: OCW en PO-Raad

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

21-9000-1551-02 AVS KP

Online nascholing
voor Leraren
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Academische opleidingen voor leraren bestaan al meer dan tien jaar. Wat zijn de ervaringen van studenten en afgestudeerden? Drie praktijkvoorbeelden.

“Ik zie bij andere academische leerkrachten-in-opleiding dat het lastig is om tijd te maken voor onderzoek. Ze springen vaak toch in voor de klas.”

tekst lisette blankestijn

thema � ac ademisering in de school

f e m k e  d i j k m a n  (2 0 )

De academische leerkracht in opleiding
“Omdat ik behoefte heb aan uitdaging en me ook voor wetenschap interesseer, doe ik de
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO). Daarmee koppel ik een bacheloropleiding
Onderwijswetenschappen aan de pabo. Als ik afgestudeerd ben wil ik voor de klas. Ik wil niet alleen een
goede leerkracht worden, maar ook het onderwijs effectiever maken.”

“Ik vind het best zwaar! Zeker in het eerste jaar was de stage
echt wennen. Vooral groep 1-2 vond ik moeilijk. Kleuters
zijn niet mijn ding. Ik vind het lastig inschatten wat ze
kunnen en wat nog niet. Bovendien werken die groepen
veel zonder methodes, terwijl die mij juist houvast geven.
Sommige leerkrachten in spe knappen af op deze leeftijds-
groep, en dat snap ik. Met kinderen uit groep 7-8 kan ik in
gesprek en dieper doorgraven op dingen. Soms zeggen ze:
‘Dat klopt toch niet, juf!’ Dat vind ik leuk.”

Effectiever onderwijs “Ik zit nu in mijn tweede jaar.
Ik ben vanuit de universiteit bezig met een opdracht waarin
we een kwalitatief onderzoek doen naar het verschil tussen
een achterstandsklas en een hoogbegaafdenklas. Onderwijs
aan hoogbegaafden vind ik interessant. Het onderwijs aan
deze groep kan echt effectiever, maar ik merk dat mijn prak-
tijkopleider zijn handelen vooral baseert op eerdere ervarin-
gen – het heeft geen wetenschappelijke basis. Ik merk ook
dat collega’s wel belangstelling hebben voor wat ik weet uit
wetenschappelijke literatuur. Die academische interesse is
dus besmettelijk! Ik zie bij andere academische leerkrach-
ten-in-opleiding dat het lastig is om tijd te maken voor
onderzoek. Ze springen vaak toch in voor de klas.”

Weinig voorbeelden “Ik kan mijn academische
vaardigheden nog niet veel kwijt. Er zijn nauwelijks
stageplaatsen waarbij je begeleid wordt door andere aca-
demische leerkrachten, terwijl de opleiding toch al zo’n
elf jaar bestaat. Ik heb behoefte aan voorbeelden, maar
‘academische leerkracht’ is nog niet echt een functie. Veel
ALPO-afgestudeerden staan niet voor de klas, omdat ze hun
academische vaardigheden daar niet kunnen gebruiken.
Het zou goed zijn als schoolleiders met ons in gesprek
zouden gaan, want scholen kunnen veel baat hebben bij
leerkrachten die onderzoek kunnen doen. Misschien zou
het helpen als academische leerkrachten bij indiensttreding
een verwachtingenformulier invullen? Als die functie er
eenmaal is, dan hoort daar ook een ander salaris bij. Niet
voor de uren dat je voor de klas staat, maar wel voor de
onderzoekstijd.”

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

Femke Dijkman: “Collega’s hebben belangstelling
voor wat ik weet uit wetenschappelijke literatuur.
Die academische interesse is dus besmettelijk!”
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Academische opleidingen voor leraren bestaan al meer dan tien jaar. Wat zijn de ervaringen van studenten en afgestudeerden? Drie praktijkvoorbeelden.

“Ik zie bij andere academische leerkrachten-in-opleiding dat het lastig is om tijd te maken voor onderzoek. Ze springen vaak toch in voor de klas.”

t j a n a  h a b e r m e h l  (2 4 )

De academische leerkracht in de school
“Ik heb naast mijn pabo-diploma een universitaire master Educational Science & Technology behaald en ben
voor het derde jaar leerkracht. Ik ben dus startend, vind het ‘juf zijn’ nog heel uitdagend, maar weet nu al
dat ik niet mijn leven lang alleen maar voor de klas wil staan. Omdat ik onderzoek wil doen, ben ik daarvoor
nu samen met mijn directeur een functie aan het creëren. Daar hoort wat mij betreft ook een ook een hogere
salarisschaal bij.”

“In de aanloop naar die functie, ben ik op maandagmid-
dag vrijgeroosterd van mijn groep. De helft van de tijd die
daardoor ontstaat, besteed ik aan een onderzoek naar de
teruggelopen instroom op de peuterspeelzaal. Dat vind ik
erg leuk om te doen: informatie vergaren, gemeente bellen,
behoefte van ouders peilen… Ik hou ervan om dingen uit
te zoeken, liefst projectmatig. Ik heb makkelijk overzicht
en zie snel wat er nodig is. Ik presenteerde mijn onder-
zoeksresultaten bij een bestuursvergadering, compleet met
adviezen. Dat vonden ze prettig, omdat ze daardoor snel en
gefundeerd besluiten konden nemen.”

Scepsis “De crux is nu: kan ik de waarde van mijn
onderzoek voor het onderwijs aantoonbaar maken? De per-
soneelsbeleidgroep moet de nieuwe functie nog goedkeuren.
Daar ontmoet ik scepsis, deels gevoed door het lerarente-
kort. ‘Is het wel echt nuttig, dat onderzoek? Kan ze niet
gewoon fulltime voor de klas? Kunnen we dat onderzoek
niet zelf doen?’ Terwijl goed onderzoek leidt tot goede plan-
vorming en beter onderwijs.”

Praktisch ingestelde collega’s “Mijn directeur is
niet-academisch geschoold. Dat hoeft ook niet, ik heb een
goede band met hem en hij staat open voor vernieuwing.
Hij is heel praktisch, maar ziet het nut van mijn werk.
We hebben maar een klein team. Ik ben wel kritisch en trap
vrij veel tegen dingen aan, maar dat kunnen ze goed heb-
ben. Mijn duo-leerkracht is meer een doener. We moesten
eens iets uitzoeken over rekenonderwijs. Ik duik dan de the-
orie in en wil weten hoe we de kwaliteit waarborgen, terwijl
mijn collega voorstelt om bij andere scholen te gaan kijken
hoe die het doen. Zo vullen we elkaar goed aan.”

Kleuters “Ik sta voor groep 5/6. Qua leeftijd is dat voor
mij echt de ondergrens. De onderbouw heeft nauwelijks
zaakvakken, terwijl ik die juist leuk vind. Tijdens mijn
stage daar heb ik wel veel geleerd, vooral op organisatiege-
bied, maar de kleuterstage zou niet verplicht moeten zijn.
Een ‘kijkweek’ lijkt me wel belangrijk, zodat je ziet waar
de kinderen vandaan komen en hun ontwikkelingscurve
begrijpt.”

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

Tjana Habermehl: “Ik ontmoet scepsis, deels
gevoed door het lerarentekort, over het nut van
onderzoek.”
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Welke opleiding
ga jij volgen?

Als schoolleider speel je een cruciale rol in de
kwaliteit van het onderwijs en het tot stand
brengen van een lerende organisatiecultuur. Maar
het werk is complex en bestrijkt veel terreinen.
En dat in een continu veranderende maatschappij.
Hoe zorg je ervoor dat je jezelf blijft ontwikkelen,
reflecteert over de manier waarop je leiding
geeft en de tijd neemt om te ontdekken waar het
wat jou betreft echt over gaat? Blijven leren is
noodzakelijk. Niet alleen voor jezelf, maar juist ook
voor de ontwikkeling van je school.

Wij hebben een mooi aanbod aan opleidingen,
leergangen en trainingen. Het delen van kennis
met docenten, experts en andere deelnemers zal
je inspiratie, kracht en zelfvertrouwen opleveren.
Vergroot het inzicht in je eigen rol in relatie tot je
huidige schoolpraktijk.

We helpen je graag bij het maken van een keuze!

telefoon  030 2361010
e-mail academie@avs.nl
website www.avs.nl/academie

Wil je een opleiding, training, advies of coaching
voor jou, je organisatie of team? adviesopmaat@
avs.nl

De AVS Academie kan het professionalise-
ringsaanbod ook in jouw regio of incompany
verzorgen.
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i n g e r  s m i d  (3 0 )

De academische leerkracht als
wetenschappelijk onderzoeker
“Ik heb met veel plezier de Academische Opleiding Leerkracht Basisonderwijs gedaan – een prachtige
opleiding waarin theorie en praktijk verweven zijn. Maar ik interesseer me meer voor lesgeven en leren dan
dat ik gedreven werd door het contact met kinderen, merkte ik. Daarom werk ik nu als onderzoeker en docent
aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).”

“Na de lerarenopleiding volgde ik twee masteropleidingen:
Onderwijskunde en Pedagogiek. Ik specialiseerde me in
onderwijsverbetering en Leven lang leren. Na al dat studeren
ging ik graag op een praktischer niveau aan de slag; ik werd
leerkracht. Ik kwam in een invalpool terecht, met wisselend
succes. Ik was vooral bezig met klassenmanagement en orde
houden, en kwam niet toe aan dingen die ik interessanter
vond, zoals me verdiepen in effectieve didactiek. Als die
startfase anders was gelopen, stond ik nu misschien nog wel
voor de klas.”

Diversiteit en samenwerken “Ik besloot een baan
te zoeken in een meer zakelijke omgeving. Vanuit mijn
interesse voor Leven lang leren verdiepte ik me in leren
en ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Ik kreeg een mooie
baan als recruiter, maar er was weinig ruimte voor mijn
onderzoekende houding. Ik greep een kans om voor de
RUG te gaan werken, als onderzoeker in een onderzoeks-
groep van de leerstoel Lifelong Learning. In het project
‘Toekomstbestendig Technisch Vakmanschap in Noord-
Nederland’ werkt de universiteit met verschillende bedrijven
in de installatiebranche en een roc aan het toekomstbesten-
dig opleiden van vakmensen. De RUG volgt en voedt dat
proces met onderzoek. Het ene moment kijk ik mee op de
werkvloer, het andere moment praat ik met iemand uit het
bedrijfsleven, kijk ik mee in een les of bespreek ik met col-
lega-onderzoekers een bepaalde methodologische uitdaging.
Die diversiteit en samenwerking vind ik fijn. In het basison-
derwijs werk je toch een groot deel van de dag individueel,
zonder direct contact met andere volwassenen. Inmiddels
geef ik als docent Leven lang leren ook weer les, maar nu
aan studenten.”

