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Uitgelicht
thema _ Leiderschap in transitie
Leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs

overhandigen op 13 april voor het eerst ‘De Staat van de

Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de

inspectie. De ‘Staten’ van het Onderwijs, de Leerling en

de Leraar kenden we al. “De complexiteit van scholen

neemt toe, daarvoor moeten schoolleiders zich

ontwikkelen.” pagina 10

reportage _ Het gezicht van de schoolleider
Zo’n duizend schoolleiders, bestuurders en onderwijs

experts ontmoetten elkaar tijdens het AVScongres 2016

op 18 maart. Thema was ‘Het gezicht van de schoolleider’.

“Ik wil de zelfstandigheid van leraren vergroten en hen

meer bewust maken van hun talenten, zodat we die beter

kunnen inzetten.” Een impressie.

pagina 28

achtergrond _ Doorlopende leer- en zorglijn
Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een

doorlopende zorglijn liggen flink wat hobbels. Primair en

voortgezet onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden.

En een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

komt op veel plaatsen niet goed van de grond. Knelpunten

en oplossingen op een rij. pagina 34
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2 AVS blijft streven naar tijdig vaststellen nieuwe CAO PO
Onderhandelingen afgebroken; WWZ struikelblok

4 VO-raad: ‘Meer roostervrije uren leraren vo’
Ruimte voor onderwijsontwikkeling

4 Eindtoets in 2017 mogelijk eerder
Geen gunstig moment

Foto omslag: Schoolleiders op het AVScongres 2016. Foto: Hans Roggen

thema _ Werkdruk versus -beleving
Zeker 60 procent van de schoolleiders vindt de werkdruk (te)

hoog. Ze zeggen zoveel op hun bordje te krijgen dat ze aan

onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen.

Gebruik je autonomie om prioriteiten te stellen, is het

devies. Het blijkt mogelijk. pagina 14
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Onmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes is InvalPool onmisbaar.

Zoals u weet, verandert vanaf 1 juli 2016 de regelgeving rondom de

vervangingen. Over deze veranderingen heerst landelijk veel onrust

en onzekerheid. Regelmatig krijgen wij onderstaande vragen:

‘Krijgen we wel een melding als een invaller 3x is ingezet?’

‘Zitten we niet direct vast aan een onbedoelde aanstelling?’

‘Is er rekening gehouden met de nieuwe wetgeving?’

InvalPool is volledig ingericht en klaar voor de nieuwe

wetgeving. Met de monitor- en signaleringfuncties krijgt u

vooraf waarschuwingen en worden onbedoelde aanstellingen

voorkomen. Om er zeker van te zijn dat de juiste signaleringen

zijn geprogrammeerd in het systeem is InvalPool getoetst en

goedgekeurd door de juristen van Brouwer Legal.

InvalPool heeft de mogelijkheid meerdere besturen te koppelen

in één pool. Hierdoor is het programma ook geschikt voor trans-

fercentra, mobiliteitscentra en andere samenwerkingsverbanden.

Bovendien zijn de kosten voor het gebruik van InvalPool laag.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten: vele rapportages, VOG waarschuwing,

exportfuncties naar administratiepakketten en mailfunctie zijn

enkele van deze functionaliteiten.

Zorg dat u klaar bent voor de toekomstige wijzigingen, net als

de al ruim 1.000 scholen die naar volle tevredenheid werken

met InvalPool!
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programma werkt? Neem dan contact met ons op.
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Spiegel voor
reflectie
In een oprecht gesprek stellen we vaak de vraag: ‘Hoe gaat het met

je?’ Meestal is het antwoord dan: ‘Goed!’ Ook als dit niet echt zo is.

Als leidinggevende is het dan soms van belang om toch door te vragen. In de

relatie met leraren, ouders en kinderen is het belangrijk om écht te weten

hoe het met de ander gaat. Die informatie is nodig om op een goede manier

om te kunnen gaan met vraagstukken, behoeften en verwachtingen. Voor de

persoon en positie van de schoolleider is dezelfde vraag aan de orde en is

het van groot belang dat er wordt doorgevraagd.

In uw schoolcontext kan dat bijvoorbeeld aan de orde zijn in een gesprek

met uw collega’s, bestuurder of medezeggenschapsraad. Op metaniveau

geven we dit jaar voor het eerst in ‘De Staat van de Schoolleider’ een

uitgebreid antwoord op de vraag hoe het met de schoolleider in het

funderend onderwijs is. De informatie die daarin gegeven wordt is belangrijk

voor de vraagstukken, behoeften en verwachtingen die u aangaat als

beroepsgroep. Hopelijk kunt u als schoolleider uzelf vinden in het beeld

dat is ontstaan, en geeft het u een spiegel voor reflectie op zaken die u wilt

borgen of ontwikkelen. Op aandachtspunten voor uzelf als persoon of de

beroepsgroep als geheel. Ook beleidsmakers doen er wijs aan belang te

stellen in de staat van onze schoolleiders en de nadrukkelijke behoefte tot

nadere professionalisering die zij aangegeven. De schoolleider is bepalend

voor de kwaliteit van de school en de lessen. De staat waarin u verkeert,

is daarmee van grote invloed op uw school. Dus als iemand u vraagt

‘Hoe gaat het met je?’, denk dan nog eens goed na voordat u antwoord

geeft. Het antwoord is namelijk niet vrijblijvend… _

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het

funderend onderwijs op www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter.

www.esha2016.com

Kaderspel _ door petra van haren

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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onderhandelingen afgebroken; wwz struikelblok

AVS blijft streven naar tijdig vaststellen
nieuwe CAO PO
Het overleg over de cao in het primair onderwijs is afgebroken, omdat vakbonden en PO-Raad het niet
eens werden over de manier waarop vervanging van zieke collega’s onder de Wet Werk & Zekerheid (WWZ)
geregeld moest worden. De AVS blijft staan voor de noodzaak personeel in te kunnen zetten voor onderwijs
als essentiële voorwaarde om de kwaliteit en continuïteit van het geven van onderwijs te waarborgen.
De stand van zaken vanuit AVS-oogpunt over de ontstane situatie.

De AVS vindt het realiseren
van vervanging cruciaal voor
het onderwijs. Schoolbestu-
ren en schoolleiders zullen
er ongetwijfeld alles aan
doen dit te (blijven) bewerk-
stelligen. Het regelen van
vervanging in onvoorziene
situaties waarbij in de meest
klemmende situaties gebruik
gemaakt wordt van 0-uren-
contracten, kan een uiterste
oplossing zijn. Andere opties
die in de onderhandelingen
door de AVS met de andere
bonden zijn geboden en die
passen binnen de grenzen
van de wet zijn – naast het
uitbreiden van de keten van
drie naar zes contracten en
het verruimen van de peri-
ode van 24 naar 48 maanden
– het tijdelijk uitbreiden van
vaste contracten, het toepas-
sen van vervangingspools,
het bieden van tijdelijke
dienstverbanden die niet
onder de ketenbepaling val-
len, min/max-contracten
en het aansluiten bij een

Regionaal Transfercentrum
(RTC). Schoolleiders worden
hiermee in staat gesteld de
vervanging op een adequate
manier vorm te geven. Over
het vaststellen van deze
mogelijkheden waren par-
tijen het dan ook eens aan de
cao-tafel.

Toepassen
0-urencontract
Het verschil tussen PO-Raad
en de vakbonden ontstond bij
de toepassing van de genoem-
de 0-urencontracten. In het
geval alle andere opties al
zijn ingezet, is het de wens
van de AVS en de andere bon-
den om – alleen in die situa-
ties dat er 0-urencontracten
door een schoolbestuur wor-
den toegepast – de bonden
vooraf te informeren via een
meldingsplicht. Dit om te
voorkomen dat de 0-urencon-
tractvorm zonder meer voor
al het personeel zou kunnen
gelden. Als een schoolbe-
stuur het 0-urencontract

noodgedwongen als laatste
redmiddel gebruikt, is dit
een acceptabele optie. In
die situatie wil ook de AVS
meewerken aan 0-urencon-
tracten in het belang van het
onderwijs.
Overeenstemming over het
0-urencontract zónder voor-
waarden vast te leggen is
vanuit rechtspositioneel oog-
punt voor elke werknemer,
dus ook voor de schoolleider,
de meest onvriendelijke
oplossing.
Uitgaande van het vertrou-
wen dat elk schoolbestuur en
elke schoolleider alle andere
mogelijkheden eerst probeert
te benutten, zou deze variant
een goede aanvulling kunnen
zijn. De AVS wil zuinig zijn
op mensen, ook op invallers.
Als invaller moet je de hele
week beschikbaar zijn en
kom je als de werkgever je
oproept, ongeacht eventuele
andere verplichtingen. Dat
vraagt om enorme flexibili-
teit en inzet. Daarom wil de
AVS dat 0-urencontracten
alleen worden gebruikt als
het echt niet anders kan,
vanuit goed werkgeverschap
en de zorg voor personeel. De
AVS wil dat schoolleiders bin-
nen de sector inzicht geven
en verantwoording tonen als
deze minst gewenste variant
toch toegepast wordt. Daar-
om vindt de AVS in die geval-
len de meldingsplicht als

voorwaarde vooraf noodza-
kelijk. Vervolgens is het zaak
aparte afspraken te maken
en noodzakelijk dit vast te
leggen met de werkgever die
vindt dat 0-urencontracten
nodig zijn. Anders zou het
kunnen gaan betekenen dat
de rechtszekerheid van werk-
nemers, en dus ook van de
schoolleider in de positie van
werknemer, in het gedrang
komt. Élke vervangingsvaca-
ture zou dan namelijk zonder
meer in een 0-urencontract
kunnen worden gevat en dat
vindt de AVS niet accepta-
bel. De PO-Raad wil echter
niet dat de bonden met zo’n
bestuur gaan praten; dat
heeft de onderhandelingen
doen vastlopen.

Eigen vervangingsplan
Tijdens diverse overleggen
met het ministerie van Soci-
ale Zaken & Werkgelegen-
heid, waar ook de AVS bij
betrokken was, is de handrei-
king gedaan dat bij tijdelijke
benoemingen de ketenbepa-
ling niet van toepassing is.
Dit biedt al de mogelijke
ruimte om de vervanging
adequaat te hanteren. Om het
vervangen van zieke werkne-
mers onderdeel te maken van
goed personeelsbeleid, heb-
ben de AVS en de andere bon-
den ook voorgesteld dat ieder
bestuur samen met de PGMR
een eigen vervangingsplan

o v e r e e n s t e m m i n g  o v e r  h e t
0 - u r e n c o n t r a c t  z ó n d e r
vo o r w a a r d e n  v a s t  t e  l e g g e n
i s  v a n u i t  r e c h t s p o s i t i o n e e l
o o g p u n t  vo o r  e l k e  w e r k n e m e r
d e m e e s t  o n v r i e n d e l i j k e
o p lo s s i n g

2
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maakt. In dat plan moet
staan hoe je de vervangers
benoemt. Hierin moet duide-
lijk gemaakt worden of perso-
neel in vaste dienst komt of
in een tijdelijke betrekking.
Of kan er wellicht sprake
zijn van een combinatie
van vast en tijdelijk. Al deze
keuzes kunnen samen met
de PGMR besproken worden.
Alleen als de werkgever ook
het 0-urencontract als laat-
ste mogelijkheid wil inzet-
ten, moet daarover met de
bonden worden gesproken.
Schoolleiders hoeven binnen
de geldende mogelijkheden
zeker niet massaal over te
stappen op het naar huis stu-
ren van kinderen bij ziekte
van leerkrachten. Er zijn
binnen de regels voldoende
mogelijkheden om vervan-
ging te regelen. De AVS gaat
er vanuit dat schoolbesturen
met een vervangingsplan alle
eerder genoemde mogelijkhe-
den benutten en er daarmee
alles aan doen om te voorko-
men dat groepen naar huis
worden gestuurd.
Door het verschil in stand-
punt tussen de PO-Raad en de
bonden over het vinden van
gemeenschappelijke oplos-
singen binnen de nieuwe
wet, is de toepassing van de
verruiming van de mogelijk-
heden – zoals die ook door de
bonden zijn voorgesteld – op
dit moment niet mogelijk.

Andere onderwerpen
De PO-Raad heeft in haar
berichtgeving ook andere
onderwerpen aan de orde
gesteld. Op al deze onder-
werpen is het overleg nog
gaande.

Loon

Over de loonontwikke-
ling in 2016 is een duide-
lijke afspraak gemaakt in
het (bovensectorale, dus
niet alleen onderwijs)

loonruimteakkoord van
10 juli 2015. Deze afspraak
houdt in dat er voor 2016
3 procent loonsverhoging is
vastgelegd. Een mogelijk spe-
cifiek onderwijspercentage
wordt in de cao-onderhande-
lingen aan de orde gesteld.
Werkgevers zullen dit in
2016, met terugwerkende
kracht, moeten uitbetalen
volgens de afspraken die dan
in de cao zijn vastgelegd. Elk
schoolbestuur moet er daar-
om voor zorgen dat het geld
voor het uitbetalen van deze
loonruimte voor de werkne-
mers beschikbaar blijft.
De PO-Raad spreekt in haar
berichtgeving over het idee
om deze loonruimte (het geld
voor de loonsverhoging) te
gebruiken voor het betalen
van eventuele transitiever-
goedingen. Dit is echter een
heel ander onderwerp bin-
nen het aandeel van de werk-
geverslasten, waarbij er geen
enkele verbinding tussen
loonruimte en transitiever-
goedingen gelegd mag wor-
den. De transitievergoeding
hoort namelijk bij gevolgen
inzake ontslag en staat los
van de hoogte van de loon-
ruimte. Daarom is het voor
elke schoolleider van belang
alert te zijn op dit punt en
in gesprekken hierover de
loonruimte niet te vermen-
gen met eventuele andere
bekostigingsdoelen.

Werkloosheidregeling en

transitievergoeding

In de cao-besprekingen van
voorjaar 2015 is de afspraak
gemaakt dat de transitiever-
goeding (geldend voor het
bijzonder onderwijs) budget-
tair neutraal zou worden in
gevoerd. Het overleg daarover
was echter nog helemaal
niet afgerond. Bonden en
PO-Raad hebben afgespro-
ken dat de invoering van de
transitievergoeding niet tot

extra kosten voor werkgevers
zou mogen leiden. De AVS
en de andere bonden hebben
een mogelijke nieuwe rege-
ling gepresenteerd die aan
die voorwaarde voldoet. De
PO-Raad bevestigde de moge-
lijkheid van deze ‘budgettair
neutrale aanpassing’, maar
wilde deze afspraak echter
gedurende de onderhande-
lingen ineens weer aanpas-
sen naar een andere variant,
waarbij zij ook een bezuini-
ging op de werkloosheids-
kosten door wilde voeren. De
AVS en andere bonden zijn
verrast dat de PO-Raad dit
onderwerp er nu ineens bij
haalt in haar berichtgeving
en de werkloosheidsregeling
daarmee, achteraf, onderdeel
van het cao-conflict lijkt te
maken. Bij het afbreken van
de onderhandelingen was dit
onderwerp helemaal geen
breekpunt.
Omdat het overleg over de
vervanging veel tijd heeft
gekost, is door het afbreken
van de cao-onderhandeling
nog geen overeenstemming
bereikt over de nieuwe
werkloosheidsregeling voor
het po.

Gevolgen
arbeidsvoorwaarden
Formeel betekent het afbre-
ken van het overleg voor lei-
dinggevenden en teams wat
betreft de huidige arbeids-
voorwaarden niets. In de cao
is namelijk geregeld dat de
lopende cao van kracht blijft
zolang er nog geen nieuwe
is. De huidige arbeidsvoor-
waarden blijven daarmee in
stand. Hierbij dienen wel de

algemeen wettelijke wijzi-
gingen, zoals de Wet Arbeid
& Zorg (bijvoorbeeld zwan-
gerschapsverlof en ouder-
schapsverlof) doorgevoerd te
worden. En eventueel ook de
WWZ per 1-7-2016. Tijdens de
onderhandelingen is er ook
gesproken over het doorlo-
pen van de bestaande cao op
het moment dat er nog geen
nieuwe cao is vastgelegd. De
PO-Raad pleitte ervoor van
dit artikel af te zien, maar
een doorlopende cao blijkt in
dit geval van enorm belang.
Het is immers een onwen-
selijke situatie om op enig
moment zonder geldende cao
te komen zitten.

Weer om tafel
Naast de eerder genoemde
onderwerpen is ook op
andere, kleinere, onderwer-
pen onderhandeld. Door het
staken van het overleg zijn
die onderdelen verder niet
besproken. Ook over onder-
werpen als de pauzetijden,
professionaliseringsbudget-
ten en het budget (G)MR is
het overleg gevoerd en nog
niet afgerond.
De AVS blijft ook in de hui-
dige situatie streven naar het
zo spoedig mogelijk bereiken
van een nieuwe CAO PO in
het belang van het hele pri-
mair onderwijs. De verwach-
ting is dan ook dat op enig
moment de sociale partners
weer om tafel gaan. _

Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn,
meldt de AVS deze op
www.avs.nl en in haar andere
communicatie-uitingen.

fo r m e e l  b e t e k e n t  h e t  a f b r e k e n
v a n  h e t  c a o - o v e r l e g  vo o r  d e
h u i d i g e  a r b e i d s vo o r w a a r d e n
n i e t s
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geen gunstig moment

Eindtoets in 2017
mogelijk eerder
De AVS en de sectorraden in het funderend onderwijs
hebben bij staatsecretaris Dekker het verzoek neer
gelegd toestemming te geven om in 2017 eenmalig af
te wijken van de wettelijke periode waarin de eindtoets
plaatsvindt en toe te staan om de periode van 10 tot
15 april als formele afnameperiode toe te voegen.

De reden van het verzoek – dat mede is gedaan door Ouders
en Onderwijs, ICE en A-Vision – is dat er in de wettelijke
periode te veel vrije dagen en feestdagen vallen én de Konings-
spelen, waardoor er geen gunstig moment is voor de afname
van de eindtoets. Ook is er onvoldoende tijd om de second

opinion, wat de functie is van de eindtoets nu het schooladvies
leidend is, goed te laten verlopen.
Naast de (organisatorische) problematiek is een afname in
week 16 tot 19 – de wettelijke periode voor de eindtoets
– allerminst in het belang van de leerling, constateren de
organisaties die het verzoek bij de staatssecretaris hebben
neergelegd. Er wordt geen recht gedaan aan een optimale,
betrouwbare en valide afname van de eindtoets, en daarmee
wordt voorbijgegaan aan het recht en het belang van ieder
kind in groep 8 om de eindtoets onder de meest gunstige
omstandigheden te maken.
Het College voor Toetsen en Examens zal op 18 april aanstaan-
de de toetsperiode voor 2017 vaststellen, dus urgentie om het
verzoek in overweging te nemen is van belang. _

inspiratiesessies in april en mei

Provinciale bijeenkomsten over bewegingsonderwijs
Er is veel wetenschappelijk bewijs voor nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten
van bewegen. In het bestuursakkoord tussen OCW en de PORaad is afgesproken dat in 2017 iedere leerling
in het primair onderwijs minimaal twee lesuren bevoegd bewegingsonderwijs per week krijgt. In april en mei
organiseert Sportkracht12 samen met onder andere OCW in iedere provincie een inspiratiesessie over dit thema
voor onderwijs, overheid en sportsector.

Er is veel discussie over de
kwaliteit en kwantiteit van
het bewegen in en rondom
de school. Een VVD-Kamer-
lid heeft een tijd geleden
een voorstel ingediend om
alle lessen lichamelijke

opvoeding in het basison-
derwijs door vakleerkrach-
ten te laten verzorgen. Het
ministerie van OCW heeft
een ronde gemaakt langs 37
gemeenten om te bespreken
hoe er gezamenlijk kan

worden gewerkt aan het ver-
beteren van het bewegen in
en rondom de school. In het
bestuursakkoord is afgespro-
ken dat scholen ernaar stre-
ven dat in 2017 iedere leer-
ling in het basisonderwijs

minimaal twee lesuren
bevoegd bewegingsonder-
wijs per week krijgt. Waar
mogelijk streven scholen
naar drie uur. Via een eerder
uitgezette landelijke enquête
wordt gekeken in hoeverre

ruimte voor onderwijsontwikkeling

VO-raad: ‘Meer rooster-
vrije uren leraren vo’
Scholen per jaar per leraar 100 uren extra geven
om ruimte op schoolniveau te creëren voor de
ontwikkeling van het onderwijs. Dit staat in een
actieplan dat de VOraad eind maart op haar
jaarlijkse congres presenteerde.

Om de kloof tussen lerarenopleidingen en onderwijspraktijk
te dichten is het van belang dat een groter deel van de
opleiding van leraren in de school plaatsvindt, en dat
scholen en de beroepsgroep mede-eigenaar worden van
de lerarenopleidingen, stelt de sectororganisatie voor het
voortgezet onderwijs. Scholen kunnen een rol spelen in
het meer ruimte creëren voor leraren, bijvoorbeeld door
het onderwijs anders te organiseren en onnodige regels en
administratieve taken te schrappen. In het actieplan ‘Naar
een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ van de
VO-raad staat een aantal punten om het beroep van leraar
aantrekkelijker te maken.
Het actieplan is gebaseerd op gesprekken met leraren,
schoolleiders en bestuurders. Behalve het investeren
in ontwikkeltijd van leraren en het verbeteren van de
lerarenopleiding, staan een herijking van het taakbeleid,
investeren in loopbaan- en loonontwikkeling, investeren in
een professionele cultuur op school en versterking van het
strategisch personeelsbeleid in het plan beschreven. _
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professionalisering

Schoolleidersregister On Tour
Het Schoolleidersregister PO organiseert op 15 april aanstaande een gratis
bijeenkomst in de Jaarbeurs te Utrecht. Ook de AVS is van de partij.

