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Uitgelicht
thema _ Werkdrukakkoord: ‘Dit helpt echt’
De werkdrukgelden in het primair onderwijs gaan vooral

naar extra (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten.

Schoolleiders zijn tevreden over het akkoord, al zien

velen het als een druppel op de gloeiende plaat. Het

kabinet stelt daarom vanaf komend schooljaar al extra

middelen beschikbaar. pagina 8

achtergrond _ Expatkinderen in regulier
onderwijs
Expatouders sturen hun kinderen steeds vaker naar

reguliere scholen. Die zijn lang niet altijd toegerust voor

deze toestroom. Veel schoolbesturen vinden zelf het wiel

uit. “We zijn onze eigen zoek- en puzzeltocht gestart.”

pagina 26

reportage _ De vele dimensies van leiderschap
Schoolleiders verdiepen zich op 15 maart op het AVS-congres

in leiderschap in diverse facetten. Tussen de thematische

lijnen over 4D-leiderschap door, stroomt er vooral veel energie

door het congrescentrum in Nieuwegein. pagina 30

thema _ ‘Een creatieve, frisse wind in
de school’
Obs Charlois in Rotterdam-Zuid besteedt het werkdrukgeld

aan een duizendpoot: de school heeft een eventmanager.

Hoe ervaren teamleden, ouders en leerlingen de

veranderingen sinds zij er is? “Ze heeft dingen vaak al

geregeld voordat je erom vraagt.” pagina 16
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Inhoud april Kaderspel _ door ingrid doornbos

Terug naar de kern

Sinds anderhalf jaar werk ik in de onderwijssector en ik heb mij in die tijd

over veel verbaasd. Bijvoorbeeld over de talloze werkgroepen, regiegroepen,

commissies, ronde en vierkante tafels, overleggen en andere bijeenkomsten.

Er wordt hard gewerkt in het onderwijs, maar er wordt ook veel gepraat.

En al dat overleggen is niet altijd hetzelfde als hard werken. Soms is een

overleg een oplossing. Om af te stemmen, om de tijd te nemen een onder-

werp grondig te doordenken of om tijd te geven aan achterblijvers. Soms is

het geen oplossing en biedt het ook geen oplossing. Een overleg pikt dan

een actuele vraag op voor een zoveelste bespreking, maar laat de echte

beantwoording liggen. Op al dat overleggen wordt vaak afgegeven en

tegelijkertijd wordt het door de collega’s in het onderwijs in stand gehouden.

Iedereen draait mee in de overlegmolen.

Deze Kader Primair gaat over werkdruk en over de werkdrukgelden.

Uit peilingen van de AVS blijkt dat het overgrote deel van de schoolleiders

blij is met de werkdrukmiddelen. Het wordt onder meer besteed aan extra

leerkrachten, onderwijsassistenten en ondersteuners. De werkdrukgelden

werken en zijn hard nodig! Goed dus dat ze naar voren zijn gehaald.

En wat als alle collega’s in het onderwijs daarnaast bij ieder overleg of

administratieve taak de vraag stellen: waarom en waartoe is dit overleg

of deze taak nodig? Wat gebeurt er als het verdwijnt? De zorgsector kent

de paarse krokodil, de onderwijssector heeft

zijn eigen rode krokodil. Als symbool voor

nietszeggende overleggen en volstrekt overbodige

taken. Waar stempel jij de rode krokodil op?

Welk overleg wil jij overboord gooien of welke

administratieve rompslomp kan jij missen als

kiespijn? Laten we in het onderwijs beginnen bij

de kinderen en hun belangen. Laten we van het

onderwijs weer #onsonderwijs maken. Terug naar

de kern!

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

werkdruk zichtbaar maken

Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel
Schoolleiders in het primair onderwijs hebben een hoge werkdruk door de 32 beleidsthema’s waar zij

verantwoordelijk voor zijn. Naast hun reguliere werk zijn ze ook vaak ‘manusje van alles’, mede door de

personeelstekorten in de sector en een gebrek aan ondersteunende functies in de school. De AVS en CNV

Schoolleiders roepen (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs daarom op actie te voeren door tussen

11 maart en 11 juni 2019 te laten zien welke oneigenlijke of wellicht overbodige taken zij uitvoeren: wat hebben

ze níet nodig om hun functie goed te vervullen?

Zo wordt de vaak veel te hoge
werkdruk van de beroeps-
groep zichtbaar en maken de
AVS en CNV Schoolleiders dui-
delijk dat (adjunct-)schooldi-
recteuren strategischer gepo-
sitioneerd moeten worden.

Door de veelheid aan oneigen-
lijke taken komen schoollei-
ders hier nu onvoldoende aan
toe. Dit bedreigt op zowel de
korte, maar vooral ook op de
lange termijn, de kwaliteit van
de school en het onderwijs.