Extra taken “Ik zou het goed vinden als er meer aca-
demici in het basisonderwijs zouden werken, in een divers
team met hbo-opgeleide leerkrachten. De methodische,
analytische manier van denken van academici is nuttig
bij het begrijpen van bepaalde processen en het oplossen
van problemen. Ook zouden academici naast het lesgeven
extra taken kunnen vervullen, zoals het doen van (praktijk)
onderzoek of een project voor een bestuur. Het vraagt wel
aandacht om hen voor het onderwijs te behouden. Je moet
onderzoek in de school goed faciliteren en het niet zien als
bijzaak. Bijvoorbeeld zorgen dat academische leerkrachten
toegang hebben tot wetenschappelijke bronnen en binnen
hun school of bestuur gesprekspartners hebben waarmee
ze ervaringen en expertise kunnen uitwisselen. Verder vind
ik het belangrijk dat er waardering is voor verschillende
vormen van onderzoek, dus niet alleen fundamenteel onder-
zoek, en dat het verbonden wordt aan praktijkvraagstukken.
Echte samenwerking tussen kennis-, onderwijsinstellingen
en andere partners is daarbij van groot belang.” �

thema � ac ademisering in de school

‘a l s  d i e  s ta r t fa s e  a n d e r s  w a s
g e lo p e n ,  s to n d  i k  n u  m i s s c h i e n
n o g  w e l  vo o r  d e  k l a s ’

Inger Smid: “Je moet onderzoek in de school goed
faciliteren en het niet zien als bijzaak.”
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Informatiemarkt Congres-app
Speciaal voor het AVS
Schoolleiderscongres 2020 is een
congres-app ingericht. Hierin vind
je naast je persoonlijke programma
natuurlijk het laatste nieuws.
Via de app kun je ook stemmen
op wie volgens jou de meest inno-
vatieve schoolleider is. Lees meer
over deze verkiezing (en verken je
keuzes) op www.avs.nl/verkiezing.
Op je badge staat een QR-code die
je kan laten scannen, om zo contact
te leggen met je medecongres-
bezoekers. Deze contacten kun je na
het congres makkelijk downloaden
naar je eigen contacten. De app
beschikt ook over een chat-functie.
De app AVS-congres is te downloaden
in de Google Play Store en in de Apple
store. Je activeert de app met de
activatiecode de je in je bevestiging
hebt ontvangen.

1.  Teachers4Teachers
2. Nuffic
3.  Arbeidsmarktplatform

PO
4. PCML en De Competentie

Thermometer
5.  Schoolkwaliteit |

Uitgeverij Koninklijke Van
Gorcum

6.  Vensters
7.  ParnasSys
8.  Nationaal

expertisecentrum
leerplanontwikkeling

9.  Jeelo
10.  Curriculum.nu

11.  Jeugdfonds Sport
en Cultuur

12.  Presikhaaf
14.  E-WISE
15.  Vormingsonderwijs
16.  ScoliX
17.  Plata Onderwijs
18. Fontys Pro Educatie
19.  Penta Nova
20.  WIS
21.  Driessen
22.  AVS
23.  B&T
24. Onderwijs Maak Je

Samen
25.  proQualis
 26.  Interstudie

26a. De Rekenwinkel
27.  KPZ

Leiderschapsopleidingen
28.  Spijtenburg
29.  Process Communication

Nederland
29a. Schilte Totaalinrichter
30.  BMC
31.  Schoolleidersregister PO
32.  VfPf
33.  OnderwijsAdvies
34. Leren zichtbaar maken
35.  Bazalt Groep
36.  September Onderwijs
37.  Schooljudo
38.  eromesmarko

AVS Schoolleiders-
congres 2020

Meer info
en inschrijven:
www.avs.nl/
congres2020THEMA: KRACHT

Het AVS Schoolleiderscongres wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsoren:

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

Maak je leerlingen en klassen krachtiger Door Schooljudo
Schooljudo helpt docenten al vijftien jaar bij het creëren van een veilige, fijne sfeer en
een goed pedagogisch klimaat. Omdat wij geloven dat dit de basis vormt om iedere
groep en ieder kind in zijn of haar kracht te zetten. Wij doen dit door de eeuwenoude
filosofie van het judo, ontstaan als onderwijsmethodiek, de school in te brengen.
Zowel op de judomat als in het klaslokaal. Daarmee leveren wij een significante
bijdrage aan de fysieke en sociaal- emotionele ontwikkeling van een kind. Én aan de
groepsdynamica van een klas. www.schooljudo.nl

Hoe blijf je vitaal na je werkzame leven?
Door leden van de Commissie Duurzaam Vitaal
Duurzaam Vitaal is niet alleen een commissie binnen de AVS, maar tevens een manier
van leven na het werkzame leven. Met behulp van acht KRACHTige thema’s nemen we je
bij de hand op weg naar een Duurzaam en Vitaal leven. Postactieve leden en toekomstig
postactieve leden nodigen we uit om onze pitch bij te wonen. www.avs.nl

Waar zit de kracht van leiderschap? Door katholieke pabo Zwolle (KPZ)
De kern van leiderschap is dat invloed uitgeoefend kan worden op het gedrag
van anderen en op de processen in de organisatie. Dat kan vanuit verschillende
overtuigingen: inspirerend, verbindend en effectief leiderschap. Leiderschap dient om
leiding en richting te geven aan teams in een veranderende omgeving. www.kpz.nl

Zo zet je leerlingen in hun kracht Door Jeugdfonds Sport & Cultuur
Voetbal, streetdance, judo, zwem- of muziekles zijn ontzettend belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Meedoen is echter niet vanzelfsprekend. Per schoolklas
staan twee à drie kinderen langs de zijlijn omdat er thuis weinig geld is. Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur zorgt ervoor dat deze kinderen en jongeren toch mee kunnen
doen door de contributie of het lesgeld te betalen. jeugdfondssport encultuur.nl/
armoededeklasuit

Gebruik de kracht van geluk Door Gelukskoffer
De Internationale Dag van het Geluk wordt wereldwijd op 20 maart, de dag dat ook
het AVS Schoolleiderscongres plaatsvindt, gevierd. Ken jij de kracht van GELUK op
jouw school? Zit jouw koffer al vol met GELUK? Gelukskoffer in het kort:
sociaal-emotionele methode, wetenschappelijk onderbouwd, sluit aan bij de kern-
doelen, vergroot zelfvertrouwen en verbetert de sfeer in de klas. www.gelukskoffer.nl
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21-7000-0916-01 AVS KP 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_C.indd   1 16-10-18   12:02

Simone verzorgt trainingen, studiedagen en
presentaties over de inhoud van Meester in

de klas. Kijk op www.simonetraint.nl voor
meer informatie en gratis downloads.

Noëlle Pameijer: “Meester
in de klas is persoonlijk,
respectvol, hartverwarmend,
optimistisch, informatief,
inspirerend, gedurfd,
professioneel en
confronterend. Simone
gaat lastige onderwerpen,
zoals werkdruk, klagen
over passend onderwijs en
plofklassen, niet uit de weg,
ze werpt er een originele
blik op. Het boek zet je aan
het denken, maar biedt je
ook houvast met heldere
do’s en dont’s.”

21-9000-1245-01 AVS KP

Meester in de klas is nu al in 4e druk verschenen.

www.betereboeken.nl/meester

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 24-02-2020  13:21
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22-0000-0054-07 AVS KP 19-20-7

Speciaal voor
onderwijsbestuurders
PO, directieleden PO
en beleidsmakers
Jeugdzorg en
Onderwijs.

LAAGGELETTERDHEID EN DYSLEXIE
EFFECTIEF AANPAKKEN?

Kom op 25 maart naar de Nationale Dyslexie
Conferentie Bestuur & Beleid. Wetenschappel�k
onderzoek, samenwerken met ketenpartners,
prakt�kverhalen uit andere regio’s en de visie van de
overheid en de onderw�sinspectie staan op deze dag
centraal.

SPREKERS
Vanuit o.a. de wetenschap, overheid,
onderw�sinspectie, VNG en
dyslexiezorg.

MELD JE AAN VIA
www.nationaledyslexieconferentie.nl/bestuur-en-beleid

25 MAART 2020  •  PATHÉ EDE

1_2_li_AVS_fc_E.indd   1 24-02-2020  13:33
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

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

voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Basisschool De Casembroot

uit Sint-Annaland heeft muziekonderwijs hoog in het vaandel.

tekst daniëlla van ’t erve

Acht accordeons, een drumstel, een klok-

kenspel, een bugel en kleurrijke boom-

whackers (percussie-instrument, red.). Alles

haalden de kinderen van obs De Casembroot

uit Sint-Annaland uit de kast voor een plek

in de muzikale scholenwedstrijd Lang Leve

de Muziek Show. De deelname is de kers

op de taart van het muziekonderwijs dat

deze school al jaren hoog in het vaandel

heeft staan. “Muziek maakt slim”, geeft

schoolleider Janet Hakkeling als verklaring.

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt

dat muziek de hersenverbindingen

versterkt waardoor kinderen makkelijker

leren, en dat het de sociale ontwikkeling

stimuleert. Vanuit die gedachte zetten we

muziek in.”

Normaal
De muziekshow is een

initiatief van de stich-

ting Méér Muziek in de

Klas, die streeft naar

structureel muziek-

onderwijs op elke

basisschool. Dat is op

bijna de helft van alle

basisscholen nog niet

het geval. Schoolleider

Hakkeling juicht de

campagne toe. “Maar

eigenlijk zou het al

heel normaal moeten

zijn dat muziek

onderdeel is van het

lesprogramma, het is

immers opgenomen in

de kerndoelen.”