Het Schoolleidersregister PO
beantwoordt alle vragen over
basis- en herregistratie, over
formeel leren en informeel
leren en alles wat daarbij
hoort. Deelnemers kunnen
tijdens workshops in gesprek
met aanbieders van opleidin-
gen, EVC-procedures, assess-
ments, interactieve portfo-
lio’s en IDW-trajecten.
Het AVS Centrum Educatief
Leiderschap zet zich in voor
goed onderwijs door visionair

leiderschap en biedt samen
met verschillende partners
een breed en samenhangend
professionaliseringsaanbod.
Met de schoolleidersoplei-
ding voldoen deelnemers
aan de basisregistratie en de
leergangen zijn in het regis-
ter opgenomen voor de her-
registratie. Alle opleidingen
en leergangen zijn van hoge
kwaliteit en sluiten aan bij de
praktijk van de schoolleider.
Tijdens de workshop van

het AVS Centrum Educatief
Leiderschap komen de hoofd-
lijnen van de opleidingen en
leergangen aan de orde.
Ook kunnen deelnemers ver-
diepende informatie krijgen
van de aanwezige kerndocen-
ten/projectleiders over:
• Schoolleidersopleiding

basis- en vakbekwaam
• Leergang

Interim-management
• Leergang Strategische

communicatie & PR

• Leergang Directeur Inte-
graal Kindcentrum (IKC)

• Leergang Op weg

naar excellent

schoolleiderschap _

Meer informatie en aanmel-
den: www.schoolleiders

registerpo.nl/schoolleiders-
register-on-tour-het-aanbod

Zie ook www.avs.nl/profes-
sionalisering voor een
voorlichtingsfilmpje over
de opleidingslijn van het
AVS Centrum Educatief Lei-
derschap en het complete
aanbod. In de bijgevoegde
brochure de opleidingen en
leergangen voor schooljaar
2016/2017.

scholen hieraan voldoen.
Daarin worden ook de
belemmeringen en kansen
rondom bewegingsonderwijs
in kaart gebracht.
Om met deze informatie een
verdiepingsslag te maken,
organiseert Sportkracht12,
samen met OCW en KVLO,
VSG, JOGG en NOC*NSF, in
de maanden april en mei
2016 in iedere provincie
een inspiratiesessie over dit
thema. De bijeenkomsten
gaan in op nut en noodzaak
van bewegingsonderwijs

en dagelijkse beweegmo-
menten. Daarnaast zijn er
inspirerende voorbeelden en
vinden discussies plaats over
knelpunten en valkuilen.
Het uiteindelijke doel is het
ophalen van de tien grootste
knelpunten van en de tien
beste oplossingen voor bewe-
gingsonderwijs en dagelijkse
beweegmomenten. Deze
landelijk verzamelde infor-
matie zal uiteindelijk gebun-
deld aangereikt worden aan
staatssecretaris Dekker van
Onderwijs.

Data bijeenkomsten
• 11 april: Zeeland (Sport Zeeland)
• 13 april: Noord-Brabant (Sportservice Noord-Brabant)
• 19 april: Flevoland (Sportservice Flevoland)
• 20 april: Limburg (Huis voor de Sport Limburg)
• 21 april: Drenthe (Sport Drenthe)
• 22 april: Zuid-Holland (Sportservice Zuid-Holland)
• 28 april: Friesland (Sport Fryslan)
• 11 mei: Overijssel Sportservice Overijssel) en Groningen

(Huis voor de Sport Groningen)
• 18 mei: Noord-Holland (Sportservice Noord-Holland)
• 25 mei: Utrecht (Sportservice Provincie Utrecht)
De bijeenkomst in Gelderland vond reeds plaats op 5 april. _

Meer informatie: www.sportkracht12.nl

Foto’s: Hans Roggen
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netwerkbijeenkomst 18 mei

Positieve gezondheid
en Gezonde School
De Gezonde School houdt zich bezig met gezond-
heidsbevordering in het po, vo en mbo en organiseert
op 18 mei aanstaande een netwerkbijeenkomst in het
midden van het land over positieve gezondheid.

Positieve gezondheid focust niet op afwezigheid van ziekte,
maar op persoonlijke veerkracht die tegenslag helpt over-
winnen. Het gaat over leven, kunnen meedoen, zingeving,
geluk en eigenwaarde. Die benadering beïnvloedt hoe we
in het onderwijs aandacht hebben voor de gezondheid van
leerlingen. Waar liggen kansen? Wat betekent dit voor het
vormgeven van de Gezonde School? Verken deze vragen en
kom nieuwe ideeën opdoen voor je eigen school of organisatie.
Met aandacht voor Onderwijs2032. _

Meer informatie en aanmelden: www.loketgezondleven.nl/
kalender. Tom Roetert (t.roetert@avs.nl) is Gezonde School-
adviseur namens de AVS. Zie ook www.gezondeschool.nl

digitaal panel

Meedenken met
evaluatie Passend
onderwijs
Een consortium van onderzoeksinstituten voert
de komende jaren het Evaluatieprogramma
Passend onderwijs uit. De onderzoekers willen
de verschillende actoren uit de praktijk graag
betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de
onderzoeksprojecten.

Meedenken over het onderzoek, bijvoorbeeld bij het opstellen
van onderzoeksinstrumenten, het reflecteren op uitkomsten
of het inbrengen van actuele vraagstukken? Neem dan deel
aan het digitale panel en geeft zelf aan op welke thema’s en
voor welke onderwijssectoren u wilt meedenken. _

Meer informatie: www.passendonderwijs.nl/nieuws/meedenken-
op-digitaal-panel-evaluatieprogramma-passend-onderwijs
Zie ook http://evaluatiepassendonderwijs.nl

tijdelijke uitleen heeft ook voordelen voor eigen school

Online lerarenpool voor onderwijs
aan vluchtelingenkinderen
Schoolbesturen in het basisonderwijs kunnen sinds kort via een online pool
leerkrachten zoeken voor onderwijs aan klassen met vluchtelingenkinderen.
Omgekeerd kunnen leerkrachten zich daarin opgeven om tijdelijk lessen te
geven.

De lerarenpool vluchtelin-
genklas is gekoppeld aan de
Onderwijsvacaturebank voor
het primair onderwijs van
het Participatiefonds. Scho-
len kunnen gratis vacatures
plaatsen en in de database
zoeken naar geschikte kan-
didaten. Deze hebben een
pabo-diploma en affiniteit
met lesgeven aan vluchtelin-
genkinderen. Bijvoorbeeld
omdat ze Nederlands als
tweede taal (NT2) hebben

gegeven of een opleiding
zoals de master Special
Educational Needs hebben
gevolgd. De leerkrachten voe-
ren hun CV in en geven tege-
lijkertijd aan in welke regio
zij willen werken. Scholen
kunnen dan kijken wie zij
willen uitnodigen voor een
sollicitatiegesprek.
Ton Groot Zwaaftink, voor-
zitter van initiator Arbeids-
marktplatform PO: “Veel
vluchtelingenkinderen

verhuizen met hun families
in relatief korte tijd van
locatie naar locatie. Daarom
wisselt de vraag naar leer-
krachten op een school per
periode. Omdat de leraren-
pool uitgaat van leerkrachten
die tijdelijk les willen geven
aan klassen met vluchtelin-
genkinderen, speel je op die
wisselende behoefte in.”

Detachering
Waarschijnlijk zijn voor het

onderwijs aan vluchtelin-
genkinderen zowel werkzoe-
kende leerkrachten nodig als
degenen die al verbonden
zijn aan een school. Groot
Zwaaftink: “Tijdelijke deta-
chering heeft ook voordelen
voor de eigen school. Steeds
meer scholen krijgen nu
of later met onderwijs aan
vluchtelingenkinderen te
maken. Als leerkrachten zich
daarin verder professiona-
liseren, werken ze aan hun
eigen ontwikkeling en bren-
gen ze ook nieuwe kennis en
ervaring de school in.” _

Schoolbesturen, -directies
en leraren kunnen met
vragen over het in- en
uitlenen terecht bij het
Arbeidsmarktplatform PO.
Mail naar info@arbeidsmarkt

platformpo.nl
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DE	AVS	ORGANISEERT	VAN	19	T/M	21	OKTOBER	2016:

ESHA-conferentie in Maastricht
‘International	inspiration	in	education:	leadership	matters!’

Een	conferentie	die	in	het	teken	staat	van	ontmoetingen	en	uitwisselen	van	ervaringen.
Met	gelijkgestemden	uit	vele	verschillende	Europese	landen	drie	dagen	lang	verdiepen	in	leiderschap.
Want	leiderschap	staat	centraal	tijdens	deze	internationale	meeting.	En	dat	alles	met	het	bruisende
Maastricht	als	decor.

Op	het	programma	staan	onder	andere	vier	keynotes	van	topniveau:
• De	beroemde	onderwijssocioloog	prof. dr.	Michael	Fullan:	hij	pleit	voor	een	andere	pedagogiek	in	de	school	waarbij
we kinderen	meer	ervaringsgericht,	vanuit	concrete	vraagstukken	en	intrinsieke	motivatie	laten	leren

• Innovator dr.	Zachary	Walker:	hij	spreekt	over	de	inzet	van	(mobiele)	technologie	in	het	onderwijs
• Kunstenaar/ontwerper Daan	Roosegaarde:	hij	neemt	de	toehoorders	mee	in	zijn	visie	op	de	duurzame	toekomst
• Psycholoog Mark	van	Vugt:	hij	gaat	in	op	het	overbruggen	van	de	afstand	tussen	leiders	en	volgers	in	complexe
organisaties

In	de	middagen	zijn	er	interactieve	parallelsessies	en	lezingen,	onderverdeeld	in	vier	thema’s:
• Dream	of	the	future:	21st	century	pedagogies
• Inspire	and	Innovate:	21st	century	leadership
• Global	citizenship:	21st	century	competences
• Well	being	for	21st	century	kids

Ontmoet	Europese	collega’s	en	kom	in	oktober	ook	naar	Maastricht!
Meer	informatie	en	aanmelden: www.esha2016.com

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

1000-21-5000-1380 AVS KP 2015-2016
1000-21-5000-1379 AVS KP 2015-2016

1000-21-5000-1378 AVS KP 2015-2016-03

Kleur: fc

Advertentie

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 30-03-16   10:16
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Over het thema

De schoolleider maakt het verschil, consta-
teerde de inspectie in het Onderwijsverslag
2013/2014. Hoe beter diens kwaliteit, hoe
beter die van het onderwijs. Hoog tijd dus
om te kijken in welke ‘staat’ de schoolleider
anno 2016 verkeert. Vooruitlopend op de
eerste officiële ‘Staat van de Schoolleider’, die
schooldirecteuren op 13 april overhandigen
aan de bewindslieden van OCW en aan de
inspectie. AVS-leden werkten massaal mee
aan een peiling hiervoor.

Hoe staat het met u? De meeste schoolleiders
zijn tevreden over de resultaten van hun
school. Professionaliseren en bijblijven staan
hoog in het vaandel. Erg noodzakelijk, want
leiderschap transformeert in onze complexe
maatschappij. Schoolleiders zijn duizendpoten
met veel uiteenlopende rollen en taken.
“In andere sectoren liggen die taken vaak bij
verschillende personen.”
Meer dan de helft ervaart een (te) hoge werk-
druk. Wet- en regelgeving, de cao en Passend
onderwijs zijn de grootste boosdoeners.
Maar: “Als je bij de invulling van de 40-urige
werkweek ook kiest voor het overlegmodel,
creëer je mogelijkheden om de werkdruk
te verlagen.” Een iets minder ambitieus
schoolplan helpt ook, blijkt uit het relaas van
een schoolleider die het roer omgooide.

Tot slot blijft de relatie schoolleider-bestuur-
der een gevoelige. “Het zoeken naar een
goede balans in verantwoordelijkheden is in
de praktijk lastig. Schoolbeleid raakt soms
ondergeschikt aan stichtingsbeleid”, aldus
enkele schoolleiders uit de AVS-peiling.
Hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge
pleit voor één gezamenlijke bestuurlijke
gemeenschap, inclusief schoolleiders.

thema _ de sta at van de schoolleider

‘o n d erw i j s  m a a k  j e  m e t  el k a a r’

Leidinggevenden in het funderend onderwijs

overhandigen op 13 april de rapportage

‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie

van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag

is de nieuwste loot aan de ‘Staat van’-stam;

we kennen immers al jarenlang De Staat van

het Onderwijs, en afgelopen jaren zijn daar

De Staat van de Leerling en De Staat van de

Leraar bij gekomen. Meer dan 550 AVS-leden

en vo-schoolleiders leverden een bijdrage

aan het rapport via een online onderzoek en

essays. tekst lisette blankestijn

Hoe staat het
met de schoolleider
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‘o n d erw i j s  m a a k  j e  m e t  el k a a r’

Petra van Haren, voorzitter van de Algemene Vereniging
Schoolleiders (AVS) is blij dat De Staat van de Schoollei-
der verschijnt. “In 2014 heeft de onderwijsinspectie voor
het eerst specifiek onderzoek1 gedaan naar de school-
leider. Daaruit bleek dat er een nauw verband is tussen
de kwaliteit van de schoolleider en de schoolkwaliteit.
Dit bevestigde wat we al wisten uit internationaal onder-
zoek. Ik realiseerde me toen meer dan ooit hoe belang-
rijk het is om schoolleiders te positioneren: wie zijn we,
waar staan we?” Naast het primair en speciaal onderwijs
komt ook het voortgezet onderwijs uitgebreid aan bod
in de rapportage. Op initiatief van de VO-raad schreven
meerdere rectoren/directeuren uit het vo een essay. Van
Haren: “Het is heel belangrijk dat we dit samen met de
vo-schoolleiders hebben kunnen doen. We moeten ons
in het funderend onderwijs verbinden en samen kijken
waar onze agenda’s overlappen.”

Drie rollen En, hoe staat de schoolleider ervoor?
“De context van schoolleiders is heel divers. Het scheelt

Hoe staat het
met de schoolleider

nogal of je een school leidt in een grote stad of in een
krimpregio op het platteland”, zegt Van Haren. “Aan
de andere kant: het takenpakket van een schoolleider
is universeel. Je bent gemandateerd werkgever, je bent
een leider die mensen ondersteunt en een strategische
visie heeft, én je bent manager. Dat zijn drie verschil-
lende rollen die een schoolleider in zichzelf moet
verenigen. In andere sectoren liggen die taken vaak bij
verschillende personen. Op veel basisscholen is geen
staf, daar doet de schoolleider alles zelf.” Ook in het
voortgezet onderwijs heeft de schoolleider met die ver-
schillende rollen te maken. Arend Smit, rector van het
Corlaer College in Nijkerk, schreef mee aan De Staat
van de Schoolleider. “Er komt veel op ons af, en we
moeten op veel verschillende niveaus aan de slag. Denk
maar aan Onderwijs2032, toekomstgericht onderwijs.
Schoolleiders moeten beleid vertalen naar het primaire
proces, ze hebben een sturende rol en moeten daarbij
ook hun mensen kunnen meenemen.” In het vo ope-
reert de schoolleider wel op een andere schaal dan in
het po. “Het vo heeft vaak afdelingen met honderden
leerlingen. Afdelingsleiders worden daarom ook als
schoolleiders gezien.”

Onderwijskundig leiderschap De algehele
teneur van De Staat van de Schoolleider: het gaat de
schoolleider goed. Van Haren: “Schoolleiders hebben
een gevoel van grip, ze vinden dat ze werken aan de
goede dingen. Wel vinden ze sommige zaken lastig.
Naast het dagelijks uitoefenen van die drie verschillen-
de taken hebben ze te maken met Passend onderwijs, de
transitie Jeugdzorg, het overlegmodel uit de cao, noem
maar op. Het is een beroep onder druk. Het is belang-
rijk dat schoolleiders integraal schoolleider zijn en met
de inhoud bezig kunnen zijn. Onderwijskundig leider-
schap, daar staan ze in hun kracht.” Dat ziet ook Arend
Smit. “De laatste jaren zijn onze taken sterk beheers-
matig geworden, dat moet meer onderwijskundig. Als

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

“Je bent gemandateerd werkgever,
je bent een leider die mensen
ondersteunt en een strategische visie
heeft, én je bent manager.”

1 De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal
onderwijs en voortgezet onderwijs. Inspectie van het Onderwijs,
maart 2014

11k ader prim air april 2016

929395-02_011_04-Apr-16_11:43:12_walter



Schoolleidersbeurs Uit De Staat van de
Schoolleider blijkt verder dat het leeuwendeel van de
schoolleiders in het po vindt dat ze beschikken over de
voor hun vak vereiste competenties, zoals visiegestuurd
werken, in relatie staan tot de omgeving, analyseren en
probleemoplossen. Zo’n 96 procent van de schoolleiders
in het reguliere po heeft de pabo of een andere leraren-
opleiding afgerond. In het speciaal onderwijs, waar een
kleinere peiling is gedaan, heeft 93 procent dat gedaan.
Schoolleiders geven aan dat ze hun verdere professionali-
sering zeer belangrijk vinden; in het po vindt 88 procent
dat een schoolleidersbeurs dat moet ondersteunen. Daar
komt bij: een flink deel (17 procent) van de AVS-schoollei-
ders is nog niet ingeschreven bij het register (zie kader).
Van Haren: “Daar moeten we alert op zijn, want die
wetgeving komt eraan. Het is goed dat schoolleiders aan-
geven dat ze professionalisering erg belangrijk vinden.”
Smit: “De complexiteit van scholen neemt toe, daarvoor
moeten schoolleiders zich ontwikkelen. Het is belang-
rijk dat we politiek inzetten op de professionalisering
van onze beroepsgroep. Daar hoort ook een financiële
prikkel bij.”

Affiniteit Daarnaast hebben schoolleiders veel oog
voor de professionalisering van hun team. 96 procent
van de AVS-leden heeft daar een grote tot zeer grote
invloed op. Dat is nog meer dan de invloed van de indi-
viduele leraren zelf (93 procent). Bij de keuze van een
professionaliseringsactiviteit is het vaakst (25 procent)

schoolleider moet je daarin
mensen meenemen en rich-
ting, ruimte en ruggensteun
geven. Onderwijs maak je met
elkaar. Welke doelgroep heb
je? Wat hebben de leerlingen
nodig? Dat kunnen leraren
zelf best bepalen. De school-
leider houdt overzicht: waar
hebben we nog kennis nodig?
Dat vraagt om een breder
type schoolleider, meer crea-
tief en ondernemend, innova-
tief. Iemand die mensen kan
inzetten op dat gebied waar
ze affiniteit mee hebben.
Differentiëren is belangrijk,
niet alleen bij onze leerlin-
gen, maar ook bij docenten

en schoolleiders. Niet iedereen door dezelfde trechter
gooien, maar de relatie aangaan, sturen op competentie-
ontwikkeling en autonomie.” Van Haren: “We gaan rich-
ting transformatief leiderschap. Vaak zit er veel expertise
in een team, maar wordt die kennis en ervaring wel goed
aangesproken? Hoe zorg je ervoor dat dat wel gebeurt?
Durf je mensen verantwoordelijk te maken? Dat soort lei-
derschap moet meer ontwikkeld worden.”

e e n  s c h o o l l e i d e r  o p  o c w

Het ministerie van Onderwijs

heeft voor het eerst een

beleidsmedewerker voor

schoolleiders aangesteld:

Marga Böhmers. Böhmers is

daarnaast twee dagen per week

directeur bij een basisschool

van de Rotterdamse Vereniging

voor Katholiek Onderwijs.

“Het ministerie benoemt

combifunctionarissen

om de afstand tussen

onderwijspraktijk en beleid te verkleinen. Dat ik nu als

schoolleider-ambtenaar benoemd ben, geeft aan dat

het ministerie ook de ervaringen van de schoolleider wil

meenemen in haar beleid. Mijn werkzaamheden vloeien voort

uit het Bestuursakkoord 2014-2020, waarin is afgesproken

de kwaliteit en positie van de schoolleider te versterken. Ik

heb vanwege deze aanstelling mijn eigen school wel anders

georganiseerd, door taken te delegeren. De schoolleider

is immers een cruciale factor op school, dat wilde ik goed

regelen.”

AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het
is belangrijk om schoolleiders te
positioneren: wie zijn we, waar staan
we?” Foto: Hans Roggen

In 2015 kregen de bewindslieden van OCW De Staat van het Onderwijs, van de Leerling en van de Leraar uitgereikt. Dit jaar komt daar De Staat van de Schoolleider bij. Foto’s: Visuele Notulen/Michele Giebing

‘d i f f e r e n t i e r e n  i s  b e l a n g r i j k ,
o o k  b i j  l e r a r e n  e n
s c h o o l l e i d e r s ’
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de persoonlijke ambitie van
de leraar leidend, maar in
19 procent van de gevallen
wordt de keuze bepaald door
het initiatief van een leraar
(of een groepje leraren) om
een vernieuwings- of verbe-
teringsproject op school te
starten. Smit: “Het is aan de
schoolleider om mensen in te
zetten op het terrein waar ze
affiniteit mee hebben. De een
houdt van onderzoeksmatig
werk, een ander wil het cur-
riculum ontwikkelen en weer
een ander maakt zich sterk
voor internationalisering.
Niet iedereen hoeft alles te
kunnen. Als je de beste onder-

steuning biedt, kom je als school tot innovatie.” Vaak ook
is het de uitkomst van een lesobservatie die de professio-
naliseringsactiviteit van een leraar bepaalt. Die lesobser-
vatie wordt in het po vaak door de eindverantwoordelijke
(26 procent) of leidinggevende schoolleider (11 procent)
gedaan, maar in 28 procent van de gevallen is het de
intern begeleider die observeert. In het so doet de ib’er
dat zelfs nog iets vaker.

’Regelbevrediging’ De Staat van de Schoolleider
gaat ook in op de werkdruk van schoolleiders. 19 procent
van de po-schoolleiders ervaart een te hoge werkdruk en
nog eens 40 procent vindt de werkdruk hoog. In het so
is dat zelfs 24 respectievelijk 44 procent. Ook vo-school-
leiders kennen veel werkdruk, weet Smit. “Naast veelei-
sende ouders en juridisering leveren vooral dingen die
‘over de schutting worden gegooid’ stress op. De Tweede
Kamer roept wat, maar de schoolleider voelt de nood-
zaak niet. Passend onderwijs: iedereen verplicht naar

Arend Smit, rector van het Corlaer
College in Nijkerk, schreef mee aan
De Staat van de Schoolleider.
Foto: Dirk Kreijkamp

In 2015 kregen de bewindslieden van OCW De Staat van het Onderwijs, van de Leerling en van de Leraar uitgereikt. Dit jaar komt daar De Staat van de Schoolleider bij. Foto’s: Visuele Notulen/Michele Giebing

r e g i s t r at i e
s c h o o l l e i d e r s r e g i s t e r  p o

Maart 2016 staan 7.391 schoolleiders ingeschreven in het

Schoolleidersregister PO met als doel zich uiteindelijk

te registeren. Inmiddels zijn er al 3.170 schoolleiders

officieel geregistreerd als Register Directeur Onderwijs

en 473 als Register Adjunct-directeur Onderwijs. Zo’n

85 schoolleiders hebben registratie aangevraagd, deze

zijn nog in beoordeling. Vanaf 2018 is registratie voor alle

schoolleiders verplicht.

de studiemiddag. Daar geloof ik niet in. Pestprotocollen:
ieder jaar een veiligheidsonderzoek. Waarom moet ik
zoveel gegevens leveren als dingen goed lopen? Gegevens
zijn belangrijk, maar mensen komen in beweging door
relatie.” Van Haren: “Schoolleiders geven aan dat ze
veel werkdruk ervaren door het toepassen en uitvoeren
van de cao, bestuurlijke kaders en regelbevrediging. Dat
kost veel tijd, die ze dus niet kunnen besteden aan con-
tact met hun team, leerlingen en andere schoolleiders.
Terwijl ze dat het liefste doen. Verantwoording dragen
voor de uitvoering van beleid waar ze zich geen eigenaar
van voelen, dat levert stress op. Aan de andere kant:
internationaal gezien heeft de Nederlandse schoolleider
nog steeds een grote mate van autonomie.” _

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

13k ader prim air april 2016
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m o e t en  o f  w il l en  m a a k t  v eel  u i t

Zeker 60 procent van de schoolleiders vindt de werkdruk (te) hoog. Ze zeggen zoveel op hun

bordje te krijgen dat ze aan onderwijskundig leiderschap onvoldoende toekomen. “Als ik zo

doorga, gaat het niet goed.”

tekst daniëlla van ‘t erve

Ook schoolleiders
ervaren hoge werkdruk

De werkdruk is volgens 63 procent van de schoolleiders
in het basis- en speciaal onderwijs (te) hoog, blijkt uit de
Staat van de Schoolleider, waarvoor de AVS een peiling
onder ruim 500 leden hield. Die hoge werkdruk komt vol-
gens de respondenten vooral door de vele wet- en regel-
geving (24 procent) en de uitvoering van de nieuwe cao
(26 procent). Daarin gaat zoveel tijd zitten, dat ze onvol-
doende toekomen aan bijvoorbeeld overleg met leraren
en leerlingen. Of zoals een schoolleider verzucht: “Helaas
zijn er, naast het stapelen van wet- en regelgeving als
Passend onderwijs en de Wet Werk en Zekerheid, zoveel
zaken die tussendoor op scholen afkomen, dat het lastig
is om onze eigen doelen te bereiken. De staatssecretaris
gaat ondertussen maar door met nieuwe plannen uit de
kast trekken.”

Met werkdruk op zichzelf is niets mis, vindt AVS-adviseur
Jan Stuijver. “Sterker nog, als er geen werkdruk zou zijn,
dan doen we iets niet goed. Het geven van goed onderwijs
is namelijk veel werk, dat ook nog in relatief korte tijd
moet plaatsvinden. Dat gebeurt bovendien vaak door zeer
betrokken en gedreven mensen die geneigd zijn er meer
uren in te steken dan ervoor staan.”

thema _ de sta at van de schoolleider

‘a l s  e r  g e e n  w e r k d r u k  z o u  z i j n ,
d o e n  w e  i e t s  n i e t  g o e d ’
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m o e t en  o f  w il l en  m a a k t  v eel  u i t

ervaren hoge werkdruk

>

stellen. “Als je zou willen, kun je elke dag wel meedoen
aan een project of een uitstapje”, zegt Van Soldt. “Zodra
er post of mail binnenkomt, besluit ik nu direct op wel-
ke stapel die kan: belangrijk, minder belangrijk of in de
prullenbak. Meer dan de helft belandt veelal ongeopend
in de prullenbak. Wat belangrijk is, doe of beantwoord
ik meteen, wat minder belangrijk is blijft liggen tot vrij-
dagmiddag, dan stel ik orde op zaken.”
Het echte ‘nee zeggen’ gebeurt tijdens het schrijven van
het schoolplan. “Houd ook daarin ruimte vrij om in te
kunnen spelen op eventuele nieuwe ontwikkelingen”,
geeft AVS-adviseur Stuijver als tip. “Neem dus niet te
veel ambities op. Veel prettiger voelt het als je na afloop
kunt zeggen dat je de twee prachtige ambities hebt
behaald én nog tijd overhad om nieuwe plannen van
de overheid te kunnen uitvoeren.” “Soms moet je de
ambities toch bijstellen”, vult Van Soldt aan. “Bijvoor-
beeld als de bouw van de school op zich laat wachten.
Door het plan als een werkdocument te zien, houd je de
mogelijkheden open, ook dat geeft lucht.”

Professionele dialoog Uit de AVS-peiling blijkt
verder dat veel schoolleiders geen prestatieafspraken
maken met teamleden en het lastig vinden om de
professionele dialoog aan te gaan. Op De Vlier houden
leraren al zeker tien jaar zelf hun portfolio digitaal
bij en bespreekt Van Soldt de afspraken volgens de
cyclus van doelgericht beoordelen. “Misschien dat ons
Daltonconcept, dat uitgaat van zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid, een rol speelt in hoe ver we hier-
in zijn.” De digitalisering kan de werkdruk volgens haar
zeker helpen verlichten. Zo werkt haar bestuur ook
met een systeem dat direct inzichtelijk maakt hoeveel
lesuren en taakuren iedereen precies heeft. “De dialoog
met leraren over de taakverdeling kan vervolgens soms
best moeilijk zijn”, erkent Van Soldt. “Maar die start
bij duidelijkheid over het aantal uren dat ze over heb-
ben voor andere taken, en dat is vaak veel meer dan ze
denken.”

‘Moet-druk’ versus ‘wil-druk’ Overleg over
Passend onderwijs draagt volgens een kwart van de
ondervraagde schoolleiders bij aan een hoge werkdruk,
terwijl overleg met IKC- of overige educatieve partners
dat niet doet. Volgens Jack Pruijsten (59), schoolleider

Het wordt volgens hem gevaarlijk op het moment dat de
balans doorslaat en de werkdruk té hoog wordt. “Het is
de taak van de schoolleider om te bewaken dat mensen
te veel hooi op de vork nemen. En zo moet de bestuurder
de schoolleider in de gaten houden. Iemand die trots zegt
80 uur per week te werken, pleegt onnodig roofbouw op
zichzelf, want het werk moet in 40 uur kunnen.”

Fluitend naar school Een belangrijke factor in
werkdrukbeleving is de professionele ruimte die een
schoolleider ervaart: het zelf beslissingen kunnen nemen
en de greep op het werk hebben. Han van Soldt (65),
schoolleider van Daltonschool De Vlier in Winterswijk,
gaat elke dag fluitend naar het werk. Maar dat was een
aantal jaren geleden anders. “Als ik zo doorga, gaat het
niet goed”, dacht ze. Ze besloot dusdanig in haar overvol-
le agenda te schrappen dat er dagelijks lege plekken ont-
staan die ze kan invullen zoals ze dat zelf wil. Die auto-
nomie geeft veel lucht, maar betekent wel prioriteiten

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

15k ader prim air april 2016
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van sbo De Lings in Tegelen, is er verschil tussen ‘moet-
druk’ en ‘wil-druk’. “Er zijn in het onderwijs heel veel
dingen die van bovenaf worden opgelegd, en die dus moe-
ten, terwijl we de zin er niet van inzien. De nieuwe cao
vind ik bijvoorbeeld rampzalig. Het onderwijs bestaat uit
pieken en dalen, door dit dicht te willen regelen in een
40-urige werkweek ontstaat er een enorme druk. Er gaat
alleen al gigantisch veel tijd zitten in het overleg dat ik
met elke leraar moet aangaan over iets waarvan we alle-
bei het nut niet inzien. Dit soort ‘moet-druk’ zorgt juist
voor een te hoge werkdruk.”
‘Wil-druk’ zorgt volgens Pruijsten daarentegen voor een
enorme boost in de school. Sbo De Lings werkt sinds een
paar jaar volgens een nieuw onderwijsconcept waarin
het draait om betekenisvol leren, waarvoor de school ver-
deeld is in twee heterogene units van zestig kinderen met
elk vier leerkrachten. “Ook dit vraagt veel aan overleg en
inzet van het team”, vertelt hij, “maar hier hebben we
zelf voor gekozen en de gezamenlijke zoektocht levert
juist energie op.”

Afvinklijstje Het vele afleggen van verantwoording
valt volgens de schoolleider vervolgens weer onder ‘moet-
druk’. Hij juicht het nieuwe toezicht van de inspectie toe,
waarbij scholen meer ruimte krijgen. Maar liever nog
ziet hij het inspectiebezoek vervangen door een interne
audit vanuit het bestuur. “Net als kinderen en leraren
bij ons hun ontwikkeling presenteren, zou je ook de
ontwikkeling van de hele school aan collega-directeuren
en bestuursleden kunnen presenteren en daarop kritisch
bevraagd mogen worden”, legt hij uit. “Van de feedback

die je krijgt en geeft, leer je meer dan
van een inspecteur die met een afvink-
lijstje door de school loopt.”
Pruijsten heeft de functie van school-
leider vanaf 1991 zien veranderen van
een dag ambulant naar fulltime. Toen
hij vorig jaar directeur werd van drie
scholen, trok hij aan de bel. “Ik heb
hartstikke mooi werk, de extra uren
die ik maak, neem ik voor lief. Maar
als meerscholendirecteur kon ik niet
meer de kwaliteit leveren waar ik voor
sta. Op de momenten dat het nodig
is, zoals escalaties tussen leerlingen,
moet je er gewoon zijn, maar dat lukt
niet. Ook de invoering van een nieuw
onderwijsconcept kan niet gefragmen-
teerd. Mijn bestuur heeft dit gelukkig
ingezien en elke school heeft nu weer
een eigen directeur.”

d e b at  w e r k d r u k

Het ministerie van Onderwijs is niet van

plan extra maatregelen te nemen om de

werkdruk in het onderwijs te verlagen.

Dat blijkt uit een debat met de Tweede

Kamer dat begin maart plaatsvond.

Volgens staatssecretaris Dekker zijn

bestuurders en schoolleiders hier primair

zelf verantwoordelijk voor. Het onderwijs

kan veel kritischer zijn bij het uitvoeren

van taken: veel ‘verplichtingen’ zijn niet

verplicht. Wel werd een motie aangeno-

men over het in kaart brengen van wat

ict kan betekenen voor het verminderen

van werkdruk. Dekker wees ook op de

Regeldrukagenda, waarin met onderwijs-

organisaties concrete maatregelen zijn

afgesproken om de regeldruk te verla-

gen. Hij beloofde de Kamer direct na de

zomer in te lichten over de voortgang op

deze agenda en het eraan gekoppelde

Meldpunt Regeldruk (waar schoolleiders

en leraren vanaf deze maand terecht

kunnen om registratieverplichtingen te

melden). Dan zal hij ook bekijken of de

pilot Regelluwe scholen, waarin excel-

lente scholen mogen afwijken van regels,

voor een grotere doelgroep kan worden

opengesteld.

“Er zijn heel veel dingen die van bovenaf worden opgelegd, terwijl we de zin er niet van inzien”,
vindt schoolleider Jack Pruijsten.

‘a l s  m e e r s c h o l e n d i r e c t e u r
ko n  i k  n i e t  m e e r  d e  k w a l i t e i t
l e v e r e n  w a a r  i k  vo o r  s ta .
e l k e s c h o o l  h e e f t  n u  w e e r  e e n
e i g e n  d i r e c t e u r ’
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thema _ de sta at van de schoolleider

Dat steeds meer besturen meerschoolse directeuren aan-
stellen, noemt AVS-adviseur Stuijver een dramatische ont-
wikkeling. “Het is de dood in de pot voor goed onderwijs.
Een directeur is niet alleen maar een manager. Hij of zij
is het gezicht van de school, en dat vraagt dat je er bent
voor het personeel. Goed personeelsbeleid is meer dan
het voeren van gesprekken.”

Bovenschoolse ondersteuning van bijvoorbeeld een
clusterdirecteur of kwaliteitszorgmanager kan het werk
voor de schoolleider volgens Stuijver een stuk verlichten.
Net als extra handen in de school, zoals een adminis-
tratief medewerker of desnoods in de vorm van vrijwil-
ligers. Op Daltonschool De Vlier werken bijvoorbeeld
twee klusjesmannen, waaronder Van Soldts eigen man,
die elke donderdag hun steentje bijdragen. Van Soldt:
“Dat is geweldig, menig schoolleider is er jaloers op,
maar dit zou natuurlijk gewoon voor elke school betaal-
baar moeten zijn.” _

werkdrukverlichting door c ao

De AVS krijgt veel vragen over de

cao, die juist werkdrukverlichting

tot doel heeft. Als handreiking

stelde adviseur Jan Stuijver

onlangs de publicatie ‘Van

werkdruk naar gedeelde arbeids-

vreugde’ samen. Een handreiking

om te komen tot een jaartaak voor

personeel in het po vanuit de cao.

Stuijver erkent dat de invoering

tijd kost, maar vindt het de inves-

tering echt waard. “Grijp de kans

om deze cao goed te implemen-

teren”, benadrukt hij. “Spreek

af dat een fulltimer 5 x 8 uur per week maakt en dat elk

schooljaar 940 uur telt. Op die manier houd je jaarlijks

zeker twaalf dagen over die je kunt besteden zoals je wilt.

Dat is pure winst. Als je dan ook kiest voor het overlegmo-

del, creëer je enorme mogelijkheden om de werkdruk te

verlagen.”

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

(Publicaties)

Schoolleider Han
van Soldt ervaart
inmiddels weinig
werkdruk meer.
“Zaken waarvan je
het nut inziet, ervaar
je als minder zwaar.”
Foto: Juf Lies

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

AVS-adviseur Jan

Stuijver: “Neem niet

te veel ambities op

in het schoolplan.”
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o n d er s t eu n en  w er k t  b e t er  da n  in t er v eniër en

Bestuurders die van hun scholen een bestuurlijke gemeenschap weten te maken zijn effectiever

dan ‘spierballenbestuurders’. Dat is een van de conclusies uit Tias-onderzoek naar het

bestuurlijk vermogen in het (primair) onderwijs. “Een relatie opbouwen met de schooldirecteur,

relaties tussen schoolleiders onderling stimuleren. Dat is veel vruchtbaarder.”

tekst astrid van de weijenberg

‘Spierballenbestuur’
niet altijd effectief

thema _ de sta at van de schoolleider
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o n d er s t eu n en  w er k t  b e t er  da n  in t er v eniër en Kennis van managementtechnieken. Kennis van en
inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.
Een ervaren netwerker. Kennis van en ervaring met cul-
tuur- en organisatieverandering. Het zijn zomaar wat
kreten uit recente vacatures voor schoolbestuurders.
Eén belangrijke eigenschap vinden we niet terug. Een
bestuurder moet een interessante gesprekspartner zijn
voor schoolleiders. Dat blijkt een cruciale factor volgens
het onderzoek ‘Bestuurlijk vermogen in het primair
onderwijs’, van hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge
en anderen (Tilburg 2015).
Een bestuurder die als een interessante gesprekspartner
wordt gezien, krijgt meer voor elkaar. Hoe meer vertrou-
wen in elkaars capaciteiten, hoe meer relaties er worden
aangeknoopt, hoe meer interactie er is. Dat wil niet zeg-
gen dat een schoolbestuurder per se een onderwijsachter-
grond moet hebben, maar hij verwerft meer gezag als hij
kennis van en gevoel voor onderwijszaken heeft.

Zwakke school
Wat voor de relatie bestuurder-schoolleider geldt, geldt
ook voor schoolleiders onderling. Ze zoeken elkaar op
als ze elkaar interessant vinden. Valkuil daarbij is dat
(in termen van het Tias-onderzoek) ‘capaciteiten van
schooldirecteuren vaak worden ingeschat op basis van
de (vermeende) kwaliteit en ontwikkeling van de school
waaraan zij leiding geven.’ Een zwakke school heeft een
schoolleider die voor anderen niet interessant is. Dat
geldt niet alleen voor collega-schooldirecteuren, maar
ook voor bestuurders en bestuurlijke stafleden. Zij trek-
ken naar mensen met een hoog denk- en werkniveau,
met ervaring in schoolontwikkeling en/of die leiding

geven aan een kwalitatief goede school. Of zoals een
directeur uit het onderzoek het formuleert: “Mijn school is
geen zwakke school en zit ook niet in een verbetertraject. Wij wil-
len juist een excellente school worden. Dat is dan lastig communi-
ceren met een zwakke school (...), lastig samen plannen maken. Er
is een tijd geweest dat ik mij moest voegen naar scholen die zwak
waren. Dat is niet fijn.” Edith Hooge: “Het werkt eigenlijk
net als op het schoolplein: interessante mensen hebben
meer aanspraak. Dat is risicovol. Zo worden subgroepen
gevormd van beter en van minder presterende scholen.
Terwijl ook directeuren van goedlopende scholen kunnen
leren van een zwakke school.”

Gemeenschapsgevoel
In zo’n situatie kan de bestuurder het verschil maken.
Die moet ervoor zorgen dat iedereen erbij hoort, dat
iedereen aan zijn trekken komt en gewaardeerd wordt,
vindt Hooge. “Mensen moeten zich iets aan elkaar gele-
gen laten liggen. Ze moeten ervan uitgaan dat ze samen
een bestuurlijke gemeenschap zijn, die samen het lei-
derschap vormgeeft. Daarbij hebben ze elkaar nodig.”
Dat gemeenschapsgevoel is belangrijk. Een ‘spierballen-
bestuur’, zoals Hooge het noemt, is niet altijd het meest
effectief. Als bestuurders hogere doelen stellen en meer
interveniëren worden ze minder benaderd voor advies
en voor persoonlijke gesprekken. Als schoolbestuur-
ders ingrijpen door bijvoorbeeld het ontslaan van een
onvoldoende functionerende directeur, heeft dat onmid-
dellijk weerslag op de hele groep en op het vertrouwen
binnen de bestuurlijk gemeenschap. Ondersteunen
werkt daarom beter dan interveniëren. Hooge: “We
hebben de laatste jaren regelmatig besturen gezien die
wel eens flink zouden ingrijpen om de zwakke scholen
aan te pakken. Uit ons onderzoek blijkt dat de langere
weg van een slimme combinatie van ondersteunen,
druk uitoefenen en soms ingrijpen veel effectiever is.
Een relatie opbouwen met de schooldirecteur, relaties
tussen schoolleiders onderling stimuleren. Dat is veel
vruchtbaarder.”

Hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge: “Een slimme combinatie
van ondersteunen, druk uitoefenen en soms ingrijpen is het meest
effectief.”

a l s  b e s t u u r d e r s  h o g e r e
d o e l e n s t e l l e n  e n  m e e r
i n t e r v e n i ë r e n  w o r d e n  z e
m i n d e r  b e n a d e r d  vo o r  a dv i e s
e n p e r s o o n l i j k e  g e s p r e k k e n
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Conflict
AVS-adviseur Harry van Soest spreekt regelmatig school-
leiders die in conflict zijn gekomen met hun school-
bestuur. Ook hij ziet dat het dan vaak mis is gegaan in
de relatie. “De bestuurder wil een andere richting uit,
maar vergeet iedereen mee te nemen”, zegt Van Soest.
Vaak niet alleen de schoolleiders, maar ook de medezeg-
genschapsraden. “Het onderwijs verandert voortdurend.
Innovatie, een frisse wind: dat moet. Maar vergeet niet
om mensen mee te laten kijken, mee te laten denken en
leg het niet van bovenaf op”, is zijn advies. “Dat voor-
komt een hoopt conflicten.”

Soms denkt een bestuurder dat zijn visie door iedereen
gedeeld wordt, maar ervaren directeuren dat anders. Dat
blijkt ook uit een van de casussen uit het Tias-onderzoek.
“Hij is gekomen en heeft een heleboel dingen gedropt. Maar
werken vanuit intrinsieke motivatie gaat niet als het opgelegd
is”, zeggen een aantal schooldirecteuren. Samen heb-
ben zij de bestuurder laten weten dat ze de ambities
willen temperen en meer rekening willen houden met
hun eigen ontwikkelingsfase en die van de scholen. “Dit
getuigt van collectiviteit, van een gesprek binnen de
bestuurlijke gemeenschap”, concluderen de onderzoekers
goedkeurend.
Eenpitters hebben het in het algemeen makkelijker om
zo’n bestuurlijke gemeenschap te vormen. Dat komt, vol-
gens Hooge, omdat er veel onderlinge uitwisseling is. Dat
kan ook goed, omdat het meestal om een klein groepje
zeer betrokken mensen gaat. Bovendien hebben ze vaak
een algemeen bijzondere signatuur. Dat betekent dat er
een heldere gedeelde visie is. Bij grotere schoolbesturen
is het de taak van de bestuurder om een vergelijkbare
verbinding te creëren.