Het geven van muziek

op school hoeft volgens haar niet ingewik-

keld te zijn. “Het belangrijkste is dat er

enthousiaste mensen zijn die dit willen

oppakken”, vertelt ze. “Als schoolleider

faciliteer je en bekijk je waar ruimte in

het onderwijsprogramma zit. En dan zie

je dat er heel veel mogelijk is: vakken als

wereldoriëntatie en creatieve vorming kun

je bijvoorbeeld ook koppelen aan muziek.

Verder raad ik scholen aan de samenwer-

king te zoeken met een muziekvereniging,

daar ligt zoveel kennis en kunde.”

Talenten
De vakleerkracht muziek heeft samen met

een docent van de Zeeuwse Muziekschool

de blokfluitlessen opgestart, waardoor ze

deze nu zelf kan geven. Op dezelfde manier

volgden lessen in accordeon en percussie.

De school heeft een muzieklokaal, waarin

elke groep wekelijks les krijgt. Er is een

nauwe samenwerking met de plaatselijke

muziekvereniging Accelerando. “We kun-

nen gebruik maken van hun instrumenten,

wat natuurlijk fantastisch is. We orga-

niseren ook veel samen, dat is leuk en

belangrijk voor de verbinding in het dorp.”

Dat er muzikale talenten in het team zitten,

helpt wel, erkent Hakkeling. “Als je het leuk

vindt om percussie of accordeon te spelen,

waarom zou je er in de klas niet voor gaan?

Dat is nou de charme van muziek. Spelling

blijft altijd hetzelfde, maar met muziek kun

je enorm variëren”, vertelt ze.

Show
Al twee keer heeft de school meegedaan

aan Lang Leve de Muziek Show, in 2017

zelfs met twee groepen. Na de provinciale

voorrondes strijden de winnende scholen

tegen elkaar in het tv-programma voor de

muzikaalste klas van Nederland. “Er gaat

veel tijd in zitten, maar het levert ook veel

op”, weet Hakkeling. “Het geeft een boel

positieve energie en voor de kinderen is het

een onvergetelijke gebeurtenis. Natuurlijk

waren ze teleurgesteld dat ze niet door

waren naar de finale, maar na een half uur

zaten ze weer gezellig zingend in de bus

terug, hartstikke trots op zichzelf.” _

Meer weten?
www.meermuziekindeklas.nl

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

‘muziek maakt slim’

“Spelling blijft altijd hetzelfde, maar met muziek kun je enorm
variëren”, aldus schoolleider Janet Hakkeling (rechts met accordeon).
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t r e n d w a t c h e r  f a r i d  t a b a r k i :  w e  m o e t e n  l e r e n  o m g a a n  m e t  p e r m a n e n t e  v e r a n d e r i n g

Scenario’s geven
meer grip op onzekere
toekomst

interview
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t r e n d w a t c h e r  f a r i d  t a b a r k i :  w e  m o e t e n  l e r e n  o m g a a n  m e t  p e r m a n e n t e  v e r a n d e r i n g

De maatschappij verandert in hoog tempo.

Welke kant gaat het op en hoe bereiden we

onze leerlingen daarop voor? Daar moeten alle

lagen van de onderwijsorganisatie samen over

nadenken, vindt trendwatcher Farid Tabarki.

Hij reikt daar voorspellingstechnieken voor aan.

tekst marijke nijboer

“Na de uitvinding van de stoommachine, rond 1700,
duurde het nog zo’n honderd jaar voordat deze maat-
schappelijk werd toegepast. Nu heeft wat gisteren is
uitgevonden, morgen al invloed op de samenleving”,
schetst Farid Tabarki. Onze maatschappij en ons onder-
wijsmodel zijn nog gebaseerd op de industriële revolutie.
“Dat heeft lang goed gewerkt, maar nu moeten we goed
kijken wat nog nuttig is en wat we daarnaast moeten
gaan ontwikkelen.”
Met name de snelle ontwikkeling van de technologie
maakt het lastig om te voorspellen in wat voor wereld
leerlingen van nu straks leven. Tabarki: “De vraag is:
hoe kunnen we hen voorbereiden op het omgaan met
permanente verandering?” In elk geval niet door mee
te rennen, waarschuwt hij. “In een tijdperk van versnel-
ling moet je juist ook ruimte maken voor vertraging.
Neem de tijd om na te denken.”

Onderwijsorganisaties doen er goed aan om te reflecteren
op maatschappelijke ontwikkelingen die ze waarnemen
en op welke vaardigheden straks nodig zijn. “Het is heel
belangrijk om dat met alle lagen van de organisatie te
doen. Toezichthouders, bestuur, schoolleiders en zeker
ook leraren. Zo krijg je al die gezichtspunten mee en
is de kans ook groter dat het lukt om de vernieuwing
met elkaar te organiseren. Je hebt elkaar nodig, ook om
aan de buitenwereld te kunnen vertellen waarom dit
belangrijk is.”

Urgentie Voor de Toekomstagenda Schoolleiders
(zie kader op deze pagina) wil Tabarki ‘een gevoel van
urgentie’ meegeven. “We kunnen niet verder op de
manier van de afgelopen honderd jaar.” Zijn Studio
Zeitgeist (zie kader pagina 29) ontwikkelde instrumen-
ten die organisaties kunnen helpen om meer toekomst-
bestendig te worden. Zoals de preferable future forecast.
Daarmee ontwikkel je een toekomstbeeld op basis van
verschillende scenario’s en kun je proactief inspelen
op verandering. Vanuit een gewenst scenario redeneer
je terug: wie zijn belangrijke spelers in deze toekomst?
Welke vraagstukken moeten we met elkaar oplossen?
Tabarki: “Dat vertaal je concreet naar je school en je
team: welke stap zetten we naar die toekomst toe?”
Je kunt in een scenario bijvoorbeeld bedenken dat
computers bepaalde aspecten van het leraarschap gaan
overnemen. “Misschien laat je een deel van de kennis-
overdracht door de computer doen en worden leraren
meer coaches en begeleiders van het didactische proces.
Zo krijgen ze meer vrijheid, in hun hoofd en hun uren
om het beste uit leerlingen te halen en samen te ontdek-
ken wat de wereld voor hen in petto heeft.”
De techniek backcasting stelt gebruikers in staat om de
haalbaarheid van gewenste toekomstscenario’s in te
schatten. Tabarki: “Je schat in hoe waarschijnlijk ver-
schillende scenario’s zijn en legt op een as vast hoeveel
impact ze hebben. Vervolgens maak je een keuze: ga je
je richten op iets wat niet veel impact heeft maar wel
heel waarschijnlijk is, of ga je je bezighouden met een

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

to e ko m s ta g e n d a
s c h o o l l e i d e r s

Farid Tabarki verzorgt de inleiding

van de rondetafelgesprekken over de

Toekomstagenda Schoolleiders op het

AVS Schoolleiderscongres van 20 maart

aanstaande. Deze toekomstagenda biedt de

mogelijkheid om het vak schoolleider beter

te positioneren en regie te nemen over de

inhoud, om zo meer invloed uit te oefenen

op beleid.

Meer informatie en inschrijven:

www.avs.nl/congres2020
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Healthy School Concept
Bouwen aan energiezuinige en gezonde scholen

www.renson.nl

Buitenzonwering in combinatie met
ventilatieve koeling (of nightcooling)
voor aangename binnentemperaturen

De continue toevoer van verse lucht
en de gecontroleerde afvoer van

vervuilde lucht zorgt voor de best
mogelijke binnenluchtkwaliteit

Op naar een gezonde en
comfortabele school voor zowel
leerlingen als leerkrachten
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Dat je team

kinder-

mishandeling

op tijd herkent

Dat wíl je.

Online nascholing
voor Leraren

 www.e-wise.nl/avs

1_4_st_AVS_fc_B.indd  1 24-02-2020  13:30
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Vacature
(adjunct-)directeur
op je school?
Plaats een
advertentie
in Kader Primair
en bereik
vele schoolleiders.

Gratis doorplaatsing
naar avs.nl/vacatures
Meer informatie:
Elma Media, avs@elma.nl
T 0226-331686
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interview

‘ b i j  ‘ v lo e i b a a r  l e i d e r s c h a p ’
i s  e r n i e t  é é n  l e i d e r ;  o p
v e r s c h i l l e n d e  m o m e n t e n
z e t t e n d e g e n e n  d i e  o p  d at
m o m e n t e e n  v e r s c h i l  k u n n e n
m a k e n  e e n  s ta p  vo o r u i t ’

Foto: Karin Versteegh

t i j d g e e s to n d e r z o e k e r

Farid Tabarki doet sinds 2000 onderzoek naar de

veranderende tijdsgeest. Hij onderzoekt met name de

transformatie van een industriële naar een ‘vloeibare’

samenleving. Zijn Studio Zeitgeist verwerkt opgedane

inzichten tot concrete adviezen en projecten. Tabarki

schreef ‘Het einde van het midden – wat een maatschappij

van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek’ en

was lid van Platform Onderwijs2032 (de voorloper van

Curriculum.nu), dat op verzoek van het kabinet een advies

over de toekomst van het funderend onderwijs uitbracht.

Hij presenteerde de tv-programma’s MTV Coolpolitics en

Durf te denken: Van Socrates tot Sartre. De Volkskrant

noemt hem ‘een van de tweehonderd meest invloedrijke

Nederlanders’.

scenario waarvan onzeker is of het gaat gebeuren, maar
dat wel heel veel impact zal hebben?” Zelf vindt hij dat
je ook rekening moet houden met de minder waarschijn-
lijke scenario’s, omdat die misschien veel van mensen
gaan vragen.

Netwerk Schoolbesturen werken al met een strate-
gisch beleidsplan. Wat is het verschil met de aanpak
van Tabarki? “Ik denk dat strategische beleidsplannen
niet altijd een sterke visie hebben op waar de samen-
leving heen gaat.” Bovendien, zegt hij, kunnen onder-
wijsorganisaties met Tabarki’s aanpak kiezen voor een
heel proactieve rol. Als voorbeeld noemt hij een school
in Amsterdam. “Die zag dat het hebben van een net-
werk steeds belangrijker wordt voor het behalen van
maatschappelijk succes. De school staat echter in een
kwetsbare wijk, waar leerlingen zo’n netwerk niet mee-
krijgen. De school werkt nu samen met lokale partners.
De Rabobank draagt bij aan het economieonderwijs, een
zorginstelling aan het zorgonderwijs.” Dergelijke initia-
tieven ziet hij steeds vaker. “Scholen maken verbindin-
gen, met lokale partners en ouders.”