Informeel
Schoolleider Steve Palmberg van de St. Jozefschool in
Vlissingen ervaart binnen zijn schoolbestuur – de inter-
confessionele Stichting Prisma met negen basisscholen in
Zeeland – zo’n verbinding, zo’n bestuurlijke gemeenschap.
“Wij hebben veel intervisie met elkaar, zoeken elkaar op
om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten. We zijn
echt geen klasje met ja-knikkers en kunnen vrij spreken
zonder dat we daar later op worden afgerekend. Met een
clubje van elf mensen is het ook tamelijk informeel. We
kennen elkaar goed en weten dat we door kritisch te zijn
het samen beter willen maken. Onze bestuurder komt
uit de eigen organisatie en kent iedereen. Hij komt infor-
meel langs voor een kop koffie. Er wordt heel weinig van
bovenaf opgelegd. Het bestuur denkt juist mee, monitort
en ondersteunt, maar de schoolleider is eigenaar van het
proces. De schooldirecteur heeft een eigen visie en plan.
De bestuurder fungeert als klankbord. En het bestuur ont-
zorgt, door bijvoorbeeld de financiën en de inval via een
transfercentrum goed te regelen.”
Een dergelijk onderling vertrouwen tussen bestuurder en
schoolleiders is niet overal vanzelfsprekend. Veel school-
leiders willen er niet over praten: ze hebben bij nader
inzien geen tijd, zitten net in een reorganisatie of worden
teruggefloten door een clusterdirecteur.

Beheersmatig
Gezien de functie-eisen die in vacatures vaak aan school-
bestuurders worden gesteld, is het niet zo gek dat een
van de conclusies uit het Tias-onderzoek is dat veel
gesprekken tussen bestuurders en schoolleiders gaan over
beheersmatige zaken. Uit de AVS-peiling voor ‘De Staat
van de Schoolleider’ blijkt ook dat het onderwijskundig
beleid vooral een taak is van de school (89 procent van de

“De bestuurder wil een andere richting uit, maar vergeet vaak onder
andere de schoolleider mee te laten kijken en denken”, signaleert
AVS-adviseur Harry van Soest.

e e n p i t t e r s  h e b b e n  h e t
m a k k e l i j k e r  o m  z o’ n
b e s t u u r l i j k e  g e m e e n s c h a p
t e  vo r m e n ,  o m d at  e r  v e e l
o n d e r l i n g e  u i t w i s s e l i n g  i s
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thema _ de sta at van de schoolleider

Schoolleider Steve Palmberg: “We zijn echt geen klasje met
ja-knikkers en kunnen vrij spreken zonder dat we daar later
op worden afgerekend.”

gevallen). Financiën en personeelsbeleid liggen daarente-
gen in hoofdlijn bij het bestuur.
Hooge: “Dat komt ook omdat als het over onderwijs-
kundige aspecten gaat, de schoolleider de neiging heeft
te zeggen: ‘Ho, ho, dat is mijn zaak.’ Volgens Hooge
moet het gesprek juist wel gaan over het kernproces, de
onderwijskwaliteit. De tijd dat een schoolbestuur alleen
maar faciliteert hebben we wel achter ons gelaten, stelt
zij. “In elke gezonde organisatie integreert het bestuur
het inhoudelijk, de zogenaamde core business, met het
beheersmatige.”

Bestuurders sturen daarbij indirect. Zij richten zich
meestal op de directeur. Uit het Tias-onderzoek blijkt ook
dat het meer effect heeft als ‘bestuurders doelen stel-
len ten aanzien van onderwijsleerprocessen’. Dit draagt
meer bij aan het onderling vertrouwen in de bestuurlijke
gemeenschap dan wanneer zij ‘doelen stellen ten aanzien
van leeropbrengsten.’ Volgens Hooge komt dat omdat
schooldirecteuren, bestuurlijke staf en bestuurders liever
met elkaar praten over en werken aan doelen waarop zij
invloed kunnen uitoefenen. Dat zijn dus niet de leerop-
brengsten van de leerlingen, maar wel de organisatie van

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

het onderwijs, het didactisch handelingsrepertoire van
leraren, methoden en leerlijnen.

Voortgezet onderwijs
Het onderzoek van Tias richt zich op het primair onder-
wijs. Het doel van Hooge is om het onderzoek te herhalen
in het voortgezet onderwijs. Zij verwacht verschillen aan

te treffen tussen primair en voortge-
zet onderwijs, want de directies in
het voortgezet onderwijs opereren
veel meer strategisch, meer bestuur-
lijk. Ze claimen ook meer autonomie.
Rectoren functioneren vaak al als
bestuurder. Hooge: “Dat zorgt voor
een andere bestuurlijke opgave. De
vraag die een bestuurder zich dan
moet stellen, is: Hoe zijn wij verbon-
den? Wat is ieders taal? Waar ligt onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid?
De valkuil in het vo is dat ieder zich
in zijn eigen bastion terugtrekt, ver-
schuilt. Terwijl ook hier uitwisseling
en contact een verrijking kan zijn.” _

Het heeft meer effect als bestuurders
doelen stellen ten aanzien van
onderwijsleerprocessen in plaats van
leeropbrengsten.
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MET SUBSIDIE STARTEN? kanjertraining.nl/actie

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

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

1_4_st_AVS_fc_S.indd  1 02-03-16   10:50
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Gebruikt u deze?

Dan heeft u een van deze nodig

www.securitydisplaysolutions.com
Telefoon: 024 - 641 94 74
info@securitydisplaysolutions.com

1_4_st_AVS_fc_S.indd  1 30-03-16   10:02
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Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500

personen
• Overnachten in groepsgebouwen,

safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf

mogelijk
• Overnachten vanaf € 16,- p.p.p.d.

incl. 3 maaltijden per dag

Handig!
• Altijd dichtbij de natuur
• Altijd als enige in een verblijf
• Veel speelmogelijkheden

rondom de verblijven
• Catering: standaard drie

maaltijden p.p.p.d. rekening
houdend met dieet- en eetwensen

42 groepsverblijven
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl

NIEUW:
safarikampen
in Blaricum en

Vierhouten!
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegelijk tegen dezelfde

uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen

nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De in drie maanden voor elkaar

gebokste school in asielzoekerscentrum Weert huisvest basis- en voortgezet

onderwijs in één gebouw. tekst jaan van aken

De kinderen van het in september 2015

geopende asielzoekerscentrum in Weert

moesten zo snel mogelijk naar school,

vonden schoolbesturen en gemeente. In

drie maanden tijd openden scholenkoepels

Eduquaat, Meerderweert en Mozon, LVO

Weert (onderdeel van Stichting Limburgs

Voortgezet Onderwijs) en de gemeente de

school voor 246 leerlingen; 150 primair en

96 voortgezet onderwijs. Al bij het eerste

gesprek besloten ze te verkennen of basis-

en voortgezet onderwijs één gebouw konden

delen. “Het grote voordeel is dat leerlingen

snel van niveau kunnen wisselen: een kind

uit groep 7/8 met een iets hoger niveau

kan naar onze brugklas en omgekeerd”,

illustreert Henk Moonen, kwartiermaker voor

vo-afdeling Het Kwadrant namens LVO Weert.

In korte tijd moesten er een gerenoveerd

en ingericht gebouw, leermiddelen, ict en

natuurlijk leraren komen. Veel is afkomstig

van diverse scholen uit de regio Weert.

“We zijn ook bij andere AZC-scholen

gaan kijken en hebben gevraagd welke

methoden zij gebruiken”, vertelt Thérèse

Huijbregts. Samen met Jos Leenders was

ze kwartiermaker voor basisschool Koala.

De 16 leerkrachten komen van andere

Weertse basisscholen, terwijl het vo juist

14 leraren van buiten Weert wierf. “Twee

docententeams van onze moederlocatie

overnemen zou een grote aderlating zijn

geweest”, verklaart Moonen. De in totaal

dertig leraren zijn geselecteerd op basis

van leeftijd, geslacht, affectie met asiel-

zoekerskinderen, flexibiliteit en ervaring.

“We konden kiezen uit veertig leraren.

Kandidaten die niet aan de criteria voldeden

vielen af ”, zegt Huijbregts. Het Kwadrant

koos ook voor leraren met een pabo-diploma.

“Sowieso is Nederlands een tekortvak en

pabo-leerkrachten zijn gewend om langer

aan dezelfde groep les te geven en meer vak-

ken te geven.”

Een eerste vereiste om tot leren te komen, is

kinderen veiligheid en geborgenheid te bie-

den op school. Jos Leenders: “Dat doen we

door de normale gang van zaken op te pak-

ken, kinderen te laten weten dat ze mogen

zijn wie ze zijn en niet afgerekend worden

op prestaties, maar fouten wel corrigeren.”

Bij een getraumatiseerd kind wordt profes-

sionele hulp ingeschakeld. “We zijn geen

therapeuten”, zegt Huijbregts.

De Nederlandse taal, cultuur en gewoonten

vormen de hoofdmoot op school, maar

alle vakken komen aan bod. “We zijn drie

uur per dag met woordschatverwerving en

Nederlandse taal bezig”, vertelt Huijbregts.

Ze gebruiken verschillende taalmethodes:

Horen, zien en schrijven, Disk, Alfascript, Klare

taal, Veilig leren lezen. “Het is maatwerk, je

probeert iedere keer de juiste methode te

vinden voor een leerling”, zegt Moonen.

Er is flink geïnvesteerd in ict, smartboards

en tablets om te kunnen differentiëren.

“Veel methodieken hebben een digitaal

pakket waarmee leerlingen zelfstandig

verder kunnen werken. Leerlingen zitten bij

het po in leeftijdsgroepen, maar je ziet veel

niveauverschillen”, legt Leenders uit. “We

krijgen kinderen op school die tijdens de vijf-

jarige Syrische burgeroorlog nog nooit naar

school zijn geweest”, vult Huijbregts aan.

De AZC-school is zonder veel weerstand van

de grond gekomen. Moonen: “Er waren vra-

gen uit de buurt, maar door te laten zien wat

er gaat gebeuren, kweek je begrip.” Leenders

merkt dat je niet te star in je onderwijspro-

gramma moet zijn. “Er komen situaties voor

waarin je je niet aan je dagprogramma kunt

houden. Pas je dan aan.”

Het uiteindelijke doel de kinderen klaar te

stomen voor de overstap naar een reguliere

school. “Door hen een onderwijsprofiel mee

te geven met hun niveau”, vertelt Moonen.

Leenders: “Hopelijk kijken ze over tien jaar

met een fijn gevoel terug op hun eerste ken-

nismaking met Nederland.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan

het ook’.

‘sommige kinderen gingen
nog nooit naar school’

Vluchtelingenkinderen op de school van AZC Weert
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Naar een
gezonde school

Ventilatie, temperatuur en schoonmaak
spelen een belangrijke rol in een

gezonde school.

Lees er meer over in de whitepaper op:
www.naareengezondeschool.nl

OSB adv 210x297 naar een gezonde school.indd  1 24-03-16   15:25

– Advertentie –
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Gezonde lucht
en aangename
temperaturen
zorGen voor
betere leerprestaties
het renson® healthy school concept® focust op
een gezond en comfortabel binnenklimaat

een slecht binnenklimaat in scholen leidt tot verschil-
lende klachten: Droge ogen en kelen, hoofdpijn, suf-
heid. en die komen de leerprestaties absoluut niet ten
goede. toch kunnen enkele eenvoudige maatregelen
al heel wat problemen voorkomen: lokalen aan-
gepast aan het aantal leerlingen, een adequate en
correcte verlichting, een goede isolatie én … aandacht
voor een gezond binnenklimaat.

“bij renovatie of nieuwbouw ligt de nadruk tegenwoordig heel erg
op doorgedreven isolatie en luchtdicht bouwen. dat is een goede
zaak, maar brengt wel met zich mee dat er zeker ook speciale
aandacht moet zijn voor de kwaliteit van de binnenlucht en de
temperatuur in klaslokalen,” zegt bas van Gestel, concept adviseur
renson voor zuid-nederland. “vochtigheid, co2 en andere schade-
lijke stoffen mogen in klaslokalen namelijk geen vrij spel krijgen en
dus is het uiterst belangrijk om continu en correct te ventileren.” leon
veldhof, concept adviseur voor noord-nederland vult aan: “ook

de temperatuur speelt een belangrijke rol. op warme dagen kan het
vaak broeierig heet worden in klaslokalen, wat de leeromstandig-
heden ook niet bevordert. ventilatieve koeling en controle over het
binnenvallend zonlicht overdag moet die oververhitting tegengaan.”

continue en gecontroleerde basisventilatie, natuurlijke intensieve
koeling en buitenzonwering: de 3 oplossingen voor een gezond en
comfortabel binnenklimaat in scholen bundelt renson als totaaloplos-
sing in het healthy school concept.

Continue en gecontroleerde basisventilatie
basisventilatie garandeert een goede luchtkwaliteit. zelfregelende
ventilatieroosters zorgen voor de toevoer van verse lucht, terwijl
afvoermonden in combinatie met een co²-gestuurde klep (renson
healthconnector) de afvoer van de vervuilde lucht regelen. er wordt
nooit meer geventileerd dan strikt noodzakelijk en dus wordt er geen
energie verspild. bovendien vraagt het systeem slechts een minimum
aan onderhoud.      

Ventilatieve koeling
het aantal warme dagen per jaar stijgt en dus jagen de kosten voor
koeling het energieverbruik steeds verder de hoogte in. nochtans
kan het ook helemaal gratis: met speciale raamroosters die ’s nachts
grote hoeveelheden koelere lucht binnen laten. 5 luchtwissels per
uur kunnen de binnentemperatuur in de zomer zo tot maar liefst 5
graden laten dalen: natuurlijk en gratis.

Buitenzonwering temperatuur onder controle
Windvaste Fixscreen doekzonwering, aluminium luifels boven of
voor de ramen of loggia-schuifpanelen houden de zon tegen nog
voor die het glas raakt. zo wordt vermeden dat de temperatuur
ongecontroleerd hoog oploopt in klaslokalen, terwijl daglicht toch
blijft binnenvallen en het zicht naar buiten behouden blijft.

meer informatie? www.renson.nl

– Advertorial –

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 30-03-16   10:43
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Ventilatie, temperatuur en schoonmaak
spelen een belangrijke rol in een

gezonde school.
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Gezonde lucht
en aangename
temperaturen
zorGen voor
betere leerprestaties
het renson® healthy school concept® focust op
een gezond en comfortabel binnenklimaat

een slecht binnenklimaat in scholen leidt tot verschil-
lende klachten: Droge ogen en kelen, hoofdpijn, suf-
heid. en die komen de leerprestaties absoluut niet ten
goede. toch kunnen enkele eenvoudige maatregelen
al heel wat problemen voorkomen: lokalen aan-
gepast aan het aantal leerlingen, een adequate en
correcte verlichting, een goede isolatie én … aandacht
voor een gezond binnenklimaat.

“bij renovatie of nieuwbouw ligt de nadruk tegenwoordig heel erg
op doorgedreven isolatie en luchtdicht bouwen. dat is een goede
zaak, maar brengt wel met zich mee dat er zeker ook speciale
aandacht moet zijn voor de kwaliteit van de binnenlucht en de
temperatuur in klaslokalen,” zegt bas van Gestel, concept adviseur
renson voor zuid-nederland. “vochtigheid, co2 en andere schade-
lijke stoffen mogen in klaslokalen namelijk geen vrij spel krijgen en
dus is het uiterst belangrijk om continu en correct te ventileren.” leon
veldhof, concept adviseur voor noord-nederland vult aan: “ook

de temperatuur speelt een belangrijke rol. op warme dagen kan het
vaak broeierig heet worden in klaslokalen, wat de leeromstandig-
heden ook niet bevordert. ventilatieve koeling en controle over het
binnenvallend zonlicht overdag moet die oververhitting tegengaan.”

continue en gecontroleerde basisventilatie, natuurlijke intensieve
koeling en buitenzonwering: de 3 oplossingen voor een gezond en
comfortabel binnenklimaat in scholen bundelt renson als totaaloplos-
sing in het healthy school concept.

Continue en gecontroleerde basisventilatie
basisventilatie garandeert een goede luchtkwaliteit. zelfregelende
ventilatieroosters zorgen voor de toevoer van verse lucht, terwijl
afvoermonden in combinatie met een co²-gestuurde klep (renson
healthconnector) de afvoer van de vervuilde lucht regelen. er wordt
nooit meer geventileerd dan strikt noodzakelijk en dus wordt er geen
energie verspild. bovendien vraagt het systeem slechts een minimum
aan onderhoud.      

Ventilatieve koeling
het aantal warme dagen per jaar stijgt en dus jagen de kosten voor
koeling het energieverbruik steeds verder de hoogte in. nochtans
kan het ook helemaal gratis: met speciale raamroosters die ’s nachts
grote hoeveelheden koelere lucht binnen laten. 5 luchtwissels per
uur kunnen de binnentemperatuur in de zomer zo tot maar liefst 5
graden laten dalen: natuurlijk en gratis.

Buitenzonwering temperatuur onder controle
Windvaste Fixscreen doekzonwering, aluminium luifels boven of
voor de ramen of loggia-schuifpanelen houden de zon tegen nog
voor die het glas raakt. zo wordt vermeden dat de temperatuur
ongecontroleerd hoog oploopt in klaslokalen, terwijl daglicht toch
blijft binnenvallen en het zicht naar buiten behouden blijft.

meer informatie? www.renson.nl

– Advertorial –
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Acadin: Ruimte voor talent

Uitdagende digitale omgeving
Acadin werd door het ministerie van OCW in 2010 ontwikkeld
voor talentvolle kinderen in het primair onderwijs. Inmiddels
beheert het consortium Acadin (12 onderwijsadviesbureaus)
onder de vlag van EDventure, de vereniging van onderwijsadvies-
bureaus, deze uitdagende digitale omgeving. Eén van de belang-
rijkste doelen van EDventure is Acadin door te ontwikkelen
waardoor steeds meer kinderen ervan kunnen pro�teren.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure:
‘Wij hebben dit op ons genomen omdat het een
bijzonder product is waarmee je kinderen op
hun eigen niveau en in hun eigen tempo
prikkelt en motiveert. Het draagt bovendien bij
aan de digitale vaardigheden van het kind.
Daardoor is het een middel dat helemaal past in
het hedendaagse én het toekomstige onderwijs.’

Interesse? Meer informatie over Acadin, de abonnementsprijzen en de wijze van aanmelden, vindt u op de website
www.acadin.nl. U kunt ook een van de (gratis) regionale presentaties bijwonen. Data en locaties vindt u op de website.
U kunt Acadin ook gratis 6 weken verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Bezuidenhoutseweg 161   |   2594 AG Den Haag   |   070 315 41 00   |   info@edventure.nu   |   www.edventure.nu

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde en

talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• Dankzij voortdurende doorontwikkeling altijd in lijn met

de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Ontwikkeling Acadin
Met een enthousiast team onderwijsexperts, die precies
weten wat er speelt in onderwijsland, werkt EDventure
voortdurend aan de doorontwikkeling van Acadin.
Enkele beloftes:
• Uitbreiding van de inhoud
• Uitbreiding naar een bredere doelgroep
• Continue verbetering van de gebruiksvriendelijkheid

(o.a. meer geschikt maken voor iPad gebruik)
• Intensiveren van de Facebookpagina, voor het uitwisselen

van tips en ervaringen
• Optimaliseren informatiemateriaal en handleidingen
• Uitbreiding audiovisueel materiaal

Jan Hendriks, basisschool de Vogelaar:

‘Acadin voelt als een beloning’
Basisschool de Vogelaar kreeg dit jaar voor de derde keer
het predicaat Excellent. Dit is onder andere een erkenning
voor de leerprestaties van de kinderen en de mogelijkheden
voor talentontwikkeling op de school. Volgens directeur
Jan Hendriks is dat niet in de laatste plaats te danken aan de
inzet van Acadin.

Op de Vogelaar gebruikt ongeveer 28% van de leerlingen Acadin.
‘Het mooie van Acadin is dat het kinderen leert nadenken, leert te
onderzoeken. Bovendien kun je veel verschillende onderwerpen
en niveaus kiezen. Kinderen vinden er altijd iets wat ze leuk vinden
en ze uitdaagt. Het motiveert ze enorm. Ik weet eerlijk gezegd niet
wat we zonder Acadin zouden moeten. Je kunt kinderen die uitda-
ging nodig hebben ook meer opdrachten of moeilijkere sommen
geven. Maar dat zijn dingen die ze al kunnen. Ze ervaren het extra
werk soms meer als een straf. Acadin voelt als een beloning.’

Samenwerken
‘Wij werken met Acadin altijd in 2-tallen’, vertelt Jan. ‘Hoe slim je
ook bent, soms weet je wel eens iets niet. Je kunt dan samen
overleggen en naar het antwoord zoeken.’ Bovendien heeft het
werken in 2-tallen een praktisch voordeel. ‘Ik start een Acadin
groep altijd met 2 leerlingen. Als die het begrijpen, komen er
2 leerlingen bij. De eerste 2 helpen de andere 2. Zo kun je de
groep steeds verdubbelen, tot maximaal 16, zonder dat je een
extra leerkracht nodig hebt.’

Acadin biedt vooral uitkomst voor (hoog)begaafde leerlingen.
‘Maar het is veel breder dan dat’, weet Jan. ‘Bij ons werken ook de
kinderen die niet hoogbegaafd zijn met Acadin. Voorwaarde is wel
dat een kind enige zelfstandigheid heeft en zich kan focussen.
Kinderen die erg praktisch zijn ingesteld, de zogenaamde doeners,
kunnen er misschien wat minder makkelijk mee uit de voeten.
Ook gebruiken wij Acadin alleen vanaf groep 4. Je hebt toch enige
typvaardigheid nodig, in de lagere groepen is dat wat lastiger.’

Fantastische uitkomst
Jan kan zich de tijd vóór Acadin nog wel herinneren. ‘Leerkrachten
worstelden toen echt met de hoogbegaafde leerlingen. Wat laat je
ze doen? De tijd die ze daar in staken, ging ten koste van de
basisgroep en de verlengde instructiegroepen. Acadin bleek een
fantastische uitkomst. Je kunt de kinderen digitaal hun eigen tuin
laten ontwerpen, een klas laten inrichten of zelf opdrachten laten
bedenken. Wanneer het over dieren gaat, zoeken ze zelf op internet
naar de anatomie van een dier. Ontdekken zo waarom een luipaard
zo hard kan lopen. Ze stimuleren zichzelf, elkaar én de rest van de
groep. Eigenlijk zou iedere school Acadin moeten gebruiken!’

Kiest u ook voor uitdagend onderwijs en
talentontwikkeling op maat? Kies voor Acadin.
Al ruim 3.000 scholen gingen u voor!

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.
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Acadin: Ruimte voor talent

Uitdagende digitale omgeving
Acadin werd door het ministerie van OCW in 2010 ontwikkeld
voor talentvolle kinderen in het primair onderwijs. Inmiddels
beheert het consortium Acadin (12 onderwijsadviesbureaus)
onder de vlag van EDventure, de vereniging van onderwijsadvies-
bureaus, deze uitdagende digitale omgeving. Eén van de belang-
rijkste doelen van EDventure is Acadin door te ontwikkelen
waardoor steeds meer kinderen ervan kunnen pro�teren.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure:
‘Wij hebben dit op ons genomen omdat het een
bijzonder product is waarmee je kinderen op
hun eigen niveau en in hun eigen tempo
prikkelt en motiveert. Het draagt bovendien bij
aan de digitale vaardigheden van het kind.
Daardoor is het een middel dat helemaal past in
het hedendaagse én het toekomstige onderwijs.’

Interesse? Meer informatie over Acadin, de abonnementsprijzen en de wijze van aanmelden, vindt u op de website
www.acadin.nl. U kunt ook een van de (gratis) regionale presentaties bijwonen. Data en locaties vindt u op de website.
U kunt Acadin ook gratis 6 weken verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Bezuidenhoutseweg 161   |   2594 AG Den Haag   |   070 315 41 00   |   info@edventure.nu   |   www.edventure.nu

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde en

talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• Dankzij voortdurende doorontwikkeling altijd in lijn met

de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Ontwikkeling Acadin
Met een enthousiast team onderwijsexperts, die precies
weten wat er speelt in onderwijsland, werkt EDventure
voortdurend aan de doorontwikkeling van Acadin.
Enkele beloftes:
• Uitbreiding van de inhoud
• Uitbreiding naar een bredere doelgroep
• Continue verbetering van de gebruiksvriendelijkheid

(o.a. meer geschikt maken voor iPad gebruik)
• Intensiveren van de Facebookpagina, voor het uitwisselen

van tips en ervaringen
• Optimaliseren informatiemateriaal en handleidingen
• Uitbreiding audiovisueel materiaal

Jan Hendriks, basisschool de Vogelaar:

‘Acadin voelt als een beloning’
Basisschool de Vogelaar kreeg dit jaar voor de derde keer
het predicaat Excellent. Dit is onder andere een erkenning
voor de leerprestaties van de kinderen en de mogelijkheden
voor talentontwikkeling op de school. Volgens directeur
Jan Hendriks is dat niet in de laatste plaats te danken aan de
inzet van Acadin.

Op de Vogelaar gebruikt ongeveer 28% van de leerlingen Acadin.
‘Het mooie van Acadin is dat het kinderen leert nadenken, leert te
onderzoeken. Bovendien kun je veel verschillende onderwerpen
en niveaus kiezen. Kinderen vinden er altijd iets wat ze leuk vinden
en ze uitdaagt. Het motiveert ze enorm. Ik weet eerlijk gezegd niet
wat we zonder Acadin zouden moeten. Je kunt kinderen die uitda-
ging nodig hebben ook meer opdrachten of moeilijkere sommen
geven. Maar dat zijn dingen die ze al kunnen. Ze ervaren het extra
werk soms meer als een straf. Acadin voelt als een beloning.’

Samenwerken
‘Wij werken met Acadin altijd in 2-tallen’, vertelt Jan. ‘Hoe slim je
ook bent, soms weet je wel eens iets niet. Je kunt dan samen
overleggen en naar het antwoord zoeken.’ Bovendien heeft het
werken in 2-tallen een praktisch voordeel. ‘Ik start een Acadin
groep altijd met 2 leerlingen. Als die het begrijpen, komen er
2 leerlingen bij. De eerste 2 helpen de andere 2. Zo kun je de
groep steeds verdubbelen, tot maximaal 16, zonder dat je een
extra leerkracht nodig hebt.’

Acadin biedt vooral uitkomst voor (hoog)begaafde leerlingen.
‘Maar het is veel breder dan dat’, weet Jan. ‘Bij ons werken ook de
kinderen die niet hoogbegaafd zijn met Acadin. Voorwaarde is wel
dat een kind enige zelfstandigheid heeft en zich kan focussen.
Kinderen die erg praktisch zijn ingesteld, de zogenaamde doeners,
kunnen er misschien wat minder makkelijk mee uit de voeten.
Ook gebruiken wij Acadin alleen vanaf groep 4. Je hebt toch enige
typvaardigheid nodig, in de lagere groepen is dat wat lastiger.’

Fantastische uitkomst
Jan kan zich de tijd vóór Acadin nog wel herinneren. ‘Leerkrachten
worstelden toen echt met de hoogbegaafde leerlingen. Wat laat je
ze doen? De tijd die ze daar in staken, ging ten koste van de
basisgroep en de verlengde instructiegroepen. Acadin bleek een
fantastische uitkomst. Je kunt de kinderen digitaal hun eigen tuin
laten ontwerpen, een klas laten inrichten of zelf opdrachten laten
bedenken. Wanneer het over dieren gaat, zoeken ze zelf op internet
naar de anatomie van een dier. Ontdekken zo waarom een luipaard
zo hard kan lopen. Ze stimuleren zichzelf, elkaar én de rest van de
groep. Eigenlijk zou iedere school Acadin moeten gebruiken!’

Kiest u ook voor uitdagend onderwijs en
talentontwikkeling op maat? Kies voor Acadin.
Al ruim 3.000 scholen gingen u voor!

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.
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Acadin: Ruimte voor talent

Uitdagende digitale omgeving
Acadin werd door het ministerie van OCW in 2010 ontwikkeld
voor talentvolle kinderen in het primair onderwijs. Inmiddels
beheert het consortium Acadin (12 onderwijsadviesbureaus)
onder de vlag van EDventure, de vereniging van onderwijsadvies-
bureaus, deze uitdagende digitale omgeving. Eén van de belang-
rijkste doelen van EDventure is Acadin door te ontwikkelen
waardoor steeds meer kinderen ervan kunnen pro�teren.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure:
‘Wij hebben dit op ons genomen omdat het een
bijzonder product is waarmee je kinderen op
hun eigen niveau en in hun eigen tempo
prikkelt en motiveert. Het draagt bovendien bij
aan de digitale vaardigheden van het kind.
Daardoor is het een middel dat helemaal past in
het hedendaagse én het toekomstige onderwijs.’

Interesse? Meer informatie over Acadin, de abonnementsprijzen en de wijze van aanmelden, vindt u op de website
www.acadin.nl. U kunt ook een van de (gratis) regionale presentaties bijwonen. Data en locaties vindt u op de website.
U kunt Acadin ook gratis 6 weken verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Bezuidenhoutseweg 161   |   2594 AG Den Haag   |   070 315 41 00   |   info@edventure.nu   |   www.edventure.nu

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde en

talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• Dankzij voortdurende doorontwikkeling altijd in lijn met

de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Ontwikkeling Acadin
Met een enthousiast team onderwijsexperts, die precies
weten wat er speelt in onderwijsland, werkt EDventure
voortdurend aan de doorontwikkeling van Acadin.
Enkele beloftes:
• Uitbreiding van de inhoud
• Uitbreiding naar een bredere doelgroep
• Continue verbetering van de gebruiksvriendelijkheid

(o.a. meer geschikt maken voor iPad gebruik)
• Intensiveren van de Facebookpagina, voor het uitwisselen

van tips en ervaringen
• Optimaliseren informatiemateriaal en handleidingen
• Uitbreiding audiovisueel materiaal

Jan Hendriks, basisschool de Vogelaar:

‘Acadin voelt als een beloning’
Basisschool de Vogelaar kreeg dit jaar voor de derde keer
het predicaat Excellent. Dit is onder andere een erkenning
voor de leerprestaties van de kinderen en de mogelijkheden
voor talentontwikkeling op de school. Volgens directeur
Jan Hendriks is dat niet in de laatste plaats te danken aan de
inzet van Acadin.

Op de Vogelaar gebruikt ongeveer 28% van de leerlingen Acadin.
‘Het mooie van Acadin is dat het kinderen leert nadenken, leert te
onderzoeken. Bovendien kun je veel verschillende onderwerpen
en niveaus kiezen. Kinderen vinden er altijd iets wat ze leuk vinden
en ze uitdaagt. Het motiveert ze enorm. Ik weet eerlijk gezegd niet
wat we zonder Acadin zouden moeten. Je kunt kinderen die uitda-
ging nodig hebben ook meer opdrachten of moeilijkere sommen
geven. Maar dat zijn dingen die ze al kunnen. Ze ervaren het extra
werk soms meer als een straf. Acadin voelt als een beloning.’

Samenwerken
‘Wij werken met Acadin altijd in 2-tallen’, vertelt Jan. ‘Hoe slim je
ook bent, soms weet je wel eens iets niet. Je kunt dan samen
overleggen en naar het antwoord zoeken.’ Bovendien heeft het
werken in 2-tallen een praktisch voordeel. ‘Ik start een Acadin
groep altijd met 2 leerlingen. Als die het begrijpen, komen er
2 leerlingen bij. De eerste 2 helpen de andere 2. Zo kun je de
groep steeds verdubbelen, tot maximaal 16, zonder dat je een
extra leerkracht nodig hebt.’

Acadin biedt vooral uitkomst voor (hoog)begaafde leerlingen.
‘Maar het is veel breder dan dat’, weet Jan. ‘Bij ons werken ook de
kinderen die niet hoogbegaafd zijn met Acadin. Voorwaarde is wel
dat een kind enige zelfstandigheid heeft en zich kan focussen.
Kinderen die erg praktisch zijn ingesteld, de zogenaamde doeners,
kunnen er misschien wat minder makkelijk mee uit de voeten.
Ook gebruiken wij Acadin alleen vanaf groep 4. Je hebt toch enige
typvaardigheid nodig, in de lagere groepen is dat wat lastiger.’

Fantastische uitkomst
Jan kan zich de tijd vóór Acadin nog wel herinneren. ‘Leerkrachten
worstelden toen echt met de hoogbegaafde leerlingen. Wat laat je
ze doen? De tijd die ze daar in staken, ging ten koste van de
basisgroep en de verlengde instructiegroepen. Acadin bleek een
fantastische uitkomst. Je kunt de kinderen digitaal hun eigen tuin
laten ontwerpen, een klas laten inrichten of zelf opdrachten laten
bedenken. Wanneer het over dieren gaat, zoeken ze zelf op internet
naar de anatomie van een dier. Ontdekken zo waarom een luipaard
zo hard kan lopen. Ze stimuleren zichzelf, elkaar én de rest van de
groep. Eigenlijk zou iedere school Acadin moeten gebruiken!’

Kiest u ook voor uitdagend onderwijs en
talentontwikkeling op maat? Kies voor Acadin.
Al ruim 3.000 scholen gingen u voor!

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.
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Acadin: Ruimte voor talent

Uitdagende digitale omgeving
Acadin werd door het ministerie van OCW in 2010 ontwikkeld
voor talentvolle kinderen in het primair onderwijs. Inmiddels
beheert het consortium Acadin (12 onderwijsadviesbureaus)
onder de vlag van EDventure, de vereniging van onderwijsadvies-
bureaus, deze uitdagende digitale omgeving. Eén van de belang-
rijkste doelen van EDventure is Acadin door te ontwikkelen
waardoor steeds meer kinderen ervan kunnen pro�teren.

Annemarie Kaptein, directeur van EDventure:
‘Wij hebben dit op ons genomen omdat het een
bijzonder product is waarmee je kinderen op
hun eigen niveau en in hun eigen tempo
prikkelt en motiveert. Het draagt bovendien bij
aan de digitale vaardigheden van het kind.
Daardoor is het een middel dat helemaal past in
het hedendaagse én het toekomstige onderwijs.’

Interesse? Meer informatie over Acadin, de abonnementsprijzen en de wijze van aanmelden, vindt u op de website
www.acadin.nl. U kunt ook een van de (gratis) regionale presentaties bijwonen. Data en locaties vindt u op de website.
U kunt Acadin ook gratis 6 weken verkennen en een proefabonnement afsluiten. Contact: info@acadin.nl | (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

Bezuidenhoutseweg 161   |   2594 AG Den Haag   |   070 315 41 00   |   info@edventure.nu   |   www.edventure.nu

Voordelen van Acadin:
• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)begaafde en

talentvolle leerlingen.
• In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
• Opdrachten op verschillende niveaus.
• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.
• Dankzij voortdurende doorontwikkeling altijd in lijn met

de laatste onderwijsinzichten.
• Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts.
• Toekomstbestendig onderwijs op maat.
• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Ontwikkeling Acadin
Met een enthousiast team onderwijsexperts, die precies
weten wat er speelt in onderwijsland, werkt EDventure
voortdurend aan de doorontwikkeling van Acadin.
Enkele beloftes:
• Uitbreiding van de inhoud
• Uitbreiding naar een bredere doelgroep
• Continue verbetering van de gebruiksvriendelijkheid

(o.a. meer geschikt maken voor iPad gebruik)
• Intensiveren van de Facebookpagina, voor het uitwisselen

van tips en ervaringen
• Optimaliseren informatiemateriaal en handleidingen
• Uitbreiding audiovisueel materiaal

Jan Hendriks, basisschool de Vogelaar:

‘Acadin voelt als een beloning’
Basisschool de Vogelaar kreeg dit jaar voor de derde keer
het predicaat Excellent. Dit is onder andere een erkenning
voor de leerprestaties van de kinderen en de mogelijkheden
voor talentontwikkeling op de school. Volgens directeur
Jan Hendriks is dat niet in de laatste plaats te danken aan de
inzet van Acadin.

Op de Vogelaar gebruikt ongeveer 28% van de leerlingen Acadin.
‘Het mooie van Acadin is dat het kinderen leert nadenken, leert te
onderzoeken. Bovendien kun je veel verschillende onderwerpen
en niveaus kiezen. Kinderen vinden er altijd iets wat ze leuk vinden
en ze uitdaagt. Het motiveert ze enorm. Ik weet eerlijk gezegd niet
wat we zonder Acadin zouden moeten. Je kunt kinderen die uitda-
ging nodig hebben ook meer opdrachten of moeilijkere sommen
geven. Maar dat zijn dingen die ze al kunnen. Ze ervaren het extra
werk soms meer als een straf. Acadin voelt als een beloning.’

Samenwerken
‘Wij werken met Acadin altijd in 2-tallen’, vertelt Jan. ‘Hoe slim je
ook bent, soms weet je wel eens iets niet. Je kunt dan samen
overleggen en naar het antwoord zoeken.’ Bovendien heeft het
werken in 2-tallen een praktisch voordeel. ‘Ik start een Acadin
groep altijd met 2 leerlingen. Als die het begrijpen, komen er
2 leerlingen bij. De eerste 2 helpen de andere 2. Zo kun je de
groep steeds verdubbelen, tot maximaal 16, zonder dat je een
extra leerkracht nodig hebt.’

Acadin biedt vooral uitkomst voor (hoog)begaafde leerlingen.
‘Maar het is veel breder dan dat’, weet Jan. ‘Bij ons werken ook de
kinderen die niet hoogbegaafd zijn met Acadin. Voorwaarde is wel
dat een kind enige zelfstandigheid heeft en zich kan focussen.
Kinderen die erg praktisch zijn ingesteld, de zogenaamde doeners,
kunnen er misschien wat minder makkelijk mee uit de voeten.
Ook gebruiken wij Acadin alleen vanaf groep 4. Je hebt toch enige
typvaardigheid nodig, in de lagere groepen is dat wat lastiger.’

Fantastische uitkomst
Jan kan zich de tijd vóór Acadin nog wel herinneren. ‘Leerkrachten
worstelden toen echt met de hoogbegaafde leerlingen. Wat laat je
ze doen? De tijd die ze daar in staken, ging ten koste van de
basisgroep en de verlengde instructiegroepen. Acadin bleek een
fantastische uitkomst. Je kunt de kinderen digitaal hun eigen tuin
laten ontwerpen, een klas laten inrichten of zelf opdrachten laten
bedenken. Wanneer het over dieren gaat, zoeken ze zelf op internet
naar de anatomie van een dier. Ontdekken zo waarom een luipaard
zo hard kan lopen. Ze stimuleren zichzelf, elkaar én de rest van de
groep. Eigenlijk zou iedere school Acadin moeten gebruiken!’

Kiest u ook voor uitdagend onderwijs en
talentontwikkeling op maat? Kies voor Acadin.
Al ruim 3.000 scholen gingen u voor!

Met Acadin krijgen talentvolle leerlingen in het primair onderwijs de kans zich in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.
De digitale leeromgeving biedt uitdaging aan bijvoorbeeld (hoog)begaafde kinderen. Maar de opdrachten zijn zo divers dat
Acadin ook voor een bredere groep leerlingen (gemiddeld 25% van de klas) een waardevolle verrijking is van het lesaanbod.
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reportage

av s - co n g r e s  ‘h e t  g e z i c h t  va n  d e  s c h o o l l ei d er’

Zo’n duizend schoolleiders, bestuurders en onderwijsexperts ontmoetten elkaar tijdens het

AVS-congres 2016 op 18 maart. Ervaringen uitwisselen, nieuwe kennis en inzichten opdoen en

elkaar inspireren staan voorop. Een impressie. tekst susan de boer _ foto’s hans roggen

‘Herijking visie
op funderend onderwijs nodig’

Jaarrede AVS-voorzitter
Petra van Haren

Ontvangst
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av s - co n g r e s  ‘h e t  g e z i c h t  va n  d e  s c h o o l l eid er’

‘Herijking visie
op funderend onderwijs nodig’

“Het funderend onderwijs is de basis van een goede
schoolloopbaan”, zegt Petra van Haren, voorzitter van
de Algemene Vereniging Schoolleiders in haar jaarrede.
“Binnen de sector onderwijs heeft het primair onderwijs
het grootste aantal leerlingen, leerkrachten en instellin-
gen, maar het kleinste aandeel in het onderwijsbudget.
De klassen zijn vol, er zijn weinig middelen voor extra
ondersteuning en leraren, directeuren en ander perso-
neel worden lager betaald dan bijvoorbeeld hun collega’s
in het vo, ook als het opleidingsniveau gelijk of hoger is.”
Ze pleit daarom voor een herijking van de visie op fun-
derend onderwijs en – daarmee samenhangend – andere
politieke en financiële keuzes.

Continuïteit zonder knelpunten Ook gaat Van
Haren in op het knelpunt van vervanging. Wanneer
leraren afwezig zijn, moeten de werkzaamheden worden
overgenomen zonder dat leerlingen of collega’s daar-
onder te lijden hebben, staat in de cao’s. De Regionale
Transfercentra vangen inderdaad de structurele vervan-
gingenbehoefte op. “Maar helaas is het geen oplossing
voor het probleem van de piekvervanging. De Wet Werk
en zekerheid veroorzaakt juist extra zorgen als het gaat
om kortdurende benoemingen van invallers. De AVS
vindt dat dit moet worden opgelost. Continuïteit zonder
knelpunten moet gewaarborgd zijn.” Met deze woorden
oogst Van Haren instemmend applaus.
Er is ook positief nieuws. Zo blijkt uit het rapport ‘Edu-
cation at a Glance’ van 2015 dat Nederlandse scholen het
goed doen. “Toch blijven schoolleiders zich inspannen om
het onderwijs te verbeteren. Op scholen die zich voortdu-
rend ontwikkelen én waar een inspirerende schoolleider is,
ervaren leraren en leerlingen meer eigenaarschap en zijn
zij gemotiveerder. De leerling staat centraal en daar mogen
we trots op zijn.”

Eefje Keulen, obs De

Tjotter in Lelystad

“Wij willen gaan

werken met

professionele leer-

gemeenschappen, en

daarover heb ik veel

inzichten en inspiratie

opgedaan. Een PLG

is niet het ei van

Columbus, maar het

is wel een manier om

onderwijsontwikkeling in gang te zetten. Wat ik meeneem

van vandaag, is dat je de talenten in je team niet moet

onderschatten en beter moet benutten.”

Eveline Timmermans,

obs Woutertje Pie-

terse in Leiden

“Werkdruk is op onze

school een item.

We hebben in kaart

gebracht wat precies

werkdruk veroorzaakt

en daar kwam onder

meer uit dat ouders

graag vooral in het

begin van het school-

jaar met de leerkracht praten. Daar spelen we nu op in

door de gesprekkencyclus aan te passen. De ‘Werkdruk

Wegwijzer’ ga ik eens goed bestuderen. Ik ben benieuwd

wat dat oplevert.”

Het gezicht van…
Jaarrede AVS-voorzitter

Petra van Haren
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Frank Koelen,

Prins Willem

Alexanderschool in

Ophemert

“De presentatie van

Maurice de Hond

heeft me aan het

denken gezet. Ik had

enige weerstand

tegen het inzetten

van tablets op school,

maar De Hond heeft

me veel helderheid verschaft. Het gaat erom dat een

kind tot leren komt. De iPad is een middel en geen doel.

Ik ga met ons team bespreken hoe we ict beter kunnen

integreren.”