Is die vermaatschappelijking niet een onderwerp dat de
sector ook als geheel zou moeten oppakken? Tabarki:
“Het lijkt mij juist belangrijk dat leraren hierbij worden
betrokken. Als je gezamenlijk ziet waarom deze verande-
ring nodig is en daar samen woorden aan hebt gegeven,
ben je ook gemotiveerd om hier vorm aan te geven.
Als het een Haags feestje wordt, krijgen mensen het
gevoel dat er iets over hen wordt heen gestort.”

Vloeibaar leiderschap
Tabarki gelooft in de kracht van ‘vloeibaar leiderschap’.
“We hebben elkaar hard nodig om in dit veranderlijke
tijdperk oplossingen te bedenken en uitdagingen het
hoofd te bieden. Bij vloeibaar leiderschap is er niet één
leider; op verschillende momenten zetten degenen die
op dat moment een verschil kunnen maken een stap
vooruit. Af en toe zal iemand een knoop moeten door-
hakken, maar veel gebeurt in samenspraak. Samen kijk
je waar je zit in het proces en welke rol je nu nodig hebt
om stappen te zetten.” Hij hoopt dat de Toekomstagenda
Schoolleiders een impuls geeft aan die werkwijze.
Is een toekomstscenario niet al snel weer achterhaald?
“Je moet geen heel nieuw stelsel uitdenken en geen visie
voor de komende dertig jaar, maar een schets: wat zien
we en wat betekent dat voor het heden? Zo kan elke
school tot een eigen vormgeving komen, met curricula
die zich richten op de eigen leerlingpopulatie en lokale
omgeving. Ik denk dat de omgeving steeds meer betrok-
ken zal zijn bij het onderwijsproces.” _

Actief meedenken over de toekomst van het

onderwijs en het schoolleidersvak? Deel je ideeën!

Kom naar het AVS Schoolleiderscongres 2020 en/

of ga naar https://deleiderschapsagenda.nl en

https://toekomstvanonsonderwijs.nl.
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Ik voel me een maatschappelijk
ondernemer die zoekt naar
mogelijkheden in verbinding met
andere organisaties. Als een kind
niet gelukkig is, zich niet veilig
of fit voelt, dan beklijft een hele
goede rekenles niet. Een school
zijn met een goed pedagogisch
klimaat, waar leerkrachten goede
contacten hebben met kinderen
en ouders, is niet voldoende.
We moeten het met elkaar doen.
En dan bedoel ik samen met onze
partners: ouders, wijk, vereni-
gingen, gemeente, sportclubs,
jeugdzorg en alle andere partijen
die met kinderen te maken heb-
ben. In plaats van naast elkaar
te bestaan, moeten we de verbin-
ding met elkaar zoeken zodat we
in gezamenlijkheid kinderen een
positieve grondhouding kunnen
aanleren: de veerkracht vergro-
ten. Dat noem ik ook wel posi-
tieve gezondheid. Dat betekent
dat je de regie voert over je eigen
leven en autonoom keuzes maakt

als het gaat om gezond eten, je fit en vrolijk voelen,
goede contacten onderhouden, zelfvertrouwen hebben
en goed voor jezelf zorgen.
We zijn begonnen met kinderen op school kennis laten
maken met onder andere mindfulness, gezonde lunches
bereiden onder leiding van een kok, sociale vaardigheids-
trainingen vanuit de GGD en Jeugdzorg en we hebben
sportclubs en verenigingen de school binnengehaald.
Belangrijk is dat de kinderen een persoonlijke begeleider
hebben die hen coacht, begeleidt en stimuleert. Dat kan
een gemeenteambtenaar zijn, een collega uit het vervolg-
onderwijs, een oma of iemand die bij Jeugdzorg werkt.
We zien kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en posi-
tiever in het leven staan.”

In de vorige Kader Primair stelden drie van de genomineerde schoolleiders zich al voor, in dit nummer de andere vier. Ook zij werden door vakgenoten – en soms ook teamleden en ouders die er lucht van

hadden gekregen – genomineerd voor de nieuwe schoolleidersprijs van de AVS. Op 20 maart bepalen de deelnemers aan het AVS Schoolleiderscongres uit een top 3 wie de winnaar wordt. tekst irene hemels

Wie wordt de innovatieve schoolleider van het jaar?
deel i i  van ze ven genomineerden;  verkiezing op avs schoolleiders  congres

Jos Clout, schoolleider op De Zonnewijzer in Roermond,
is genomineerd vanwege zijn enthousiasme en
autonome denken. Hij heeft het project ‘Positieve
gezondheid’ geïnitieerd, gelooft heilig in de kracht van
positief denken en in de verbinding met ketenpartners.

‘Samen de veerkracht
van kinderen vergroten’

“Wij zijn een school met 51 nationaliteiten, kinderen
hebben het niet breed thuis en hebben vaak te maken
met nood en armoede. Ik signaleer nogal eens een pas-
sieve houding alsof het ontbreekt aan een perspectief.
De regie nemen over je eigen welzijn moeten we hen aan-
leren. Dat is hard werken en dat kunnen we niet alleen.
Daarvoor hebben we andere partijen nodig.

Foto: Annemiek Mommers

nominaties

j o s  c l o u t:

‘ i k  vo el  m e  een

m a at s c h a p p el i j k

o n d er n e m er  d i e  zo ek t

n a a r  m o g el i j k h ed en

i n  v er b i n d i n g  m e t

a n d er e o r g a n i s at i e s ’

30

941488-02_030_28-Feb-20_14:19:45_walter



>

In de vorige Kader Primair stelden drie van de genomineerde schoolleiders zich al voor, in dit nummer de andere vier. Ook zij werden door vakgenoten – en soms ook teamleden en ouders die er lucht van

hadden gekregen – genomineerd voor de nieuwe schoolleidersprijs van de AVS. Op 20 maart bepalen de deelnemers aan het AVS Schoolleiderscongres uit een top 3 wie de winnaar wordt. tekst irene hemels

Wie wordt de innovatieve schoolleider van het jaar?
deel i i  van ze ven genomineerden;  verkiezing op avs schoolleiders  congres

Baukje van den Berg, directeur van tienerschool
Perspectief 10-14 in Sneek, is een positief ingestelde
schoolleider in wier aderen innovatie stroomt: altijd op
zoek naar samenwerking en verbetering. Ze staat voor
iedereen klaar en heeft een groot hart, aldus degenen
die haar nomineerden.

“Perspectief 10-14 is gestart in augustus 2019, wij zijn er
voor leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onder-
wijs en leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Bij ons ontwikkelen leerlingen zich door verschillende
leeractiviteiten. Zij krijgen feedback in plaats van cijfers
en voeren de regie over hun eigen leerproces. Het proces
is belangrijker dan het resultaat. Het gaat om samen-
werken, goed kunnen communiceren, nieuwsgierigheid,
ontdekken, oplossingen bedenken en zelfstandig werken.
Deze vaardigheden zijn van groot belang om stevig in de
maatschappij te staan. Kinderen leren door te onderzoe-
ken. is mijn overtuiging. Ik word blij als we een meer pas-
send aanbod voor ze kunnen creëren. Innoveren om het
innoveren is niet mijn doel. Als directeur doe ik dit ook
niet alleen. Dat kan helemaal niet. Ik heb een hele groep
om mij heen. Ik ben er voor mijn team: zij moeten het
doen, zij staan voor de groep.
Als schoolleider neem ik de ene keer de leiding, de
andere keer blijf ik juist op de achtergrond. Het hangt
er maar net vanaf wat ze nodig hebben. Ik vind het
belangrijk een sfeer te creëren waarbij we elkaar kunnen
aanspreken. Ik ben wel van het positieve. Even mopperen
of beamen dat het lastig is en dan weer door. Het glas is
altijd halfvol. Van een lastige situatie toch iets positiefs
maken, daar gaat het om. Er wordt weleens te weinig
gelachten in het onderwijs. Wij hebben veel plezier.
Dat vind ik heel belangrijk. Luchtig houden en relative-
ren. Ik wil voor mijn leerkrachten ook een buffer zijn.
Ik neem ze overal in mee, overleg ook heel veel, maar zij
moeten zich niet druk hoeven maken over wetten, regels
en kaders. Dat probeer ik af te vangen. Hun topprioriteit
zijn de leerlingen.”

‘Het glas is altijd
halfvol’

b a u k j e  va n  d e n  b e r g :

‘ va n  een  l a s t i g e  s i t u at i e

t o c h  i e t s  p o s i t i ef s  m a k en ,

d a a r  g a at  h e t  o m’

Foto: Martine Sprangers
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Nieuwe strategieën en beleidskeuzes ontstaan hier.
Zij houden zich niet bezig met warmetruiendag,
sinterklaas- en kerstviering of herfstdag; daar hebben we
iemand voor in dienst.
Bij ons staat de leraar centraal en niet elke leerling, daar
hebben we simpelweg de menskracht en middelen niet
voor. Het is bovendien bewezen dat de leraar de meest
cruciale factor is voor het succes en welbevinden van de
leerling. Wat mij het meest opvalt, is dat leerkrachten
bij ons letterlijk hun vak hebben teruggekregen. Zij zijn
bezig met de kern van het onderwijs en groeien daar-
van. Aan mij om dat te faciliteren. Van gelukkige leraren
krijg je gelukkige kinderen. Door een grote nadruk
op leren en effectieve leraren, middelen en materia-
len, leiden we onze leerlingen op tot de succesvolle
(wereld)burgers van morgen. We hebben bijvoorbeeld
ook gekozen voor expliciete directe instructie, omdat
dit tot de beste resultaten leidt. Ook hierbij geldt dat
de vrouw of man voor de klas de sleutel is tot succes.
Ik heb 65 mensen in mijn team die werken op basis
van hoge verwachtingen en veel vertrouwen vanuit mij.
Verantwoordelijkheden liggen daarom zo laag mogelijk
in de organisatie.”

“Veel onderwijsontwikkelingen komen en gaan; zijn
modegevoelig. Wij kijken kritisch naar wat er op ons af
komt. Met elkaar hebben we geconcludeerd dat weten-
schappelijk onderzoek de leidraad is voor onze onder-
wijskundige inrichting. Waar boek je nu echt goede
leerresultaten bij leerlingen mee? Wat biedt leerlingen
de hoogst mogelijk kans op een goed leerrendement?
Alle scholen binnen de stichting zijn high performing
schools geworden en leggen een grote nadruk op het cog-
nitieve leren en de inzet van effectief bewezen methodes.
Leraren werken met een groepje collega’s in leerteams
continu aan het verbeteren van de lessen en het afstem-
men van de leerstof op basis van data en leerresultaten.
Zo werken ze elk dag aan hun persoonlijke ontwikkeling
als leraar en aan de ontwikkeling van de school.

Daan Schneider, directeur van de Willibrord- en
Sint-Bonifatiusschool in Utrecht en Vleuten, dankt
zijn nominatie aan zijn niet aflatende inzet om de
school te laten groeien tot een high performing
school. Zijn leiderschap kenmerkt zich door visie en
verantwoordelijkheid teruggeven aan de leraar.

‘Van gelukkige leraren
krijg je gelukkige kinderen’

d a a n  s c h n e i d e r :

‘ h e t  i s  b e w e z en  d at  d e  l er a a r  d e  m ee s t

c ru c i a l e  fa c t o r  i s  vo o r  h e t  s u c c e s  en

w el b e v i n d en  va n  d e  l eer l i n g ’
Foto: Hans Roggen
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Leerlingen, leraren, bestuurders en andere

schoolleiders konden tot 21 januari hun

schoolleiders nomineren. Uit de nominaties

heeft een vakjury een top 7 samengesteld:

www.avs.nl/artikelen/wie-wordt-de-

innovatieve-schoolleider-van-het-jaar-2020

Op 10 maart wordt bekend welke drie

nominaties worden gepresenteerd op 20

maart tijdens het AVS Schoolleiderscongres in

Nieuwegein, waar de aanwezige schoolleiders

zelf de uiteindelijke winnaar kiezen.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/

congres 2020

nominaties

Sinds afgelopen jaar werken we
in clusters. Groepen zijn samen-
gebracht, leerkrachten komen
elkaar meer tegen. Pas in echte
gesprekken delen ze inzichten en
daar wordt het onderwijs en dus
de leerling beter van. Het is een
kracht om niet alles te weten en
niet overal een pasklaar antwoord
op te hebben. Je moet kunnen
genieten van het niet-weten.
Als je je vooronderstellingen los-
laat kom je tot andere, nieuwe
wegen. Dat is wat ik vraag van
mijn team. Daarbij heb ik het
volste vertrouwen in iedereen
afzonderlijk. Mijn overtuiging is
dat iedereen het zo goed mogelijk
wil doen.
Ik wil een schoolleider zijn die
financiën, schoolgebouw en dat

soort zaken goed op orde heeft. Ervoor zorgen dat ik
het wettelijk kader weet te vertalen naar de schoolprak-
tijk en het perspectief schets aan mijn team, zodat we
samen keuzes kunnen maken. Het schoolplan heb ik niet
geschreven, dat doen de leerkrachten zelf aan de hand
van de prioriteiten die we samen stellen.” _

Marcel van Rijt van brede basisschool Vuurvogel
in Helmond is volgens zijn nominatie een leider die
professionele en persoonlijke ontwikkeling bijeenbrengt.
Hij houdt leerkrachten een spiegel voor en slaagt erin
passend onderwijs voor leerkrachten te bieden.

‘Waar het schuurt
ontstaan de
mooiste dingen’

“Het is mijn opdracht als schoolleider mensen te motive-
ren op zoek te gaan naar hoe het morgen beter kan dan
vandaag. Die uitspraak komt van onze leerkracht Daisy
Mertens, die tot beste basisschoolleraar van Nederland is
verkozen en genomineerd werd voor beste leraar van de
wereld. Dat is háár prestatie, daarbij is het mijn taak om
mensen te coachen en ruimte en autonomie te bieden om
het beste van zichzelf te geven.
Elke medewerker heeft een eigen inbreng: de een werkt
bijvoorbeeld vanuit sociaal-emotionele ontwikkeling,
terwijl de ander vindt dat vanuit rekenen vertrouwen ont-
staat bij een leerling. Je kunt het dan prima professioneel
oneens zijn met elkaar. Daar waar het schuurt ontstaan de
mooiste dingen. Dat is de kracht van het verschillend zijn.

Foto: Gerard van Hal

m a r c e l  va n  r i j t :

‘a l s  j e  j e  vo o r o n d er s t el l i n g en  l o s l a at

ko m  j e  t o t  a n d er e ,  n i eu w e  w eg en ’
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21-9000-1551-04 AVS KP

Dat je team

een kind

met autisme

optimaal kan

begeleiden.

Dat wíl je.

Online nascholing
voor Leraren

 www.e-wise.nl/avs
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Voor meer informatie zie:
www.het-galjoen.nl | www.skot.nl

De stichting Katholiek Onderwijs
Twenterand zoekt m.i.v. 01-08-2020 voor

KBS het Galjoen in Wierden
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21-9000-1063-04 AVS KP 19-20-7

www.groepsgebouw.nl/kaderprimair

Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie natuurlijke
omgeving. Als de mobiele telefoon even plaats maakt
voor echte "analoge" aandacht en herinneringen voor het
leven ontstaan. Wij geloven in het traditionele kamp,
maar dan wel in een hedendaags jasje.

Groepsovernachtingen voor
Onderwijs & verenigingen

Onze visie
Ieder kind verdient een gezellig kamp.

Een kamp draagt bij aan sociale vaardigheden.

Vriendschappen ontstaan door samenwerking.

Buiten vinden de mooiste avonturen plaats

Prachtige bosrijke omgevingen

Veel ruimte voor sport en spel

42 groepsaccommodaties op 10 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar
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politieke column

De minister vindt dat het burgerschapsonderwijs beter moet.

Zouden scholen dat zonder de helpende hand van de wetgever niet

doen? Laat u niet dwingen om kunstjes op te voeren! Dat betoogt

Roelof Bisschop, woordvoerder onderwijs namens de SGP, in de

politieke column van deze maand.

burgerschaps-
dressuur

U moet als school echt meer met burger-

schap. Zoveel zal u waarschijnlijk al wel

duidelijk geworden zijn. De minister vindt

dat het burgerschapsonderwijs beter moet.

En zonder de helpende hand van de wetge-

ver zouden scholen dat niet doen. Dat dit

vertrekpunt blijk kan geven van wantrouwen

laat ik nu maar rusten. Wat kunt u eigenlijk

verwachten als de wet echt zou wijzigen?

Het eerste punt dat de minister maakt,

en dat is niet beledigend bedoeld, is dat

u doelgericht en samenhangend moet

gaan werken. Overigens moet dat ook

herkenbaar gebeuren. Op dit moment is

er de vrijheid om op onherkenbare wijze

ongericht en onsamenhangend te werken.

Je zou als school zomaar op de gedachte

kunnen komen om van die vrijheid gebruik

te maken. Werkt het immers niet prettiger

als je zonder gevoel voor richting en samen-

hang maar wat aanrommelt? Bovendien,

wie wil er in een tijd van marketing en

PR als school herkend worden aan zijn

burgerschapsvisie?

U zult inmiddels begrijpen dat er meer

schuilt achter de gemeenplaatsen doel-

gericht, samenhangend en herkenbaar.

Uit de toelichting blijkt dat de inspectie

al klaarstaat met een normenkader. Het is

bijvoorbeeld de bedoeling dat de school in

kaart brengt hoe de sociale competenties

van de leerlingen zich ontwikkelen. Er zul-

len dus meetbare leerresultaten moeten

komen om zeker te weten of het wel snor

zit met onder meer empathie, sympathie

en responsiviteit. Voor bouwers van meet-

instrumenten is dit feest, maar ik maak me

vooral zorgen om de positie van leraren en

leerlingen. Het is ons recent juist gelukt om

de vrijheid binnen het leerlingvolgsysteem

te vergroten. Wat mij betreft houden we die

trend ook hier vast.

Een tweede kernpunt is dat de school de

basiswaarden vrijheid, gelijkheid en solida-

riteit tussen de oren van leerlingen moeten

krijgen. Nu lijkt er op het eerste gezicht niet

veel mis met deze waarden. Toch blijkt de

invulling ervan bij nader inzien sterk afhan-

kelijk van godsdienst en levensovertuiging.

En waarom (alleen) deze waarden? Ook heb-

ben onderwijsbestuurders terecht de vraag

gesteld of dit leidt tot echte persoonsvor-

ming. Leren leerlingen hierdoor op een

verantwoorde, zelfstandige manier in onze

democratische rechtsstaat te functioneren

of gaan we toe naar het dresseren van leer-

lingen met landelijk vastgelegde waarden?

Wetenschappers waarschuwen voor het

risico van ‘burgerschapspraat’.

Hoe dan ook, u kunt er te zijner tijd op reke-

nen dat allerlei experts en adviesbureaus

zich zullen melden met materiaal en gereed-

schapskisten om ‘Burgerschap 2.0’ in elkaar

te klussen. Het is altijd goed om kritisch te

toetsen of dat aanbod meerwaarde heeft.

Met frisse burgermoed en een warm hart

voor de school voelt u wellicht beter aan wat

nodig is dan een kant-en-klaarpakket kan

bieden. Laat u niet dwingen om kunstjes op

te voeren! _

Reageren?
Mail naar r.bisschop@tweedekamer.nl

w e t e n s c h a p p e r s
w a a r s c h u w e n  vo o r
h e t  r i s i c o  v a n
‘ b u r g e r s c h a p s p r a at ’
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Van de AVS

Welke procedure geldt voor de nieuwe functiebeschrijvingen
van directiefuncties?

tekst paul van lent

In de nieuwe CAO PO 2019-2020 is opgenomen dat elke werkgever

verplicht is vóór 1 augustus 2020 zijn functiegebouw te actualise-

ren. Hierbij overweegt hij of nieuwe functiebeschrijvingen nodig

zijn. Zo ja, dan besluit de werkgever welke functiebeschrijvingen

worden gehanteerd. Als basis hierbij kunnen de voorbeeldfuncties

dienen die de sociale partners hebben vastgesteld.