Aart Maat, cbs

De Schelp in

Hoeksewaard

“Ik ben voorstander

van een Integraal

Kindcentrum. Maar

integreren van de

peuterspeelzaal, de

kinderopvang en de

school is tamelijk

revolutionair en het

onderwijs is ten diep-

ste traditioneel. Wat ik uit de workshop ‘Directeur IKC

worden’ meeneem, is dat ik in gesprek moet gaan met de

ouders. Wat zijn hun wensen?”

Het gezicht van…
Vragend veranderen Stel dat je opnieuw het onder-
wijs zou uitvinden. Hoe zou dat er dan uitzien, stelt Claire
Boonstra aan de orde in de centrale inleiding. “Er is een
oneindig spectrum aan talenten, interesses en kwaliteiten.
Er is ook een oneindig aantal rollen die je in je leven kunt
vervullen. Het is daarom belangrijk dat kinderen al hun
talenten kunnen ontwikkelen.” Van aanpassen aan het
gemiddelde worden mensen ongelukkig, weet Boonstra,
die zelf vastliep binnen de ‘normale’ kaders. Met de door
haar opgerichte organisatie ‘Operation Education’ wil zij
het onderwijs opnieuw vormgeven.
Om het onderwijs te resetten moeten we het bevragen.
Boonstra presenteert daarvoor een model met vier vragen:
Waarom doen we het zo? Waartoe? Wat doen we precies?
Hoe? “Bijvoorbeeld: waarom zijn er eigenlijk jaarklassen?
Hoe is dat ontstaan? Waarom vinden we werken met je

Informatiemarkt

Netwerken tussen de workshops en sessies door

Cartoontekenaar aan
de slag met Rinda
den Besten, voorzitter
PO-Raad
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handen minder waard dan werken met je hoofd? Waarom
zijn er lange zomervakanties?” Vervolgens kun je nagaan
wat de voor- en nadelen zijn. Het voordeel van lange zomer-
vakanties is bijvoorbeeld dat onderwijsgevenden zich hele-
maal kunnen ontspannen. Het nadeel is dat wat kinderen
geleerd hebben tijdens die zes weken wegzakt.
Boonstra is optimistisch.“Er is steeds meer aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling. Het bestaande systeem kunnen
wij veranderen. Ik wil iedereen motiveren om in beweging
te komen.”

Leren voor de toekomst Maurice de Hond is de
bedenker en oprichter van de ‘Steve Jobsscholen’, die
kinderen willen voorbereiden op een zich steeds sneller
ontwikkelende toekomst. “Het gaat niet om nieuwe techno-
logie, het betekent een andere visie op onderwijs. Vroeger
was de school de enige plek waar je kennis kon vergaren.
Tegenwoordig is alle kennis met een muisklik te vinden.
Dat betekent dat het onderwijs zich op andere aspecten
van ontwikkeling moet richten.”
Een sleutelelement in de Steve Jobsscholen is het Indivi-
dueel Ontwikkelingsplan (IOP). Het IOP is gebaseerd op
de talenten en mogelijkheden van ieder individueel kind.
Iedere zes weken bespreekt de leerling met de ouders en
de leerkracht/coach de voortgang. Kinderen leren door het
volgen van ‘workshops’ die leerkrachten aanbieden in zoge-
noemde ateliers en door zelfstandig te oefenen. Ieder kind
heeft een iPad waarmee het ieder uur van de dag kan wer-
ken. “Leerlingen zijn flexibeler, onafhankelijker en gemo-
tiveerder”, zegt De Hond. “Er is minder spanning doordat
alle leerlingen elkaar kennen en kunnen kiezen bij welke
kinderen ze in de buurt willen zitten. Leerlingen krijgen
uitdagingen en ondersteuning op maat en leerkrachten
kunnen zich concentreren op het begeleiden van leerlin-
gen. Uiteindelijk is iedereen gelukkiger.”

André van Veldhuizen,

sbo Ds. N.H. Bever-

sluisschool in Gouda

“Het kan veel opleve-

ren als je niet uitgaat

van wat een leer-

kracht niet kan, maar

juist van waar hij of zij

wel goed in is. In de

workshop over talent-

vol leiderschap werd

het beeld gebruikt

van briljanten, ruwe diamanten en kiezels. Kiezels kunnen

veranderen in diamanten als ze op een andere plek zitten,

die beter bij hen past.”

Gabrie van den Hout-

Zaal, drie openbare

basisscholen van

Stichting Talent in

Hoorn

“Ik heb de workshop

gevolgd over

professionele

leergemeenschappen.

Daar zijn wij ook

mee bezig en ik ben

benieuwd naar de

stappen die je daarin kunt zetten. Een inzicht dat ik zeker

ga gebruiken, is dat het belangrijk is om de ‘pareltjes’ in te

zetten. Die pareltjes – leerkrachten die iets extra’s hebben

– kunnen je helpen om anderen te laten groeien.”

Het gezicht van…

Inleiding door Claire Boonstra Afsluiter Maurice de Hond
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Praktijksessies In het Amfitheater vinden de prak-
tijksessies plaats: korte presentaties over uiteenlopende
onderwerpen als lastige ouders, stress en vluchtelingen-
kinderen. Zo vertelt ouder Mirjam Hubert dat zij met
een leraar wil kunnen praten over, bijvoorbeeld, een
ongelukkige opmerking. “Je wordt snel als ‘lastig’ gezien,
als iemand die haar kinderen verwent. Ik wil af van die
mythe.” In een andere sessie vertelt Gerard Loman, direc-
teur van obs De Bijvanck in Blaricum, over het program-
ma Veerkracht voor de Leerkracht. “Als ik ’s morgens om
7 uur gebeld wordt door een zieke leerkracht, dan veroor-
zaakt dat emoties als angst en zorgen. Hoe los ik het op,
hoe voorkom ik onrust en boze ouders? Het programma
leert me om op een goede manier met stressvolle situa-
ties om te gaan.”

Diane Brouwer,

obs Het Palet in

Opheusden, Isandra

in IJzendoorn en

Dalton Het Palet in

Kesteren

“Vooral wat Claire

Boonstra vertelt over

de menselijke capaci-

teit spreekt me aan. Ik

wil de zelfstandigheid

van de leerkrachten

vergroten en ervoor zorgen dat zij zich meer bewust wor-

den van hun talenten, zodat we die beter kunnen inzetten.

Deze lezing heeft me een handvat gegeven om daarover

verder na te denken.”

Cor Zijlmans, St. Jozef

in Rijen

“Doorvragen bij weer-

stand is belangrijk,

heb ik zojuist geleerd

in de workshop over

leiderschap in een

veranderend tijdperk

en sturen op zelfstu-

ring. Democratisch

leiderschap, waarin

je de ‘wijsheid van

de minderheid’ meeneemt en nagaat wat die minderheid

nodig heeft om mee te gaan met het besluit van de meer-

derheid. Dat vind ik een mooi inzicht.”

Het gezicht van…

Jef van den Hout over teamflow

Praktijksessie in Amfitheater

Muziek tijdens het napraten en –borrelen
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Ben Hollander, rkbs

Sunte Werfert in Elst

“Onze stichting heeft

‘eigenaarschap’ als

kernpunt. Ik heb de

workshop over zelf-

sturing gevolgd om

daarvoor handvatten

te krijgen. Zelf denk

ik meestal vanuit de

school, ik stel me de

vraag of het goed is

voor de organisatie. Wat ik meer voor ogen moet houden,

is de vraag of het goed is voor onze leerlingen.”

Sanne Vreugdenhil,

obs De Tuimelaar in

Hoogvliet (Rotterdam)

“De lezing van

Claire Boonstra

inspireert me doordat

ze anders denkt.

Neem die zes weken

zomervakantie.

De Tuimelaar is

een school met

veel leerlingen uit

gezinnen in achterstandssituaties. Voor onze leerlingen

is zo’n lange vakantie helemaal niet verstandig. Ik wil dat

mijn teamleden zich ook dat soort vragen gaan stellen, dat

ze eigenaar worden van het eigen denken.”

Het gezicht van…
Drinks & Bites Schoolleiders, onderwijsexperts
en AVS-medewerkers praten nog door na afloop van
het officiële programma. Medewerkers van NBC De
Blokhoeve in Nieuwegein bieden het ene blad met
heerlijkheden na het andere aan. Een schoolleider:
“Netwerken is een van de redenen waarom ik naar dit
congres ben gekomen.”
Alle bezoekers kregen na afloop het op het congres gepre-
senteerde boek ‘Integrale Kindcentra’ mee. De publica-
tie dient als inspiratiebron voor schooldirecteuren en
bestuurders die tot IKC-vorming willen overgaan. Met een
heldere visie, een goed businessplan, het juiste advies en
relevante documentatie is een IKC een bewezen bereik-
baar concept. De AVS en het Landelijk Expertisepunt
Kindcentra vervullen graag een voortrekkersrol bij deze
landelijke beweging richting IKC-ontwikkeling. De uitga-
ve is mede mogelijk gemaakt door Opvang Nieuwe Stijl. _

Op www.avs.nl/congres2016 staan de presentaties van

de diverse sprekers en de jaarrede van AVS-voorzitter

Petra van Haren.

In 2017 vindt het AVS-congres plaats op 17 maart.

Workshoppubliek Spreker tijdens sessie

Alle congresdeelnemers kregen na afloop het
boek Integrale Kindcentra mee.

Het AVS-congres werd mede mogelijk

gemaakt door de hoofdsponsoren

Driessen HRM, Van Beekveld & Terpstra,

Edux onderwijspartners, Landelijk

Expertisepunt Kindcentra en

Leren Zichtbaar Maken.
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ov er d r a c h t  va n  p o  n a a r  vo  t e  v r i j b l i j v en d

Op de weg naar een ononderbroken schoolloopbaan en een doorlopende zorglijn liggen flink

wat hobbels. Primair en voortgezet onderwijs zijn nog te veel gescheiden werelden. En door

ingewikkelde overlegstructuren komt een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg

op veel plaatsen niet goed van de grond. Bovendien ontbreekt effectieve regie. Knelpunten en

oplossingen op een rij. tekst irene hemels

Van vindplaats

achtergrond

naar werkplaats
Tijdens regionale bijeenkomsten die de AVS in januari en
februari organiseerde in Venlo, Duiven, Heerenveen en
Middelharnis gingen schoolleiders uit basis- en voortge-
zet onderwijs met elkaar in gesprek. Iedereen is voor een
betere afstemming tussen deze sectoren en het binnen-
halen van jeugdzorg in de school. Maar de knelpunten
zijn nog talrijk. School is weliswaar vindplaats, maar nog
zeker geen werkplaats waar onderwijs en zorg optimaal
zijn afgestemd op de behoeften van elk kind.

Leidraad voor de discussies was het rapport ‘Samen voor
een ononderbroken leerlijn’ (2014) van de Onderwijsraad.
Het uitgangspunt van een ononderbroken schoolloop-
baan, waarin het talent van een kind en de kans om zich
maximaal te ontwikkelen centraal staan, wordt gedeeld
door zowel po als vo. Zo ver is het echter nog niet, omdat
po en vo nog te veel gescheiden werelden zijn. Met name
in het vo is differentiatie en gepersonaliseerd onderwijs
vaak nog moeilijk, omdat het onderwijs meer rond afde-

lingen en vaksecties is georganiseerd
dan rond groepen, zoals in het basis-
onderwijs. Maatwerk leveren in het
vo is lastig. Zeker als het gaat om het
opvangen van diverse leerachterstan-
den en zorgleerlingen uit het po. Ook
terugplaatsing uit het speciaal onder-
wijs verloopt vaak moeilijk.

jeugdzorgmedewerkers
kunnen echt  onderdeel
van de  school  z i jn  en
als  collega meedra aien
met  een e igen ta ak
stell ing

Het rapport ‘Samen voor een ononderbroken leerlijn’ van de Onderwijsraad was de leidraad
tijdens de regionale netwerkbijeenkomsten van de AVS over de overgang po-vo (Candea
College Duiven)

34

929395-02_034_04-Apr-16_11:44:20_walter



>

ov er d r a c h t  va n  p o  n a a r  vo  t e  v r i j b l i j v en d

Daarnaast spelen andere knelpunten een rol. Het op
overeenstemming gericht overleg (OOGO) tussen samen-
werkingsverbanden en gemeenten is vaak vrijblijvend
en niet functioneel: een actievere inbreng van school-
besturen of schoolleiders in het lokale overleg met
gemeenten is nodig. Op de scholen is niet overal een
goede structuur van zorgadviesteams. Ondersteunings-
teams functioneerden op een aantal plekken heel goed,
maar de brede verbinding met veiligheidsnetwerken
is op veel plekken recent juist uitgekleed in plaats van
versterkt en maatschappelijk werk in de school is niet
overal aanwezig of niet laagdrempelig genoeg.
Het gemis aan een gemeentelijke visie op onderwijs
helpt ook niet mee. Door gemeenten wordt vaak gehan-
deld vanuit budgetten. Rechtmatigheid en financiën
zijn dan het uitgangspunt in plaats van de inhoud en
de zorg die nodig is. Er is bij gemeenten wel een proces
gaande om vanuit de transitie de jeugdzorg te ver-
binden aan onderwijs, maar dit staat veelal nog in de
kinderschoenen.

Interprofessionele teams Door het ontbreken
van een goede regie op veel plekken is succes meestal
afhankelijk van individuele medewerkers. Uit de prak-
tijk blijkt dat een ondernemende opstelling van de
schoolleider leidt tot snellere oplossingen. Daar waar de

naar werkplaats

Casemanager De ontwikke-
ling in de school van vindplaats
naar werkplaats is een grote
uitdaging. Een belangrijk advies
is de overdracht tussen po en
vo anders in te richten. De
warme overdrachten ten spijt
is de huidige manier van over-
dragen vaak te vrijblijvend. In
het beste geval is het vooral een
momentopname. Het funderend
onderwijs moet naar een vorm
van overlap, waarbij sprake is
van langdurige gezamenlijke
verantwoordelijkheid, en waar
dit aan de orde is met volledige
betrokkenheid van jeugdzorg.
Bij zorgleerlingen zou een vaste
casemanager vanaf bijvoorbeeld
groep 7 tot halverwege het vo
aanspreekpunt kunnen zijn. Ook wordt gedacht aan
opvolggesprekken door de leerkracht van groep 8 en de
inrichting van regionale gesprekken bij het matchen van
leerling en school.
Samenwerkingsverbanden kunnen in het proces naar een
goede afstemming tussen po en vo een rol spelen. Op dit
moment gebeurt dat nauwelijks omdat samenwerkings-
verbanden nog vooral bezig zijn met hun eigen inrichting
en beleidsbepaling (operationeel maken van het eigen
beleid). Dit raakt aan een ander knelpunt. Samenwer-
kingsverbanden kunnen schoolleiders actiever betrekken
bij de beleidsvorming. Nu worden schoolleiders meestal
slechts geconsulteerd, waardoor samenwerkingsverban-
den op een grote afstand van het primaire proces staan.
AVS-voorzitter Petra van Haren, die bij alle bijeenkomsten
aanwezig was: “Schoolleiders zijn eindverantwoordelijk
voor het uitvoeren van beleid. Neem hen meer mee in
het beleidsvoorbereidende proces, daarmee ontstaat eige-
naarschap met een grotere kans op succes.”

Zoektocht Ook de afstemming tussen onderwijs en
jeugdzorg is nog verre van optimaal. Door gebrek aan
goede regie en het naast elkaar bestaan van veel overleg-
structuren, komt een goede samenwerking moeizaam
van de grond, constateert Van Haren. “Op zeldzame plek-
ken zal het anders gaan, maar over de hele breedte is
het nog steeds een zoektocht naar wie de regie heeft en
wie daar toezicht ophoudt.” Zo ontbreekt bij jeugdzorg
effectieve regie, omdat ze in feite nog aan het begin van
hun transitie staan. Er zijn weliswaar goede voorbeel-
den van jeugdhulpverlening die structureel onderdeel
is van de ondersteuningsstructuur op school, maar de
fysieke afstand tussen school en jeugdhulpverlening
maakt op veel plaatsen een schoolnabije invulling van
jeugdzorg lastig.

h e t  f u n d e r e n d  o n d e r w i j s
m o e t  n a a r  e e n  vo r m  v a n
o v e r l a p,  w a a r b i j  s p r a k e  i s
v a n  l a n g d u r i g e  g e z a m e n l i j k e
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d

OSG Sevenwolden in Heerenveen
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1000-21-5000-2644 AVS KP Kleur:

Hoe omgaan metSpecial EducationalNeeds?

conferentie@lexima.nl  |  033-4348000

www.nationaleSENconferentie.nl

woensdag 14 september 2016

Hoe gaat u om met leerlingen met gedragsproblematiek, leerstoornissen
of een ontwikkelingsvoorsprong? Hoe zorgt u voor een positief en veilig
groepsklimaat ondanks grote diversiteit aan ondersteuningsbehoeften?
Hoe zorgen de ib-er, zorgspecialist en schoolleider voor een goed beleid en
een klimaat waar ouders en leerkrachten kennis delen en samenwerken?

Deze conferentie is voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij
leerlingen met Special Educational Needs. Bij aanmelding van minimaal
6 personen van één school geldt een aantrekkelijke groepskorting.

Het veelzijdige programma biedt u een keuze uit 46 lezingen waarin ervaren
sprekers een brug slaan tussen actuele theoretische kennis en praktische
toepassingen in de klas.  Deze inspirerende dag wilt u beslist niet missen!

Thema: Een klas vol SENsatie!

1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 30-03-16   13:32

1000-21-6000-0404 AVS KP 2015-2016-8 Kleur:

Hoe ziet uw
schoolgebouw er
over 10 jaar uit?

BEL VOOR EEN DEMO 0800 0900 700

info@propendum.nl |  www.propendum.nl

REIS MET PROPENDUM NAAR EEN
INTEGRAAL SCHOOLBEHEER MET VISIE
Propendum is een adviesbureau, gespecialiseerd in onder-
wijshuisvesting. Bent u directeur of (bovenschools) manager in
het primair onderwijs? Ontwikkel samen met uw bestuur een
duurzame visie op de huisvesting en het onderhoud van uw
schoolgebouwen. Gebruik het spoorboekje van Propendum.
Uw eindbestemming is wat ons betreft het schoolgebouw van
de toekomst.

SCHOOLBEHEER ONLINE
Ontdek onze unieke online applicatie: Schoolbeheer Online.
Met deze door Propendum ontwikkelde software kunt u in
vier stappen de huisvesting en het onderhoud van uw school
efficiënt en effectief beheren.

1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 30-03-16   09:57
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achtergrond

is gericht op de ‘normale’ ontwikkeling, terwijl jeugd-
zorg vooral gericht is op de ‘afwijkende’ ontwikkeling.
De omslag naar de supportbenadering door jeugdzorg-
medewerkers, waarbij de school zowel vindplaats is als
de plek waar je met elkaar aan het werk bent, is een
stap in de goede richting. Maar deze ontwikkeling staat
aan het begin. Dezelfde taal leren spreken door onder-
wijs en jeugdzorg is nog altijd een grote uitdaging. Om
cultuur- en communicatieverschillen te overbruggen, is
investeren in een overstijgend professionaliseringsaan-
bod voor zowel onderwijs- als jeugdzorgmedewerkers
noodzakelijk.

Door gezamenlijke scholing leer je elkaars taal spreken,
elkaars context begrijpen en instrumenten beter op
elkaar afstemmen. Denk aan een scholing ‘leren obser-
veren’. Als je dit met verschillende disciplines samen
doet, leer je veel van elkaar en dat komt de interdisci-
plinaire samenwerking ten goede. Het onderwijs kan
bijvoorbeeld ook beter leren portfolio- en feedbackge-
sprekken te voeren of daarbij gebruikmaken van de
kwaliteit van interviewen in de jeugdzorg. Wat zijn
goede manieren om de ander ‘uit te vragen’? Wat doe je?
Wat is werkzaam? Hoe zijn de wederzijdse verwachtin-
gen? Van Haren: “Twee werelden en systemen bij elkaar
brengen begint met praten en overleggen. Door samen
casussen te bespreken leer je vanuit welke context de
ander kijkt. Je slecht een kloof, leert elkaars taal spre-
ken en verhoogt je eigen kwaliteit. Hier wordt iedereen
beter van.” _

m a at w e r k  l e v e r e n  i n  h e t
vo  i s  l a s t i g .  z e k e r  a l s  h e t
g a at  o m  h e t  o p v a n g e n  v a n
d i v e r s e  l e e r a c h t e r s ta n d e n  e n
z o r g l e e r l i n g e n  u i t  h e t  p o

b i j  z o r g l e e r l i n g e n  z o u
e e n  v a s t e c a s e m a n a g e r
v a n a f  b i j vo o r b e e l d  g r o e p
7  tot  h a lv e r w e g e  h e t  vo
a a n s p r e e k p u n t  k u n n e n  z i j n

schoolleiding actief betrokken is bij een casus, worden
vaak andere besluiten genomen die meer in het belang
van het kind zijn. Dit raakt aan de behoefte om de posi-
tie van de schoolleiding binnen Passend onderwijs te
versterken. De schoolleider is als onderwijskundig leider
in de school, samen met de intern begeleider, de belang-
rijke schakel bij het vertalen van Passend onderwijs in de
dagelijkse praktijk. De schoolleider is ook de verbindende
factor om te komen tot de school als werkplaats waar
interprofessioneel wordt samengewerkt.
In het onderwijs is een leerprobleem vaak het eerste sig-
naal dat er iets aan de hand is. Bij doorverwijzing naar
jeugdzorg wordt de terugkoppeling door jeugdzorg als
onvoldoende ervaren. De goede voorbeelden laten zien
dat jeugdzorgmedewerkers op school, bijvoorbeeld als
pedagogisch coach in teams of spreekuren, echt onder-
deel van de school kunnen zijn en als collega meedraaien
met een eigen taakstelling. Naast het directe contact
met kinderen en ouders worden daarmee ook leraren op
school bereikt en ib’ers ontlast. Een jeugdzorgspreekuur
op elke school is een belangrijk doel. Jeugdzorgmedewer-
kers die daarbij ondersteunen vanuit de supportbenade-
ring kijken niet meer alleen in termen van behandelen,
maar brengen expertise in en leren leraren ondersteu-
ning te bieden in de schoolomgeving. Uitgangspunt blijft
dat leraren natuurlijk geen behandelaars worden: onder-
wijs is immers hun core business.

Gezamenlijke scholing Over het algemeen worden
de verschillen in cultuur tussen onderwijs en jeugdzorg
door schoolleiders als hinderlijk ervaren. Onderwijs

Maurits College Middelharnis

Schoolleiders uit po en vo met elkaar in gesprek op het Blariacum
College in Venlo.
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Aansluiting PO-VO kijkt naar het complete kind
Met Aansluiting brengen we het complete kind in beeld en geven we

het schooladvies een stevige onderbouwing. Vaak wordt alleen gekeken

naar wat een kind al heeft geleerd. Naast deze cognitieve vaardigheden

als taal en rekenen zijn er echter ook andere factoren die een belangrijke

rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Denk daarbij aan hun aanleg

(capaciteiten), persoonlijkheid, houding en gedrag, en ook interesses. Ook

factoren die meer betrekking hebben op de schoolsituatie zoals contact met

leeftijdgenoten, interesse in school en betrokkenheid van ouders dragen

bij aan schoolsucces. Al deze factoren worden gemeten met Aansluiting

PO-VO van AMN. De resultaten worden, samen met de scores op rekenen,

begrijpend lezen en taalvaardigheid, verwerkt in een samenhangend

en onderbouwd advies. Dit advies ondersteunt de leerkracht om het

schooladvies te bepalen en om de emotie uit een oudergesprek te halen.

Oordeel ouders en leerkrachten weegt mee
In Aansluiting stellen we vragen aan de leerling, maar ook de ouders en

de leerkracht geven hun mening over het gedrag en de houding van de

leerling. In deze vragenlijst staan bijvoorbeeld vragen over de betrokkenheid

vanuit huis. Spelen er veel vriendjes of juist niet? Helpen de ouders met

huiswerk? Vraagt het kind om hulp? Deze extra informatie kan voor

leerkrachten bevestigend zijn, of bij verschil van mening, juist input voor een

gesprek zijn. Hiermee kan de leerkracht de ouders goed laten zien wat de

mogelijkheden van hun kind zijn en objectief verantwoorden waarom een

bepaald advies gegeven is. 

Het is belangrijk om deze resultaten ook met de leerlingen te delen. Zo zien

ze wat hun sterke punten en hun ontwikkelpunten zijn, en kunnen ze zelf

meedenken over wat ze willen leren.

Hoe kinderen zich ontwikkelen, in welke richting en op welk niveau, hangt volgens

wetenschappelijk onderzoek meer af van hun intelligentie en motivatie, dan van wat een

kind geleerd heeft in een bepaalde periode. Gelukkig kijkt AMN niet alleen naar cognitieve

vaardigheden. Een gesprek met John Mulder van AMN.

Klaar voor de 21ste eeuw
Banen veranderen, sommige verdwijnen door robots. De samenleving

verandert door voortschrijdende technieken. In de toekomst zal een

steeds groter beroep gedaan worden op vaardigheden als communiceren,

samenwerken en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het

onderwijs zal zich daarop op moeten aanpassen. Aansluiting is klaar voor

die toekomst. Aansluiting kijkt naar het totale beeld, ook de 21st century

skills worden in beeld gebracht.

Wat kost Aansluiting?
Aansluiting PO-VO is gratis. Hoe dat kan? AMN ontwikkelt naast

Aansluiting een alternatieve eindtoets. Wanneer deze is toegelaten door de

staatssecretaris kunnen alle scholen die de eindtoets van AMN gebruiken,

ook Aansluiting geheel gratis afnemen.

Het is duidelijk wat de meerwaarde van Aansluiting
is, maar waarom worden scholen gevraagd om mee te
doen aan de pilot voor de Eindtoets?
We willen heel graag de Eindtoets kunnen aanbieden met Aansluiting als

gratis advies. Zijn scholen het met onze visie eens, dan vragen we hen ons

te steunen door mee te doen.

Daarom hebben we de volgende aanbieding: tussen 1 maart en 1 juni loopt

een pilot voor de Eindtoets. We bieden scholen de gelegenheid om mee te

doen, waarmee ze automatisch 3 jaar gratis Aansluiting krijgen. Op onze

website staat de informatie voor de pilot.

Uw schooladvies
onderbouwd!

Aansluiting
PO-VO

– Advertorial –
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verandert door voortschrijdende technieken. In de toekomst zal een
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samenwerken en aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het
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Aansluiting een alternatieve eindtoets. Wanneer deze is toegelaten door de

staatssecretaris kunnen alle scholen die de eindtoets van AMN gebruiken,

ook Aansluiting geheel gratis afnemen.

Het is duidelijk wat de meerwaarde van Aansluiting
is, maar waarom worden scholen gevraagd om mee te
doen aan de pilot voor de Eindtoets?
We willen heel graag de Eindtoets kunnen aanbieden met Aansluiting als

gratis advies. Zijn scholen het met onze visie eens, dan vragen we hen ons

te steunen door mee te doen.

Daarom hebben we de volgende aanbieding: tussen 1 maart en 1 juni loopt

een pilot voor de Eindtoets. We bieden scholen de gelegenheid om mee te

doen, waarmee ze automatisch 3 jaar gratis Aansluiting krijgen. Op onze
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

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

woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.

politieke column

meer tijd en ruimte
voor leraren
Eén van de grote uitdagingen voor schoollei-

ders is het gemotiveerd houden van leraren.

Waarom is dit zo lastig? Dat komt onder

andere doordat de politiek dit niet bepaald

bevordert. Integendeel zelfs. Haagse regel-

tjes zitten leraren in de weg, waardoor de

taak om hen toch gemotiveerd te houden op

de schouders van de schoolleiders komt te

liggen.

Leraar zijn is niet zomaar een beroep.

Leraren houden van hun vak en halen daar

voldoening uit. Maar van deze voldoening

alleen kunnen zij niet leven. Vijf jaar lang

zaten leraren op de nullijn. Omdat de prijzen

wel bleven stijgen, betekent dit in de prak-

tijk dat leraren in die vijf jaar minder zijn

gaan verdienen. Het is demotiverend voor

een leraar die hard werkt om het beste uit

zijn leerlingen te halen – daar met de jaren

ook steeds beter in wordt – en daar niets

van terugziet in het salaris. Gelukkig is deze

regel inmiddels van de baan.

Daar komt nog bij dat leraren naast de les-

sen die zij geven hele administraties moeten

bijhouden. Van een gesprek en van een tus-

senresultaat moet weer een verslag worden

gemaakt. Bij dat laatste kunnen leraren zich

vaak niet aan de indruk onttrekken dat zij

dit meer doen voor de inspectie dan voor de

verbetering van het onderwijs. Door die hele

papierwinkel heeft de leraar weinig tijd en

ruimte over voor vernieuwing in het onder-

wijs. Als een leraar van zoveel administratie

zou houden, dan was hij wel boekhouder

geworden.

Bovenop deze administratie komen de vele

lesuren. Docenten geven zoveel les dat er

weinig tijd overblijft om na te denken over

het lesgeven zelf. Dit terwijl reflectie een

belangrijke voorwaarde is voor vernieuwing.

Leraren zitten ook juist in de positie om het

onderwijs te veranderen, meer dan school-

leiders en politici. Platform Onderwijs2032

kan alleen slagen als leraren gemotiveerd

zijn en de kans krijgen om veranderingen

door te voeren.

Hier ligt een opdracht voor de politiek.

Wij als politici moeten opkomen voor

leraren door ervoor te zorgen dat zij meer

tijd en ruimte krijgen. Niet alleen voor

vernieuwing in het onderwijs, maar altijd!

Het is belangrijk dat leraren zich ook kun-

nen richten op de ontwikkeling van het

onderwijs, hun eigen ontwikkeling en op

meer individuele aandacht voor leerlingen.

Op deze manier gaan zowel leerlingen als

leraren erop vooruit.

Om die reden heb ik in 2014, 2015 én in

2016 een motie ingediend om het aantal

lesuren te verlagen naar maximaal 20 uur

in het voortgezet onderwijs en maximaal

8 dagdelen in het basisonderwijs. Helaas

hebben door toedoen van de PvdA, VVD en

CDA de voorstellen het niet gehaald. Maar ik

laat me niet uit het veld slaan; ik blijf vech-

ten om leraren hun beroep terug te geven.

Aan schoolleiders de belangrijke taak om

leraren te blijven motiveren. Dat is mis-

schien door de tegenstribbelingen van de

politiek niet altijd even makkelijk, maar wel

van onschatbare waarde. Aan mij en aan

mijn collega-Kamerleden de opdracht om

vanuit Den Haag deze taak te vergemak-

kelijken. _

r e a g e r e n ?
Mail naar p.vanmeenen@tweedekamer.nl

o n d e r w i j s 2 0 3 2  k a n  a l l e e n  s l a g e n
a l s l e r a r e n  g e m ot i v e e r d  z i j n  e n
d e  k a n s  k r i j g e n  o m  v e r a n d e r i n g e n  d o o r
t e  vo e r e n
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Van de AVS

e s h a  c o n f e r e n t i e 2 0 1 6

Ontmoet Europese collega’s
in Maastricht

Van 19 tot en met 21 oktober organiseert de AVS de
tweejaarlijkse conferentie van de European School
Heads Association (ESHA). Dit jaar vormt Maastricht het
decor waar schoolleiders uit verschillende landen elkaar
ontmoeten.

Onder het motto ‘International inspiration in education: leadership

matters!’ staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Keynotes

tijdens deze internationale meeting zijn: Michael Fullan, Zachary

Walker, Mark van Vugt en Daan Roosegaarde. Daarnaast zijn

er interactieve parallelsessies en lezingen rondom 21st century

pedagogies, leadership, competences en kids. Er zijn lunches en

themadiscussies in verschillende cafés op het Vrijthof of op een

boot in de Maas. Tot slot staan er zo’n 50 schoolbezoeken gepland

aan po- en vo-scholen in de regio Zuid-Limburg.

Meer informatie en inschrijven:

www.esha2016.com

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

Onderwijsverlatersdag voor
leidinggevenden

De commissie Duurzaam vitaal van de AVS organiseert op
26 mei aanstaande in Utrecht een onderwijsverlatersdag
voor AVS-leden die zich postactief willen inzetten.

Er is een groot potentieel van (toekomstige) postactieve leden die

op basis van ervaring en competenties inzetbaar zijn en graag nog

iets wil betekenen voor de AVS en/of het onderwijs. De AVS heeft

behoefte aan deze deskundige en ervaren vrijwilligers die inzetbaar

zijn voor projecten waarbij de vereniging betrokken is. Het gaat

bijvoorbeeld om inzet bij het ESHA-congres in Maastricht (zie ver-

derop), het buddyproject van het Arbeidsmarktplatform PO, regio-

nale contactgroepen en activiteiten voor (aanstaande) postactieven.

De commissie Duurzaam vitaal wil een match van vraag en aanbod

bewerkstelligen, een regionaal netwerk vormen en opkomen voor

de belangen van (toekomstige) postactieve AVS-leden. Tijdens de

bijeenkomst op 26 mei gaat de commissie in gesprek met de deel-

nemers over hun wensen en mogelijkheden. Aanvullend is er een

aantal korte lezingen over acties die al gerealiseerd zijn en is er tijd

voor onderlinge contacten.

Aanmelden: duurzaamvitaal2016@gmail.com, tel. 06-39855595

(Cees van der Jagt) of 06-55110507 (Jan-Pieter van Bruchem)

Locatie: AVS-gebouw Utrecht, Herenstraat 35

Hoe is de aansprakelijkheid geregeld bij medicijnvertrekking
aan leerlingen? tekst harry van soest

De ministeries van OCW en VWS hebben de factsheet ‘Diabeteszorg

in het primair onderwijs’ gepubliceerd. Hierin staat hoe medicijn-

verstrekking aan leerlingen kan plaatsvinden. Daarbij wordt onder

andere ingegaan op de aansprakelijkheid van personeelsleden.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

1. Reguliere zorgprofessionals: de aansprakelijkheid ligt bij

de zorgorganisatie zelf.

2 Diabeteszorg door de ouders: de aansprakelijkheid ligt bij

de ouders zelf.

3. Onderwijspersoneel dat bekwaam is om handelingen uit

te voeren: de aansprakelijkheid ligt bij het schoolbestuur.

4. Onderwijspersoneel dat optreedt als privépersoon: de

aansprakelijkheid ligt bij de privépersoon zelf.

De factsheet ‘Diabeteszorg in het primair onderwijs’ is te

downloaden via www.avs.nl/helpdesk (Vraag van de maand)

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop 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

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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a c t i e

Boek cadeau voor nieuwe leden
Leidinggevenden in het funderend onderwijs of bij een
samenwerkingsverband, die nu lid worden van de AVS,
krijgen het pas verschenen boek ‘Integrale Kindcentra –
Handboek voor directeuren en bestuurders’ cadeau.

Het ontwikkelen van integrale kindcentra (IKC)

staat volop in de schijnwerpers. De AVS en het

Landelijk Expertisepunt Kindcentra vervullen een

voortrekkersrol in de landelijke beweging richting

IKC-ontwikkeling. De nieuwe, gezamenlijke publi-

catie is bedoeld als inspiratiebron voor school-

directeuren en -bestuurders die tot IKC-vorming

willen overgaan. De auteurs geven handreikingen om binnen een

schooljaar de eerste stappen te zetten richting een IKC.

Meer informatie over de actie: www.avs.nl/lidworden

a v s  v o o r d e e l

Gratis gebruik schoolleiders-
platform Educatiemaster

AVS-leden mogen tot de zomervakantie gratis
gebruikmaken van het schoolleidersplatform van AVS
Voordeelpartner Educatiemaster, die vakliteratuur
digitaal toegankelijk maakt. Het platform is door het
Schoolleidersregister PO erkend voor informeel leren.

Het lezen van vakliteratuur is nuttig en

leuk. Als alternatief voor rondslingerende

bladen op een leestafel maakt

Educatiemaster allerlei vakinhoudelijke

informatie (onderwijsregelingen en -recht), E-learning modules en

artikelen uit vakbladen digitaal toegankelijk. Een soort Blendle

voor vakliteratuur over onderwijs. Een groot aantal bladen levert

content aan. Leraren en schoolleiders stellen zelf in waarover ze

geïnformeerd willen worden op een door henzelf gekozen moment.

Daarnaast vindt kennisdeling plaats, ook tussen verschillende scho-

len. Ook krijgen schoolleiders inzicht in het leesgedrag van leraren.

Speciale actie voor schoolleiders
Schoolleiders mogen tot aan de zomervakantie gratis gebruikmaken

van het schoolleidersplatform van Educatiemaster. Met content

speciaal op maat voor de schoolleider. Na deze periode neemt

Educatiemaster contact op voor een speciale AVS-aanbieding,

waarbij geïnteresseerde leden met 10 procent korting deel kunnen

nemen aan het schoolleidersplatform in schooljaar 2016/2017. Ook

mogen ze dan voor hun hele schoolteam Educatiemaster PO drie

maanden gratis proberen. Daarna geldt een korting (10 procent)

voor Educatiemaster PO.

Meer informatie: www.educatiemaster.nl/actieavs

Nieuwe medewerker
Natalie van Poortvliet

(n.vanpoortvliet@avs.nl) werkt

per 15 maart 2016 bij de AVS als

bestuurssecretaris. Hiervoor heeft

zij gewerkt als directiesecretaresse

bij een branchevereniging

met – eveneens – een missie.

Vaardigheden als organiseren,

plannen en regelen zijn haar op het

lijf geschreven.

a v s  i n  d e  p e r s

Gezonde lunch, wankelende
basis(school) en jaarrede

Een gezonde, liefst warme lunch op alle scholen, zouden

hoogleraren Alexander Rinnooy Kan en Jaap Seidell graag zien.

De pleitbezorgers van het preventieprogramma ‘Alles is gezond-

heid’ constateren dat veel kinderen te weinig groenten eten.

AVS-voorzitter Petra van Haren ging hierover op 14 maart in gesprek

met Rinnooy Kan en CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog op Radio 1.

Van Haren erkent het probleem maar heeft ook vraagtekens. “Het is

de vraag of (alleen) het onderwijs dit moet oppakken. Het vergt een

brede maatschappelijke discussie op alle niveaus, inclusief werkge-

vers en hun volwassen personeel. Wil je insteken op bewustwording

en bewustzijn van gezond eten of dit helemaal doorvoeren tot de

verzorging en facilitering ervan? Het laatste vergt extra budget

vanuit ouders en/of de overheid. Voor integrale kindcentra is het

vanzelfsprekender dan voor scholen met een continurooster, waar

de middagpauze aan de krappe kant is.”

Op 15 maart was de AVS-voorzitter in Zwolle bij een bijeenkomst in

het kader van de actie ‘De basis(school) wankelt’ van schoolbestuur

Vivente. Ze benadrukte vooral dat de piekvervangbehoefte inzake

de Wet Werk en Zekerheid een uitzonderingpositie behoeft. Ook

benoemde Van Haren de rol van de schoolleider bij het invullen

van 40-urige werkweek. RTV Oost interviewde haar. De petitie van

Vivente voor de Tweede Kamer kan nog tot eind mei worden onder-

tekend, zie www.petities.nl/petitions/de-basisschool-wankelt.

VOS/ABB berichtte tot slot op 18 maart op haar website over de

jaarrede van Van Haren tijdens het AVS-congres 2016. Daarin pleit

ze onder andere voor een herijking van de visie op funderend onder-

wijs (po en vo) en andere financiële keuzes.

Biennial Conference Foto: Hans Roggen
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Een drieluik over
Integrale Kindcentra

Dit drieluik geeft onderwijsprofessionals en

stakeholders een coherent begrippenkader en een

set aan tools om tot IKC-vorming over te gaan. Samen

geven ze een goed overzicht van de actuele kennis,

het gedachtegoed en de mogelijkheden. De drie

titels dragen bij aan een effectiever en efficiënter

ontwikkelingsproces, meer draagvlak en gezamenlijk

eigenaarschap.

Bestellen
‘Integrale Kindcentra – Handboek voor

directeuren en bestuurders’ is te bestellen via

www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

(Publicaties)

‘Integrale Kindcentra – Handvat voor

professionals’ is te bestellen via

www.expertisepuntkindcentra.nl

‘Pleidooi voor het kind – De ontwikkeling

centraal’ is te bestellen via

www.swpbook.com

Al u deelneemt aan de Leergang Directeur IKC

ontvangt u deze drie publicaties kosteloos via de AVS.

www.avs.nl/cel/ikc

Bestellen
www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (Publicaties)

Binnenkort verwacht
‘Van werkdruk naar gedeelde

arbeidsvreugde – De jaartaak

in het primair onderwijs’, een

handreiking om te komen tot

een jaartaak voor het personeel

vanuit de CAO PO 2014/2015. In deze publicatie

aandacht voor werkdruk, professionalisering,

verlofmogelijkheden, duurzame inzetbaarheid,

taakbeleid, gedeeld leiderschap. Uitgewerkt met

concrete voorbeelden.

Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider

Andere publicaties
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leerkring

Herstel van de pedagogische dimensie
Veel mensen in het onderwijs ervaren een gebrek aan professionele

ruimte. Ze hebben het gevoel niet meer toe te komen aan het

pedagogisch vak en zijn toe aan ‘herpedagogisering’ van hun werk.

Dolf van den Berg haalt in zijn boek ‘Herstel van de pedagogische

dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld’ (2015) de pedago-

gische thema’s en begrippen die uit het zicht zijn geraakt weer terug

binnen het blikveld. Onderwijs binnen de pedagogische dimensie

krijgt uiteindelijk een nieuwe vorm. Dat betekent onder andere

inhoud geven aan pedagogisch leiderschap en geen curriculum

dat uitgaat van de ‘gemiddelde leerling’. Tijdens het leertraject

worden leerkringen (15-20 deelnemers) gevormd. Leidinggevenden

groeien met hun team naar een werkelijk lerende (pedagogische)

organisatie op alle niveaus. U herstelt in uw eigen school/scholen

de pedagogische relatie tussen onderwijsgevende en leerling.

Doelgroep: bestuurders, schoolleiders, ib’ers, bouwcoördinatoren,

afdelingsleiders.

Data:

• 6 juni 2016 (inspiratiesessie Utrecht; hierna bepaalt u wel of

niet deel te nemen aan het leertraject)

• 12 september 2016 (startsessie Utrecht)

• 25 september 2017 (afrondende sessie Utrecht)

Data van de tussenliggende leerkringbijeenkomsten op een van

de scholen nog nader te bepalen met de deelnemers.