De werkgever kan ervoor kiezen dit proces eerder af te ronden dan

1 augustus 2020. De inschaling kan dan met terugwerkende kracht

plaatsvinden, maar niet eerder dan 1 januari 2020: de ingangs-

datum van de nieuwe loonschalen in de CAO PO 2019-2020.

De procedure die je hierbij kunt volgen:

• Bepaal welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

in de huidige functie door de werkgever zijn opgedragen en dus

uitgevoerd moeten worden.

• Neem de bestaande functiebeschrijving of de voorbeeldfunctie

beschrijving(en) door en check deze op de opgedragen taken,

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Uitgangspunt hierbij

is: wat doe ik wel, wat doe ik niet.

• Dekt de (voorbeeld)beschrijving geheel ‘de lading’, dan kan

deze worden gebruikt en opgenomen in het functieboek. Zijn er

wijzigingen nodig, dan moet wat je niet doet eruit en wat je wel

doet maar nog niet is opgenomen erin.

• Voor het opnemen van wijzigingen in de functiebeschrijving moet

je gebruik maken van een door Stichting Personeelsinstrument

Onderwijs gecertificeerde adviseur.

• Het geheel van functies vereist de instemming van de PMR (WMS

art. 12 lid i).

• Er moet voor 1 augustus 2020 tot de nieuwe inschaling worden

overgegaan.

Hulpmiddel/stappenplan voor de inschaling
Basis: bruto maandsalaris december 2019

1. Nieuwe salarisschaal per 1 januari 2020

2. Bespreken nieuwe functiebeschrijving (volgens de beschreven

procedure)

3. Nieuwe inschaling conform A- en D-numerieke schalen

(bruto bedrag + eventueel gebruteerde toelage; naast hoger

schaalbedrag)

Meer informatie: www.avs.nl/vereniging/helpdesk/

veelgesteldevragen/functiebeschrijvingen-en-salaristabellen

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

je lidmaatschapsnummer wanneer je contact opneemt. Veelgestelde

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

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

b i j e e n ko m s t e n  o p 1 0  m a a r t  e n 1 4 a p r i l

Gezocht: schoolleiders en bestuurders voor een gesprek
over samenwerking

Het afgelopen jaar heeft een groep bestuurders, school-
leiders, toezichthouders en GMR-leden gewerkt aan de
verbetering van hun samenspel en samenwerking op
het gebied van onderwijskwaliteit. Dit heeft geleid tot
(nieuwe) inzichten die de AVS en PO-Raad graag met
schoolleiders en bestuurders delen en finetunen.

Wil je hier bij zijn en meedenken? Wil je als schoolleider samen

met je bestuurder jullie samenwerking doorontwikkelen (wat gaat

er al goed en welke dingen moeten we veranderen om te werken

aan het versterken van de onderwijskwaliteit)? Kom dan als duo

schoolleider-bestuurder naar twee bijeenkomsten en praat mee

over de ontwikkelde inzichten.

De twee sessies vinden plaats op 10 maart en 14 april van 17 tot

19.30 uur op het kantoor van de PO-Raad (Aidadreef 4, Utrecht).

Tijdens de bijeenkomst wordt een lichte maaltijd geserveerd

Meer informatie en/of aanmelden: Ingrid Doornbos,

i.doornbos@avs.nl
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a v s  i n  d e  p e r s

Toekomst van het onderwijs en wel of niet staken?
De Volkskrant besteedde op 16 januari rondom het AVS-symposium

‘Schoolleiders van de Toekomst’ aandacht aan de leerlingen van de

Bossche basisschool De Kruisboelijn. Zij gingen ook in conclaaf over

de toekomst van het onderwijs. De leerlingen hadden daar sinds

begin dit schooljaar over nagedacht en presenteerden op 16 januari

in het bijzijn van honderd schoolleiders al hun ideeën aan prinses

Laurentien, die kinderemancipatie in haar portefeuille heeft.

Onder andere Hart van

Nederland, AT5, De Telegraaf

en Trouw berichtten over

de tweedaagse staking op

30 en 31 januari. Rob van

Ooijen, woordvoerder van

de AVS, vertelde Hart van

Nederland waarom ook

schoolleiders zich steeds

vaker laten horen. “Omdat

zij de harde klappen van de

onderwijscrisis opvangen,

zoals het organiseren van vervangers en het voorkomen dat leraren

overbelast raken. We willen de kwaliteit van ons onderwijs borgen,

dan vraagt dat om meer investeringen van de politiek.”

Op de tweede stakingsdag

werd niet alleen maar actie-

gevoerd, maar ook nagedacht

over eigen oplossingen voor

de problemen die scholen

hebben. En over de vraag

of staken nog wel het juiste

middel is om meer geld los

te krijgen voor het onderwijs.

Basisschooldirecteuren uit het

hele land gingen hierover bij en met de AVS in Utrecht in gesprek.

De Telegraaf en Trouw deden verslag van deze bijeenkomst.

Nieuwe medewerker
Vanaf 1 maart versterkt mr. Dieuwke van

Putten-de Waard het team van juristen bij

de AVS. Eerder voorzag zij onderwijsinstel-

lingen van juridisch advies bij VOS/ABB en

Leeuwendaal. Ook werkte ze bij het Landelijk

Dienstencentrum voor de Rechtspraak en wordt

ze ingezet als rechter-plaatsvervanger bij de

rechtbank Amsterdam.

j a n u a r i  e n  f e b r u a r i

Regionale netwerkbijeenkomsten CAO PO waardevol voor leden
In januari en februari 2020 trokken het AVS-bestuur en de cao-onderhandelaars door het land om in tien plaatsen de
nieuwe CAO PO 2019–2020 toe te lichten. De nadruk lag vooral op de loonontwikkeling en de nieuwe functiebeschrijvingen
en inschaling van directeuren en adjunct-directeuren.

De bijeenkomsten werden als zeer waardevol ervaren door de aan-

wezige AVS-leden. De uitleg over de nieuwe functiebeschrijvingen

voor (adjunct-)directeuren vond men heel duidelijk. Met name de

procedure rondom het in gesprek gaan met de werkgever over de

eigen functie(inhoud) en het bepalen van de taken, bevoegdheden

en verantwoordelijkheden (waaruit de functiezwaarte en inschaling

volgen), wordt als heel helder beschouwd.

Op enkele plaatsen bleef het aantal deelnemende schoolleiders

helaas wat laag.

Voor vragen omtrent de (toepassing van) de CAO PO 2019–2020

kan elk AVS-lid contact opnemen met de AVS Helpdesk,

tel. 030-2361010 of info@avs.nl

Binnenkort verschijnt de CAO PO 2019-2020

in boekvorm bij de AVS. Meer informatie over

bestellen/voorinschrijven: www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/cao-po-20192020

Uit Trouw. Foto: Werry Crone

Uit De Telegraaf. Foto: Aldo Allessie

37k ader prim air m a art 2020

941488-02_037_28-Feb-20_11:56:34_walter



Legenda Schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd

voor basisregistratie.

** Deze leergangen zijn gecertificeerd

voor formeel leren ten behoeve

van herregistratie.

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

Opleidingen, leergangen en trainingen
maart – november

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

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

• Leergang Middenkader* (po) 16 maart Tom Roetert

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

• Leergang Middenkader* (po) 16 september Tom Roetert

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

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

• Leergang Leiderschap en talentontwikkeling** (po) 24 september Mil van Beek, Paul 't Mannetje

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

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

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

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

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

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

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum (IKC)** (po) 27 oktober Henk Derks

• Leergang Stimulerend beoordelen** (po en vo) 29 oktober Tom Roetert

• Leergang Regisseur en gebouw** (po) 3 november Henk Derks

(onder voorbehoud)

Meer informatie, vragen
of advies op maat:

www.avs.nl/academie

academie@avs.nl 

adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar

Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg.

Brochure Opleidingen en leergangen 2020

Een overzicht van alle opleidingen en leergangen

vind je in de brochure 2020 van de AVS Academie.

Deze brochure is ook te downloaden via

www.avs.nl/academie
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1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs, de indi

viduele leerkracht en het team. Deze

verantwoordelijkheid vraagt om regel

matig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de professio

nele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet te

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

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

komt tegemoet in de behoefte aan verbreding, verdieping en ver

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

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

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen en

kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

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

die op handelings en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 6 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer

gemeenschap’ (‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’)

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

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Leiderschap en
talentontwikkeling

Wat is er nu mooier dan dagelijks

vooral datgene doen waar je goed in

bent, blij van wordt en energie van

krijgt? Dat levert, zeker als je dat ook

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

organisatie als geheel. Hierbij komen werkplezier én optimale

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

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

uiteindelijk de aan jou en je team toevertrouwde leerlingen.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 24 september 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

talentvolleiderschap

5 eendaagsen

Leergang Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is niet de nieuwe

leiderschapsstijl, geen woord voor een

nieuw type leiderschap en ook geen

kantenklaar recept om effectief

leiding te geven. Het is een manier om naar de dagelijkse gang van

zaken binnen een organisatie te kijken. En het is zeker de manier

om recente ontwikkelingen in uw organisatie een goede plek te

geven, zoals de kracht van samen leren, samen onderzoeken en

samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van een goede

dialoog daarover.

Doelgroep: schoolleiders die in hun school aan de slag (willen)

gaan om via het concept gespreid leiderschap te werken aan

kennis en kwaliteitsontwikkeling en die een hoog ambitieniveau

nastreven om zowel qua kennis als op praktisch niveau op gebied

van persoonlijk leiderschap en organisatie(her)ontwerp te willen

groeien.