Kosten:

• Inspiratiesessie: t 50 (leden en niet-leden)

• Leertraject: t 450 (leden) / t 525 (niet-leden)

Trainers: Dolf van den Berg en Jos Hagens

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

(Trainingen)

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Overzicht aanbod mei en juni 2016

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

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

		 wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek?*** (po) 12 mei Fred Lardinois, Tom Roetert

• Training Van goed naar excellent! (po) 13 mei Bart van der Vlist

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 19 mei Tom Roetert

• Training Diferenci, de wereld van verschillen (basis)*** (po en vo) 23 mei Angelique Janssen

• Training Eerder stoppen? Wil ik dat?*** (po en vo) 26 mei Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Training Geluk voor leidinggevenden*** (po) 7 juni Clara den Boer

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 8 juni Jan Stuijver

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 15 juni Jan Stuijver

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 23 juni Jan Stuijver

• Training Operationeel werkgeverschap*** (po) 30 juni Jan Stuijver

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

r u b r i c e r i n g  o p  t h e m a’s  s r p o
Snel weten welk aanbod aansluit bij welk(e)

professionaliseringsthema(‘s) van het Schoolleidersregister

PO? Ga naar www.avs.nl/cel/professionaliseringsthemas

Meer informatie en inschrijven:

www.avs.nl/professionalisering of mail naar cel@avs.nl

Liever maatwerk? adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010

Kijk voor onze opleidingen en leergangen voor schooljaar

2016/2017 in de bijgesloten brochure of op www.avs.nl/

professionalisering

Nieuw!
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voor: onderwijs

van: Pica

wat: publicatie

Vertrouwen, verbinden en
vakmanschap

Strategisch hr-beleid zorgt ervoor alle scholen zich kunnen

ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap (PGL)

waarin iedereen samen kan leren. Het eerste deel van het

boek zoomt in op onderwijsontwikkelingen en wat een PLG nu

eigenlijk is. Wat is strategisch hr-beleid op basis van verbinden,

vertrouwen en vakmanschap? Deel 2 werkt ‘samen veranderen,

samen werken, samen leren en samen leiden’ verder uit. Tot

slot aandacht voor verschillende hr-instrumenten die kunnen

bijdragen aan een PLG. ISBN 9789491806469

voor: po en vo

van: Kennisnet

wat: gratis les

Experimenteren met virtual
reality

Virtual reality (VR) is een techniek waarmee zintuigen op een

nieuwe manier worden aangesproken. Je kunt onbereikbare

plekken bezoeken. Leerlingen ervaringen laten opdoen die

anders te duur of onveilig zijn. Of met simulaties dingen oefe-

nen. Scholen kunnen via deze les zelf onderzoeken welke rol

VR kan spelen in het onderwijs. En hun ervaringen en ideeën

delen. Hiervoor zijn speciale (goedkope) VR-brillen (van karton)

nodig die je kunt combineren met een smartphone. Les down-

loaden: www.kn.nu/virtualreality

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

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

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders

van: Convoy Uitgevers

wat: boek

Negen principes van de
excellente schoolleider

De (excellente) schoolleider laat de school schitteren en

leraren en leerlingen floreren. Hoe? Ze passen negen principes

toe, zoals het ‘stimuleren van een vitale visie’, ‘werken aan

een topteam’ en het ‘bieden van professionele ruimte aan de

leraar’, blijkt uit 22 interviews. Voor iedere schoolleider is het

mogelijk om stappen te zetten richting excellentie. Excellente

schoolleiders zijn geen onbereikbare supersterren, maar gedre-

ven mensen met benoembaar en leerbaar leiderschapsgedrag.

ISBN: 9789463170062. Zie ook de AVS Leergang Op weg naar

excellent schoolleiderschap, www.avs.nl/cel/es

voor: professionals werkzaam op of met een brede school of

IKC (directeuren, managers, coördinatoren, ib’ers, leraren)

van: SWP en Logacom i.s.m. PACT

wanneer: 19 april

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: 11e jaarcongres

Brede scholen en kindcentra
Naast plenaire lezingen biedt het programma 28 deelsessies

over de ontwikkelingen op, voor en door brede scholen en

IKC’s. Thema’s die aan bod komen zijn: inclusie, samenwerken

op de werkvloer in interprofessionele teams, pedagogisch

werken, teamontwikkeling & professionalisering, veiligheid,

opleiden en beleid & bestuur. www.bredeschoolcongres.nl

voor: schoolleiders, teams

van: Schoolleidersregister PO

wat: gratis publicatie

Nieuwe kinderen, nieuwe
kennis

Handvatten vanuit de schoolpraktijk voor schoolleiders en hun

teams om het onderwijs aan vluchtelingenkinderen vorm te

geven. Collega’s delen hun kennis, ervaringen en oplossingen.

Inclusief tips over het communiceren met ouders die nog geen

Nederlands spreken. Professionaliseren door nieuwe kennis

en vaardigheden in de praktijk (informeel leren) op te doen, is

bruikbaar voor de herregistratie in het Schoolleidersregister.

Downloaden: www.schoolleidersregisterpo.nl
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voor: professionals, managers, bestuurders en opleiders

onderwijs (po en vo), jeugdhulp, gemeenten, opleidingen en

arbeidsvoorzieningen

van: Instondo Uitgevers

wanneer: 2 juni

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: nationaal congres

Onderwijs & jeugdhulp
De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp staat cen-

traal: wat gaat er goed, wat kan er beter en hoe kunnen we

van elkaar leren. Met spraakmakende sprekers als Gijs van

Rozendaal (voorzitter Kindcentra 2020), René Diekstra (lector

Jeugd en Opvoeding Haagse Hogeschool) en Jacobine Geel

(voorzitter GGZ Nederland). Vroegboekkorting tot 30 april.

www.ojcongres.nl/inschrijven

voor: schoolleiders, leraren, onderwijs(ondersteundend)

personeel, leerlingen, ouders

van: Onderwijscoöperatie

wat: verkiezing

Leraar van het Jaar 2016
Kent u een geweldige leraar die zijn leerlingen en collega’s

dagelijks weet te inspireren? Een leraar die zijn vak verstaat en

als ambassadeur vakmanschap en passie uitstraalt? Nomineer

deze leraar dan voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2016.

Aanmelden tot 9 mei. De winnaars, die een jaar lang ambassa-

deur van hun sector zijn, worden rond 5 oktober, de Dag van de

Leraar, bekendgemaakt. www.deleraarvanhetjaar.nl

voor: schoolleiders, bestuurders, leraren (po en vo)

van: Stichting van het Onderwijs

wanneer: 25 mei

waar: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

wat: werkconferentie

‘Elk talent telt!’
De leerroutes van leerlingen zijn vaak verre van optimaal, voor-

al op de scharnierpunten tussen de onderwijssectoren. Wat is

nodig om hen beter ‘ononderbroken’ onderwijs te bieden? Een

doorlopende lijn van talentontwikkeling te creëren? Met onder

andere een debat tussen de voorzitters van de vakorganisaties

en sectorraden en het hele onderwijsveld over de betekenis

van doorlopende leerlijnen over de grenzen van schooltypes en

sectoren heen. www.stichtingvanhetonderwijs.nl

voor: scholen, gemeenten, samenwerkingsverbanden

van: VNG, PO-raad en VO-raad

wat: vernieuwde website

Onderwijsjeugd.nl
De website www.onderwijsjeugd.nl is compleet vernieuwd,

met concrete bouwstenen voor de verbinding tussen onderwijs

en jeugdhulp. Om te zorgen voor kwaliteit en samenhang van

opvoeding, onderwijs, opvang, ondersteuning, hulp en begelei-

ding. Juist nu, met de stelselwijzigingen Passend onderwijs en

jeugdhulp, is het belangrijk om verbindingen tussen die twee

werelden tot stand te brengen.

voor: onderwijsprofessionals

van: Onderwijs Maak Je Samen

wat: inspiratiekaarten

5 minuten leidinggeven
Achtste set inspiratiekaarten in de populaire 5-minutenreeks.

Veertig kaarten geven onderwijsprofessionals in vijf minuten

een idee, werkvorm, handreiking of inzicht, om daarmee leiding

te kunnen geven aan henzelf, het professionele gesprek of

teammomenten. Bijvoorbeeld werkvormen om een gezamen-

lijke visie of standpunt te bespreken of aan te scherpen, om de

aanwezige kennis en expertise in kaart te brengen, om goede

feedback te geven of de eigen kernwaarden te leren kennen.

www.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: po, vo en gemeenten

van: LIAG en Ruimte-OK

wanneer: 21 april

waar: Alkwin Kollege Uithoorn

wat: gratis mini-symposium

Scholenbouw in topconditie –
kwaliteit als opgave

Werken aan de kwaliteit van onderwijsgebouwen is actueel. Op

het symposium wordt onder meer de landelijke lancering van het

kwaliteitskader huisvesting voor het voortgezet onderwijs gelan-

ceerd. Hoe kan dit helpen bij de afwegingen rondom de (ver)

bouw en renovatie van schoolgebouwen? Deelnemers kunnen

het onlangs gerenoveerde Alkwin Kollege van binnen bekijken,

in gesprek gaan met de architect en het schoolmanagement,

en horen welke mogelijkheden de Green Deal Scholen biedt

om met het verduurzamen van scholen aan de slag te gaan.

Meer informatie en aanmelden: www.ruimte-ok.nl/events/

mini-symposium-scholenbouw-topconditie-kwaliteit-als-opgave
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voor: leraren

van: Onderwijscoöperatie

wat: website en app

Kijk bij mijn les
Op kijkbijmijnles.nl zijn praktijkvoorbeelden te vinden om zicht-

baar te maken hoe collega’s open en professioneel met elkaar

in gesprek kunnen gaan. Bevat daarnaast informatie over werk-

vormen, aandachtspunten, randvoorwaarden en toelichting op

methodes als intervisie, collegiale visitatie en lessenstudie. Bij

de website hoort een kijkwijzerapp, waarmee direct een kijkwij-

zer op maat is samen te stellen, als houvast bij lesobservaties.

www.kijkbijmijnles.nl

voor: onderwijs

van: Kennisnet en Nationaal Regieorgaan

Onderwijsonderzoek (NRO)

wanneer: 15 juni

waar: Flint theater, Amersfoort

wat: onderzoeksconferentie

Onderwijs en ict
Weten wat écht werkt in de praktijk? Wetenschappers

presenteren hun recente onderzoeken op het gebied van

onderwijs en ict. In korte presentaties worden deelnemers

bijgepraat over actuele inzichten en bevindingen. Meer

dan 15 vooraanstaande sprekers en onderzoekers leve-

ren een bijdrage. Ict-vragen uit het onderwijs krijgen via

www.kennisrotonde.nl een wetenschappelijk gefundeerd

antwoord. Aanmelden: www.kennisnet.nl/bijeenkomsten/

agenda/onderzoeksconferentie

voor: schoolleiders

van: Uitgeverij Bazalt

wat: boek

Hoogbetrouwbare scholen
Hoe hoog leg je de lat voor een schoolorganisatie? Hoe stel

je de kwaliteit van een school vast? Hoe komt een school aan

een hoogbetrouwbare reputatie? Dr. Robert Marzano geeft

een raamwerk om progressief te werken aan het niveau van

betrouwbaarheid van een school, naar de maatstaven die de

schoolleider stelt. Dit raamwerk staat garant voor positieve

resultaten van leerlingen. ISBN 978 94 6118 211 1

voor: schoolbesturen, gemeenten, adviseurs en

installateurs

van: RVO, Green Deal Scholen

wat: instrumenten en helpdesk

Verduurzamen schoolgebouwen
Met de ‘Installatiescan Scholen’ kunnen scholen hun (klimaat)

installaties laten controleren en optimaliseren door de instal-

lateur. Het instrument ‘Verduurzamingsmaatregelen bestaande

scholen’ bevat verbeteringsmaatregelen voor energiegebruik

en binnenmilieu. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen

bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Meer

informatie en gratis downloaden: www.rvo.nl/frissescholen,

www.greendealscholen.nl en www.ruimte-ok.nl/green-deal-

scholen. Helpdesk Green Deal Scholen: tel. 085-3032602

voor: schoolleiders, ouders

van: OCW

wat: handreiking

Onderwijs en zorg
Maakt scholen en ouders wegwijs in de verschillende zorgwet-

ten (Jeugdwet, Zvw en Wlz) en beschrijft hoe zij in vier stappen

tot passende zorg en ondersteuning kunnen komen. Met een

handleiding voor het gesprek tussen ouders en school en even-

tuele zorgpartners, met de school als eerste aanspreekpunt.

Downloaden: www.passendonderwijs.nl/brochures

voor: leraren, schoolleiders en bestuurders po en vo

van: Arbeidsmarktplatform PO, Voion en De Balie

wanneer: 24 mei

waar: De Balie, Amsterdam

wat: slotdebat (gratis)

Samen leiding geven aan
schoolontwikkeling

Wat vraagt dat van de schoolleiding en het lerarenteam? Hoe

kunnen ze hierin samenwerken? En hoe neem je je eigen

verantwoordelijkheid voor schoolontwikkeling zowel op het

niveau van de school, het team en als individu? De belangrijk-

ste conclusies van de debatreeks over schoolontwikkeling en

goed leiderschap passeren de revue. Om de onderlinge dialoog

tussen bestuurders, schoolleiders, leraren en andere geïnteres-

seerden te stimuleren. Meer informatie, aanmelden en tips om

zelf de dialoog aan te gaan: www.arbeidsmarktplatformpo.nl
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boekbespreking

Het uitgangspunt van ‘Krachtgericht coachen’ door Fred Korthagen en

Ellen Nuijten is dat mensen talenten en kwaliteiten hebben, die niet altijd

uit de verf komen. Hoe herken je de kernkwaliteiten bij jezelf en anderen en

hoe ondersteun je de duurzame ontwikkeling ervan? Hoe kun je het innerlijk

potentieel optimaal benutten? tekst marleen huisman

Allemaal vragen die in het boek op een

enthousiasmerende manier besproken

worden. De auteurs vinden een belangrijke

pijler voor de aanpak in de ‘positieve psy-

chologie’. Die leert ons hoe belangrijk de

focus op kracht is. Persoonlijke kwaliteiten

helpen je eigen kracht te ervaren en hebben

in combinatie met elkaar invloed op jezelf

en je omgeving. De uitgave is echter niet

alleen een vertaalslag van de ideeën uit de

positieve psychologie, maar biedt meer.

Nieuw is dat je niet alleen van je positieve

ervaringen leert, maar ook interne belem-

meringen leert hanteren die je eigen kracht

kunnen ondermijnen. Bijvoorbeeld bepaald

gedrag, een beeld of overtuiging van jezelf

die je niet meer helpt. Bij krachtgericht

coachen gaat het erom dat je als coach de

coachee (gecoachte) kunt leren autonoom

en zelfsturend te worden in het benutten

van de eigen kracht en het hanteren van

de belemmeringen die de eigen kracht

indammen.

Gesprekken in het onderwijs worden

vaak gekenmerkt door veel denken. Een

sterke gerichtheid op denken leidt tot een

oppervlakkige manier van reflecteren. Echte

diepgang in het leerproces ontstaat vooral

als ‘voelen’ en ‘willen’ volop meedoen.

Krachtgericht coachen gaat om een authen-

tieke afstemming tussen coach en coachee.

Het is een aanpak die je alleen kunt hante-

ren als je als coach zelf volop oefent in het

schakelen tussen denken, voelen en willen.

Je moet je eigen comfortzone willen verlaten

om jezelf steeds beter thuis te voelen in de

vragen naar voelen en willen. Je volgt als

krachtgericht coachen:
diepgaand, duurzaam en
doorwerkend in gedrag

het ware de coachee en stuurt die naar zijn/

haar kracht. Daarin schuilt tegelijkertijd het

mooie én moeilijke van deze aanpak.

Het boek heeft een heldere leeswijzer en

elk hoofdstuk eindigt met de kernpunten

daaruit. Je krijgt goed zicht op de coachings-

aanpak. Heel prettig zijn de vele voorbeel-

den die de theorie ondersteunen en de

aanpak voorleven. Je wordt meegenomen

in de verhalen van anderen en leert zien wat

er nodig is.

Past deze werkwijze in het onderwijs?

Hierop kan ik volmondig ‘ja’ antwoorden.

Het is in het begin hard werken aan jezelf

om deze manier van coachen te leren, maar

het is absoluut geen verkapte therapie: het

professionele functioneren staat centraal.

Je gaat als coach niet in op waarom iets niet

gaat, maar boort de krachten van mensen

aan. Ook voor leerlingen is dit een prachtige

interventie, waarbij ze zich bewust worden

van hun kernkwaliteiten en deze leren te

gebruiken. Het maakt je gewaar van je

eigen potentieel. Hoe mooi is het om je te

realiseren dat je altijd een keuze hebt om

af te stemmen op je eigen kracht of in de

belemmering te blijven hangen. Je voelt wat

je te doen staat, je hebt de wil om ernaar

te handelen en dat is anders dan dat je

rationeel de oplossing had bedacht. Het is

een aanpak die me heeft geraakt en ik gun

iedereen om dit te leren en zo het beste

uit jezelf, je leraren en leerlingen te halen.

Ik ervaar bij coachees een enorme energie,

grote leerbaarheid en kwaliteitsontwikke-

ling van binnenuit. Dat maakt onderwijs

krachtig. Lijstjes met kernkwaliteiten heb

ik inmiddels niet meer nodig. Deze worden

vanzelf zichtbaar. En dat is wat ik iedere

directeur gun: die shining eyes van leraren

en kinderen. _

Marleen Huisman is directeur Onderwijs

bij SKOH Haaren.

Krachtgericht coachen, een aanpak voor diepgaand leren en

effectief functioneren, Fred Korthagen en Ellen Nuijten, 2015, Boom

Lemma Uitgevers

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

Fred Korthagen verzorgt op 11 mei de

interactieve studiemiddag ‘Flow op

school’ in Oisterwijk (NB) voor direc-

teuren/ib’s/leraren. Over de vraag hoe

je het beste kunt halen uit leraren en

leerlingen met krachtgericht werken,

leren en coachen. Meer informatie en

inschrijven: www.liketolearn.info/

studiemiddag-11-mei
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1000-21-6000-0769 AVS KP 2015-2016-8 Kleur:

De Vereniging voor Protestants Christelijk

Primair Onderwijs

Barendrecht en Ridderkerk

zoekt per 1 juni 2016 

(of zo spoedig mogelijk hierna)

voor haar basisschool

CBS Groen van Prinsterer

te Barendrecht

2 locatieleiders
(0,8 – 1,0 fte) m/v

Voor meer informatie over deze

vacature kunt u kijken op:

www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk

1_4_st_AVS_fc_S.indd  1 30-03-16   13:36
1000-21-6000-0652 AVS KP 2015-2016 april Kleur:

Stichting Fedra heeft 11 basisscholen en
één school voor speciaal basisonderwijs in
Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Voor basisschool de Sleutelbloem te Bever-
wijk, zoeken wij een fulltime

Directeur
Verdere informatie over de vacature is be-
schikbaar via de website. www.fedra.nl.

U kunt uw reactie tot en met 19 april a.s.
sturen naar info@fedra.nl

De eerste gesprekken zullen
plaatsvinden op vrijdag 22
april 2016.

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

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 30-03-16   10:41
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Gezocht:
Directeur Agatha Snellenschool

te Utrecht

Directeur obs De Klinker
in Oud-Beijerland

Directeur obs De Pijler
in Maasdam

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.

U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS

Op zoek naar
een nieuwe collega?
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Uitgelicht
thema _ Leiderschap in transitie
Leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs

overhandigen op 13 april voor het eerst ‘De Staat van de

Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de

inspectie. De ‘Staten’ van het Onderwijs, de Leerling en

de Leraar kenden we al. “De complexiteit van scholen

neemt toe, daarvoor moeten schoolleiders zich

ontwikkelen.” pagina 10

reportage _ Het gezicht van de schoolleider
Zo’n duizend schoolleiders, bestuurders en onderwijs

experts ontmoetten elkaar tijdens het AVScongres 2016

op 18 maart. Thema was ‘Het gezicht van de schoolleider’.

“Ik wil de zelfstandigheid van leraren vergroten en hen

meer bewust maken van hun talenten, zodat we die beter

kunnen inzetten.” Een impressie.

pagina 28

actueel

Foto omslag: Schoolleiders op het AVScongres 2016. Foto: Hans Roggen

Onmisbare planning- en controlesoftware

Binnen uw scholen zijn regelmatig, misschien zelfs wel dagelijks,

invallers aan het werk. Het softwareprogramma InvalPool helpt u

met minder stress deze vervangingen te regelen. Vooral in drukke

periodes is InvalPool onmisbaar.

Zoals u weet, verandert vanaf 1 juli 2016 de regelgeving rondom de

vervangingen. Over deze veranderingen heerst landelijk veel onrust

en onzekerheid. Regelmatig krijgen wij onderstaande vragen:

‘Krijgen we wel een melding als een invaller 3x is ingezet?’

‘Zitten we niet direct vast aan een onbedoelde aanstelling?’

‘Is er rekening gehouden met de nieuwe wetgeving?’

InvalPool is volledig ingericht en klaar voor de nieuwe

wetgeving. Met de monitor- en signaleringfuncties krijgt u

vooraf waarschuwingen en worden onbedoelde aanstellingen

voorkomen. Om er zeker van te zijn dat de juiste signaleringen

zijn geprogrammeerd in het systeem is InvalPool getoetst en

goedgekeurd door de juristen van Brouwer Legal.

InvalPool heeft de mogelijkheid meerdere besturen te koppelen

in één pool. Hierdoor is het programma ook geschikt voor trans-

fercentra, mobiliteitscentra en andere samenwerkingsverbanden.

Bovendien zijn de kosten voor het gebruik van InvalPool laag.

Naast het matchen van school en invaller bevat InvalPool nog

extra functionaliteiten: vele rapportages, VOG waarschuwing,

exportfuncties naar administratiepakketten en mailfunctie zijn

enkele van deze functionaliteiten.

Zorg dat u klaar bent voor de toekomstige wijzigingen, net als

de al ruim 1.000 scholen die naar volle tevredenheid werken

met InvalPool!

Hebben wij uw interesse gewekt en wilt u zien hoe het

programma werkt? Neem dan contact met ons op.

Voor AVS leden hebben we een aantrekkelijk aanbod.

www.invalpool.nl       info@invalpool.nl       Tel: 074 700 21 11

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

– Advertentie –
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Kijk voor meer informatie en tarieven op nmm.nl

Combineer een bezoek
aan de ‘klas van ‘45’!

 Een eigen vliegtuig maken «
(of één van de andere workshops)   .

Lekker zélf ontdekken én doen in Xplore «

Alles te weten komen tijdens een rondleiding «

Zelf op onderzoek langs tanks en vliegtuigen «

Buitenspelen op de stormbaan of in de speeltuin «

GesChiedenis komt tot 
leven in de ‘klas van ‘45’
EEn intErActiEvE tEntoonstELLing ovEr hEt LEvEn 
vAn 5 schooLkindErEn in dE twEEdE wErELdoorLog.

– Advertentie –
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