Startdatum: 5 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

2 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld

die we nog niet kennen. Ook in de

klassieke oudheid maakten filosofen

zich zorgen over de toekomst, over

maatschappelijke vraagstukken, godsdienst, gewelddadige

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

maken en vooral ook: over hoe ze jonge mensen moesten ontwik

kelen en vormen. In deze leergang kijken we hoe we meer vorm en

inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal, waarbij moreel,

praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken, voelen en doen’

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

anders verloopt. In samenwerking met de Internationale School Voor

Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 1 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

praktischefilosofie

Meer informatie, vragen
of advies op maat:

www.avs.nl/academie

academie@avs.nl 

adviesopmaat@avs.nl

Of bel 0302361010 en vraag naar

Marieke van Leeuwen of Vera Ruitenberg.
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5 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonali

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de

uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van ver

schillen. Aan de orde komen: persoonlijk leiderschap, vormgeven

aan verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met

de veranderende professional en opbrengsten. In samenwerking

met Exova.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 1 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Omgaan met verschillen’

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

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.

Startdatum: 27 oktober 2020

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/academie/ikc

5 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

Een loopbaanoriëntatie plus. Je oriën

teert je op een bestuurlijke rol als vol

gende stap in jouw (onderwijs)carrière

en je wilt daarin meer inzicht verkrij

gen. Verspreid over een half jaar vergaar je, vanuit theorie en prak

tijk, meer kennis over de inhoud en complexiteit van een functie als

onderwijsbestuurder. Daarbij vindt doorlopend reflectie plaats op je

persoonlijke waarden, drijfveren en visie aan de hand van de cen

trale vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit? Wil ik een

bestuurlijk leider worden? Past bestuurlijk leiderschap bij mij?

Doelgroep: bovenschools leiders, meerscholendirecteuren, ervaren

schoolleiders en interimmanagers die zich willen oriënteren op een

bestuurlijke rol.

Startdatum: 8 oktober 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Wildcard’

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

7 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Regisseur
onderwijs en gebouw

Het schoolgebouw moet aansluiten bij

maatschappelijke en onderwijskundige

ontwikkelingen. Schoolleiders krijgen

niet alleen grip op het (ver)bouwpro

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

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

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

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

van het onderwijskundige concept naar inrichting en ruimte. Door

professioneel opdrachtgeverschap weet de schoolleider welke

opdracht deze aan experts kan verstrekken en hoe een goed proces

en realisatie tot stand komt. Deelnemers leren ook een business

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

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

multifunctionele accommodatie.

Doelgroep: directeuren primair onderwijs

Startdatum: 3 november 2020

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

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

thema’s ‘Strategisch kwaliteitsmanagement’ en ‘Onderzoeksmatig

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

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/academie/rog
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leergang regisseur onderwijs en gebouw

Beslagen ten ijs voor de bouwwereld

Nieuwbouw of renovatie van een schoolgebouw stellen
hoge eisen aan schooldirecteuren die zich bezighouden
met het bouwproces. De leergang Regisseur onderwijs
en gebouw van de AVS Academie brengt hen kennis en
expertise bij rond het traject waarvoor ze staan.

tekst susan de boer

“We hebben vijf scholen in ons bestuur. Twee

daarvan zijn toe aan vervangende nieuwbouw

in 2021 en 2023”, vertelt Hendri Last, algemeen

directeur van Reformatorische Schoolvereniging

Rijssen (RSVR). “In 2014 had ik al eens een

bouwproces doorlopen, dus ik wist dat het

complex zou worden. Samen met een van de

locatiedirecteuren heb ik de leergang Regisseur

onderwijs en gebouw van de AVS Academie

gevolgd. Daardoor komen wij meer beslagen

ten ijs als we binnenkort met de bouwwereld

om de tafel zitten.”

Bouwheer
De leergang heeft tot doel om

schooldirecteuren die te maken krijgen met

nieuwbouw, renovatie, verduurzaming of een

integraal huisvestingsplan van de gemeente,

kennis en expertise bij te brengen rond het

traject waarvoor ze staan. “Ze moeten de rol

van bouwheer adequaat kunnen vervullen”,

zegt Ferdie van de Winkel, projectleider en

docent van de leergang. De leergang omvat

negen bijeenkomsten. De eerste twee zijn

gecombineerd in een tweedaagse. “Hier leggen

we de basis”, zegt Van de Winkel. “Tijdens de

tweedaagse gaan we in op de drie fases van het

bouwproces: ideeënvorming, ontwerpproces

en uitvoering. Daarnaast bespreken we de

relatie met het onderwijs. Het is vrij taaie

kost en het is belangrijk dat je in grote lijnen

greep krijgt op het onderwerp. Daarnaast leren

de deelnemers elkaar goed kennen in zo’n

intensieve setting, zodat ze elkaar makkelijker

kunnen vinden.” De leergang duurt ongeveer

een jaar. Na de tweedaagse vinden de lesdagen

plaats op verschillende locaties, onder meer

bij een bank, een bouwbedrijf, een ontwerper

van schoolinterieurs en de gemeente.

Van de Winkel: “Zo krijgen de deelnemers

verschillende perspectieven mee.”

Team meenemen
Veel aandacht gaat uit naar het voortraject. “Inzicht in het proces

is belangrijk. Je moet weten wanneer er wat op je afkomt. Ook is

het belangrijk dat je het team meeneemt. Teamleden hebben vaak

goede gedachten over de inrichting van het onderwijs. Het is nut

tig om die ideeën op tijd op te halen, zodat je daar rekening mee

kunt houden in je bouwplannen. Daar moet je voldoende tijd voor

nemen. Deelnemers krijgen daarvoor ook tools

aangereikt.” Het realiseren van nieuwbouw of

renovatie vraagt om keuzes. “Mensen durven

geen keuze te maken, omdat ze niet goed weten

hoe de toekomst eruit ziet en wat de gevolgen

zijn. Daarom is het belangrijk je visie op

onderwijs helder te hebben. Hoe eerder je met

die vraag aan de gang gaat, hoe beter. Als het

bouwproces eenmaal begonnen is, draai je

besluiten niet zomaar even terug.”

Dragende muur
Van dat laatste is algemeen directeur Last zich

ook zeer bewust. “Het proces vóór de bouw en

het ontwerp is het belangrijkste, omdat je daar

nog invloed kunt uitoefenen. Als school moet je

je visie heel duidelijk aan het gebouw hebben

gekoppeld, voordat er ook maar iemand gaat

ontwerpen. Zo kan ik bij onze scholen zien dat

flexibiliteit belangrijk gaat worden. Niet dat

we iedere dag de wanden open en dicht willen

schuiven, maar als we het leerstofjaarklassen

systeem met groepsdoorbreking gaan combi

neren, en we hebben bijvoorbeeld een leerplein

nodig, dan moet een dragende muur ons in niet

de weg staan.” _

Projectleider en docent Ferdie van de
Winkel: “Inzicht in het bouwproces is
belangrijk. Je moet weten wanneer er wat
op je afkomt. Eenmaal begonnen, draai
je besluiten niet zomaar even terug.”

Algemeen directeur Hendri Last
volgde samen met een van zijn locatie
directeuren de leergang Regisseur
onderwijs en gebouw. “Daardoor
komen wij meer beslagen ten ijs als we
binnenkort met de bouwwereld om de
tafel zitten.”

Doelgroep: (algemeen) directeuren

Startdatum: 3 november 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO:

‘Regie en strategie’, ‘In relatie staan tot de

omgeving’ en ‘Toekomstgericht onderwijs’.

Deelthema’s: ‘Strategisch kwaliteitsma

nagement’ en ‘Onderzoeksmatig werken’

(binnen ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’)

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/onderwijsengebouw
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voor: schoolleiders en leraren, opleiders en pabo-studenten

van: Stichting School & Veiligheid

wanneer: 8 april

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: onderwijsconferentie

Met Alle Respect
Over het thema contact maken en starten. Want een veilig

schoolklimaat voor iedereen – van leerling tot schoolleider –

vraagt om samenwerking en contact met collega’s, leerlingen

en ouders. Met presentaties van Ivo Mijland en cabaretier

Pieter Derks, workshops en keynotes van Otto de Loor en

Galenkamp & Schut. Ontmoet onderwijsprofessionals die

zich ook inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat.

www.schoolenveiligheid.nl/allerespect2020

voor: professionals en vrijwilligers in onderwijs en

kinderopvang

van: Beweging tegen Kindermishandeling

wat: nieuwe brochure

Meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld in de
praktijk
Vervolg op de folder ‘De verbeterde meldcode huiselijk geweld

en kindermishandeling’. Deze brochure gaat dieper in op de

toepassing in de praktijk van de Meldcode huiselijk geweld

en kindermishandeling. www.boink.info/contact-service/

folder-afwegingskader-meldcode-kindermishandeling

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: leraren, onderwijsontwikkelaars, schoolleiders en

bestuurders

van: Nederland Digitaal

wanneer: 16 maart

waar: MartiniPlaza, Groningen

wat: gratis conferentie

Digitaal Talent Dag
Voor alle professionals die bezig zijn met de vernieuwing van

onderwijs en het onderwijs van de toekomst. Van digitalisering

in het onderwijs zelf tot de wisselwerking met het bedrijfsleven

en de wetenschap. Met sessies over thema’s als digitale gelet-

terdheid, inclusie en Leven Lang Ontwikkelen. Op deze eerste

dag van de Conferentie Nederland Digitaal, worden goede voor-

beelden gepresenteerd van samenwerking in het stimuleren

van digitaal talent. https://www.nederlanddigitaal.nl

voor: schoolleiders, bestuurders en

samenwerkingsverbanden

van: Steunpunt Passend onderwijs

wat: update tool en website

Privacy Tool &
Samenwerkingsverbanden op
de kaart
In de geüpdate digitale Privacy Tool van het Steunpunt

Passend onderwijs is informatie opgenomen over wat

samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen

moeten regelen in de afstemming tussen onderwijs en jeugd.

Op de website Samenwerkingsverbanden op de kaart is de

actuele stand van zaken van het Passend onderwijs te vinden.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

voor: (primair) onderwijs

van: IVN Natuureducatie en Jantje Beton

wanneer: 7 april

waar: landelijk

wat: gratis evenement

Nationale Buitenlesdag
Scholen die zich aanmelden krijgen toegang tot een databank

vol buitenlessen. Als minstens één klas één uur buitenles krijgt,

kun je al meedoen. Buitenlessen hebben positieve effecten op

leerprestaties en sociale vaardigheden. Elk vak is geschikt en

buitenlessen kunnen het hele jaar gegeven worden. Juf Marijke

Boudewijns en meester Christiaan van den Akker hebben

samen een YouTube-kanaal met tips en ervaringen. Aanmelden:

www.buitenlesdag.nl

voor jou geselec teerd
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voor: onderwijsprofessionals, overheid, leerlingen uit alle

sectoren

van: Inspectie van het Onderwijs

wanneer: 22 april

waar: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

wat: jaarlijks congres

De Staat van het Onderwijs
2020

Geeft een overzicht van de belangrijkste trends en

ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Tijdens het

congres wordt het gelijknamige rapport gepresenteerd

aan de ministers van OCW. Na de presentatie volgt een

programma met workshops en andere sessies. Vol is vol!

http://congres.destaatvanhetonderwijs.nl

voor: basisonderwijs

van: Het Concertgebouw en 123ZING

wat: gratis digitaal lespakket

Mahlers Digitale Klaslokaal
Onderdeel van de 123ZING Muziekmethode met videolessen,

liedjes en actieve opdrachten die kant-en-klaar via het digibord

toegankelijk zijn. De lessen zijn voorzien van leerkrachtinfor-

matie en direct toepasbaar in de klas. Ook bevat het lespakket

een handleiding voor een muzikale eindpresentatie met de klas

of met de hele school. www.123zing.nl/mahler

leidinggeven
aan organisaties
in beweging

Veranderkundige Annemarie Mars schreef veertig
reflecties als een weergave van haar zoektocht
naar leiderschap bij veranderingen. Deze reflecties
bundelde ze in de onlangs verschenen titel ‘Vragen
naar de onbekende weg’.

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met

de manier waarop je elkaar bereikt, betrekt, overtuigt, bevraagt

en inspireert. Een verandering is immers pas geslaagd als

mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze de intrinsieke

motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot

leven wekt. Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen,

waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet

aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand gaan vertonen.

Zeven universele vragen
Annemarie Mars ging op zoek naar de onbekende weg.

Ze ontdekte dat er zeven universele vragen zijn die in elke

situatie houvast bieden om je eigen antwoorden te vinden.

Deze vragen vormen de kapstok van het boek. In veertig korte

verhalen reflecteert Mars op allerlei aspecten van verandering.

Ze biedt perspectieven om te delen met iedereen die midden in

de weerbarstige veranderpraktijk staat.

Vragen naar de onbekende weg – veertig reflecties over

leidinggeven aan organisaties in beweging, Annemarie Mars,

uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen, 2020, ISBN: 978-90-

79336-31-9, www.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: schoolleiders, teamleiders en leraren

van: B&T

wanneer: 15 april, 13 mei, 10 juni

waar: Muntgebouw, Utrecht

wat: collegereeks

‘Het ongelijk van de school’
Je toekomst wordt niet alleen bepaald door wat je weet en kunt,

maar ook door het salaris van je ouders en door de kleur van

je huid. Hoe kan het dat ons onderwijs niet iedereen dezelfde

kansen biedt? Wat zegt dat over de intentie om ieders unieke

talent te vinden en te ontwikkelen? In drie colleges gaan spre-

kers Thijs Bol, Ilias el Hadioui, Daan Roovers, Ingrid d’Hooghe,

Nienke van Atteveldt en Arnon Grunberg in op deze vragen

over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. www.vbent.org/

collegereeks

boeksignalering
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De AVS zoekt per direct een

( junior) DGO-onderhandelaar
32 uur per week

Wat ga je doen?
De DGO-onderhandelaar:
• Behartigt de belangen van leden (schoolleiders) binnen een

regio door deelname aan een decentraal georganiseerd
overleg (DGO) in geval van fusie, krimp, reorganisatie of
wanneer het schoolbestuur van de cao wil afwijken, met
mogelijk als uitkomst het gezamenlijk opstellen van een
sociaal plan.

• Analyseert en beoordeelt de rechtspositionele gevolgen van
het besluit hierover, onderhandelt hierover, raadpleegt de
achterban en accordeert het besluit al dan niet (zelfstandige
tekenbevoegdheid).

• Ziet toe op het correct uitvoeren van het geaccordeerde
besluit door het schoolbestuur en onderneemt zo nodig actie.

• Benadert proactief schoolbesturen bij fusie, krimp,
reorganisatie of wanneer een bestuur van de cao wil afwijken
en er nog geen DGO is gepland of als een bestuur zich niet
aan wet- en regelgeving houdt (in afstemming met het
bestuur).

• Heeft heel Nederland als werkveld.
• Maakt als expert-DGO deel uit van het AVS Kenniscentrum.

Daarnaast maak je deel uit van het team adviseurs van de AVS
Helpdesk, voor eerstelijns ondersteuning van leden.

Wat breng je mee?
• Goede onderhandelingsvaardigheden
• Relevante werkervaring
• Kennis van en ervaring met wet- en regelgeving in

het primair en voortgezet onderwijs
• Goed analytisch vermogen
• Politieke sensitiviteit
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Flexibiliteit ten aanzien van werktijden
• Resultaatgerichte houding met oog voor kwaliteit
• Klant- en servicegerichtheid

Wat bieden we jou?
Een uitdagende en verantwoordelijke baan in een dynamische,
collegiale omgeving met ruimte voor zelfontplooiing. Goede
arbeidsvoorwaarden passend bij de functie en je achtergrond
en ervaring. Mogelijke doorgroei naar cao-onderhandelaar.
Het AVS-kantoor is gevestigd in een prachtig pand in de
binnenstad van Utrecht.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Paul
van den Heuvel of Harry van Soest via tel. 030-2361010. Voor
procedurele vragen is AVS-voorzitter Petra van Haren te
bereiken op 06-18874698.

Interesse?
Stuur dan je sollicitatie bestaande uit tenminste een
motivatiebrief en CV vóór 23 maart aanstaande ter attentie
van Petra van Haren naar secretariaat@avs.nl. De eerste
gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 april 2020.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de vak- en beroepsorganisatie
voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs. Een belangrijke taak
is de vakbondstaak, waarbij decentraal georganiseerd overleg (DGO)
en individuele en collectieve belangenbehartiging aan de orde zijn. De AVS
ondersteunt en adviseert haar leden en biedt hierbij waar nodig individuele
juridische rechtsbijstand. Daarnaast is er de AVS Academie, van waaruit
opleidingen voor leiders werkzaam in het funderend onderwijs worden ontwikkeld
en georganiseerd.

avs.nl
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Uitgelicht

thema _ Een master voor de ‘hoofdmeester’
Wat is de meerwaarde van een masteropgeleide school

leider? “Een master verruimt je denkkader. Je wordt

sterker in analyseren en kritisch denken en kan de

wetenschap binnen de school halen.” pagina 10

interview _ Onderwijstoekomst voorspellen
De maatschappij verandert in hoog tempo. Welke kant

gaat het op en hoe bereiden we onze leerlingen daarop

voor? Daar moeten alle lagen van de onderwijsorganisatie

samen over nadenken, vindt trendwatcher Farid Tabarki.

Hij reikt daar voorspellingstechnieken voor aan.

pagina 26

actueel

2 Iedere derde dinsdag van de maand een nieuwe actie
Peiling onder schoolleiders: voorlopig niet staken

3 Wetsvoorstel: vast aanmeldmoment vo-school en eindtoets
wordt ‘doorstroomtoets’
Internetconsultatie tot 20 maart

6 Bijeenkomst over positionering academische leerkrachten
11 maart

Beeld omslag: Hannah Bijlsma, academisch geschoolde leerkracht en voorzitter van

de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB)

Je onderwijs anders
organiseren

Denk bijvoorbeeld aan:

• Units
• Leerpleinen
• Combinatiegroepen
• Inzet van ICT   
• Flexplekken voor kinderen
• Samenwerken in multidisciplinaire teams
• Gepersonaliseerd onderwijs
• Thematisch werken
• Co-teaching

VRAAG HET DE ADVISEUR!

Kansrijke Combinatiegroepen

Thematisch werken met OA2SE

Kansrijke Combinatiegroepen is een door Cedin
ontwikkelde werkwijze die leerkrachten helpt om, vanuit
leerlijnen en sturend op (tussen)doelen,  jaargroepen en
vakken effectief met elkaar te verbinden in kwalitatief

goede instructies. Het effect: meer rust, ruimte en regie!

OA²SE is een onderwijsconcept van Cedin waarmee
thematisch wordt gewerkt aan onder andere 21e eeuwse
vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid
en creativiteit. OA²SE bestaat uit twee lijnen. Eén voor de
onderbouw: ‘Mooi, weer spelen!‘, waarbij de nadruk ligt
op spelen in rijke en uitdagende hoeken. Daarnaast een
lijn voor de bovenbouw: ‘Alle hens ontdek’, waarin het
onderzoekend/ontdekkend leren centraal staat.

Het omgooien van de gehele
schoolorganisatie en letterlijk
de muren doorbreken?

Dat kan, maar je kunt ook klein beginnen.
Voorop staat de kwaliteit van je onderwijs en
een aanpak vanuit je eigen ambities en keuzes!

Cedin begeleidt schoolteams op weg naar
het structureel anders organiseren van hun
onderwijs. Van groot: welke keuzes maak je en
welke impact heeft dit? Naar klein en praktisch:
hoe geef je dit vorm in de dagelijkse praktijk?

Heb je vragen over het anders organiseren van je onderwijs?

Bepreek het met een van onze adviseurs in een kort en vrijblijvend
telefoongesprek met daarin jouw specifieke schoolsituatie als uitgangspunt:
• de uitdagingen waar jullie voor staan
• de vragen die jullie hebben

Wij denken graag met je mee!

www.cedinonderwijs.nl info@cedin.nl 088	0200	300

Ga voor het aanvragen van een gesprek
naar: www.cedinonderwijs.nl/advies
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Hoe zorg jij als schoolleider voor een deskundig 

team dat zich wil blijven ontwikkelen? Met het

online cursusaanbod van E-WISE kan iedere collega

onbeperkt nascholen in elk gewenst onderwerp.

Van speci�eke vakkennis tot cursussen over de

eigen ontwikkeling. Geef een extra impuls aan de

professionalisering van jouw school.

Online nascholing
voor Leraren

Vraag nu een gratis
demo aan

www.e-wise.nl/avs

Voorzien

in de

leerbehoeften

van elke

leraar.

Dat wíl je.
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