Hoe meedoen?
Leden van de AVS (en CNV
Schoolleiders) hebben per
e-mail een digitale actie-
stempel met een krokodil
ontvangen, die zij tussen
11 maart en 11 juni 2019
op alle (administratieve)

werkzaamheden kunnen
‘plakken’ die ze niet zouden
moeten doen, of op andere
zaken die ze niet kunnen
gebruiken om hun werk als
schoolleider goed te doen.
De actiestempel is voor
andere schoolleiders ook te
downloaden via www.avs.nl/
artikelen/actie-wijschoollei-
ders-drukken-onze-stempel _

Meer informatie:
www.avs.nl/dossiers/
overige-dossiers/acties-
wijschoolleiders

https://www.youtube.com/
watch?v=nCaRTHqZYcg
(filmpje #wijschoolleiders-
acties tot nu toe)

De AVS roept op voorbeelden
te mailen naar actie@avs.nl

en/of de actiestempel op
Twitter te gebruiken
met vermelding van
#wijschoolleiders en
@schoolleider.

peiling avs: ook driekwart schoolleiders tevreden

Leerkrachten positief over effecten
werkdrukakkoord
De inzet van het extra budget vanuit het werkdrukakkoord leidt daadwerkelijk tot
werkdrukverlichting onder leerkrachten. Het geld wordt het vaakst besteed aan
de inzet van een of meer (extra) onderwijsassistent(en). Dat blijkt uit onderzoek
onder bijna zeshonderd po-leerkrachten van DUO Onderwijsonderzoek & Advies.
In een peiling van de AVS geeft bijna driekwart van de ruim zevenhonderd
ondervraagde schoolleiders aan tevreden te zijn met het werkdrukakkoord.

Uit het onderzoek van DUO
Onderwijsonderzoek &
Advies blijkt dat van alle
ondervraagde leerkrachten
91 procent weet hoe het
extra budget vanuit het

werkdrukakkoord op hun
school is/wordt besteed.
Van deze groep zegt maar
liefst 63 procent dat de
inzet van dit budget een
(positief) effect heeft op

hun persoonlijke werkdruk:
zij zeggen een enigszins of
sterk lagere werkdruk te
ervaren. Een derde (33 pro-
cent) ervaart persoonlijk
(nog) geen lagere werkdruk

door de inzet van het extra
budget.
Een meerderheid van de
leerkrachten (59 procent)
geeft wel aan dat het extra
budget dat de school krijgt
in het kader van het werk-
drukakkoord een ‘druppel
op de gloeiende plaat is’.
Schoolleiders delen deze
mening, blijkt uit de AVS-
peiling. _

Vanaf pagina 8 in deze
Kader Primair komt de uitslag
van de AVS-peiling onder
schoolleiders uitgebreid aan
de orde.

drukken onze ste
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actueelactueel

internetconsultatie tussen 2 en 15 april

Voortgang nieuwe functie-
beschrijvingen adjunct-directeur
en directeur po
De nieuwe conceptbeschrijvingen van de functies van adjunct-directeur en
directeur in het primair onderwijs zijn onlangs aan de cao-tafel besproken.

Voor de conceptbeschrijvin-
gen hebben zes bijeenkom-
sten plaatsgevonden waaraan
bestuurders, adjunct-direc-
teuren en directeuren in
diverse gradaties hebben
deelgenomen. Dat betekent
dat functiebeschrijvingen
beschikbaar komen van
(adjunct-)directeur éénpitter
tot directeur samenwerkings-
verband en IKC.
AVS-adviseur Paul van Lent
is als cao-onderhandelaar
en functiewaardeerder zeer
nauw bij dit proces betrok-
ken geweest.

De beschrijvingen worden
in de periode van 8 tot
en met 22 april 2019 via
een internetconsultatie
voorgelegd. Houd hiervoor de
AVS-website in de gaten. �

Bijeenkomst op 5 februari 2019
bij de AVS waarin schoolleiders
meedenken over hun nieuwe
functiebeschrijvingen.

aanvragen tot 7 mei

Subsidie werkplaatsen praktijkgericht
onderzoek onderwijsachterstanden
Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar voor vier werkplaatsen die praktijkgericht onderzoek gaan
verrichten naar een effectieve aanpak van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen uit het primair onderwijs
met een bestaande of nieuw op te zetten samenwerking met universiteiten en hogescholen kunnen tot 7 mei
2019 een aanvraag indienen.

In een werkplaats onderwijs-
onderzoek werken scholen
uit het primair onderwijs,
hogescholen en universi-
teiten vanuit een gelijk-
waardige positie samen aan
praktijkgericht onderzoek.
Van belang is dat de onder-
zoeksvragen ontstaan vanuit
de dagelijkse praktijk. Voor

de werkplaatsen ligt er een
belangrijke taak om de ont-
stane kennis, tips en goede
voorbeelden te verspreiden,
zodat ook andere scholen
kunnen profiteren van de
opbrengsten.
Het onderzoek moet inzicht
bieden in hoe de interventies
het best kunnen worden

ingezet, onder welke omstan-
digheden zij effectief zijn en
waarom dat zo is. Het kun-
nen bestaande maatregelen
en interventies zijn, maar
ook nieuwe.
Het ministerie van OCW en
de PO-Raad willen de komen-
de jaren een onderzoeks-
en ontwikkelprogramma

opzetten voor het bestrijden
van onderwijsachterstanden.
De vier werkplaatsen maken
hiervan onderdeel uit. �

Meer informatie:
www.werkplaatsenonderwijs

onderzoek.nl

3k ader prim air april 2019
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actueel

primair en voortgezet onderwijs

Nationale Onderwijsprijs 2019 uitgereikt
De Nationale Onderwijsprijs 2019 gaat voor het basisonderwijs naar Nieuweschool in Panningen (Limburg)
en voor het voortgezet onderwijs naar het Penta College in Hoogvliet (Rotterdam). Alida Oppers, directeur-
generaal primair en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW, reikte de prijzen op 27 maart uit aan
de vertegenwoordigers van deze onderwijsvernieuwende projecten. De prijswinnaars ontvingen de ‘Bronzen
Olifant’ en een geldbedrag van 7.000 euro.

Zo goed mogelijk onderwijs
organiseren voor alle leer-
lingen, dat is het doel van
Nieuweschool in Panningen.
Veel van de leerlingen zijn
zij-instromers omdat het
onderwijs op andere scholen
niet passend is of omdat de
(getraumatiseerde) kinderen
gevlucht zijn vanwege een
oorlog. De school biedt
onderwijs aan leerlingen
met speciale (leer)behoeften
en leerlingen die tussen
wal en schip vallen in het
onderwijs, en daarbij worden
geen ‘etiketjes’ geplakt.
Niemand wordt verwezen
naar het speciaal onderwijs
en elk kind mag rekenen
op een op maat gesneden
aanpak. Gedifferentieerd
leren is de norm.
Het ziekteverzuim onder
leerkrachten is extreem laag
op de school.

Het Penta College in Hoog-
vliet geeft stapelaars van
mavo naar 4 havo meer
kansen. Vaak lopen mavo-
leerlingen op de havo vast.
Volgens de school is dit
niet het geval omdat deze
leerlingen het niveau niet
aankunnen, maar omdat de
didactiek en pedagogiek van
de lessen niet aansluiten bij

deze doelgroep. Het Penta
College in Hoogvliet is een
Havo-TOP opleiding gestart in
het profiel Economie & Maat-
schappij en samen met VAVO
Rijnmond College en Scala
Rietvelden is een bijzondere
leerroute ontworpen voor
leerlingen die op een gewone
havo niet optimaal tot hun
recht komen. Praktijkleren

staat hierbij centraal. Leer-
lingen die het vierde jaar
niet halen, mogen dankzij de
samenwerking met een roc
toch in het tweede jaar van
mbo niveau 4 instromen.
Aan de Nationale Onderwijs-
prijs 2017-2019 hebben ruim
tweehonderd scholen mee-
gedaan. Bijna elke provincie
heeft de afgelopen maanden
haar eigen Onderwijsprijs
uitgereikt in basis- en voort-
gezet onderwijs. De in totaal
22 winnaars waren geno-
mineerd voor de landelijke
finale. �

Meer informatie:
www.onderwijsprijs.nl

Een artikel over de Havo-TOP
opleiding van het Penta College in
Hoogvliet stond in Kader Primair
5 (januari 2019).

De winnaars van de nationale Onderwijsprijs 2019 uit het primair en
voortgezet onderwijs.

adaptieve centrale eindtoets dan voldoende geschikt

Ook voor s(b)o verplichte eindtoets
vanaf schooljaar 2019/2020
Vanaf schooljaar 2019/2020 zijn ook leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs
verplicht om de eindtoets te maken.

Sinds schooljaar 2014/2015 is
de eindtoets in het regulier
basisonderwijs verplicht.
Voor het s(b)o was er nog

geen geschikte toets, waar-
door deze verplichting voor
deze scholen nog niet gold.
Vanaf schooljaar 2019/2020 is

de Adaptieve Centrale Eind-
toets wel voldoende geschikt
voor het s(b)o. Daarom treedt
de wet vanaf dan ook voor

leerlingen in s(b)o in wer-
king. Deze leerlingen zijn
vanaf 2019/2020 verplicht
om de eindtoets te maken.
Het bevoegd gezag mag nog
steeds bepalen dat bepaalde
leerlingen geen eindtoets
hoeven te maken. Wel moe-
ten deze leerlingen voldoen
aan een van de ontheffings-
gronden uit de Beleidsregel
ontheffingsgronden eindtoet-
sing po. �
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actueelactueel

global teacher prize uitgereikt aan peter tabichi uit kenia

Nederlandse juf Daisy nét niet beste
leraar van de wereld
Juf Daisy Mertens van basisschool De Vuurvogel in Helmond is net niet de beste
leerkracht van de wereld geworden. De prijs ging naar wiskundeleraar Peter
Tabichi uit Kenia, die op 24 maart in Dubai de Global Teacher Prize uitgereikt kreeg
uit handen van de bekende Australische acteur Hugh Jackman.

Winnaar Tabichi is pater
en geeft 80 procent van
zijn inkomen uit aan goede
doelen. Hij geeft les op een
school in een van de armste
gebieden in Kenia.
Juf Daisy Mertens uit Venray
(31) was een van de tien fina-
listen. Ze werd gekozen uit
meer dan 10.000 nominaties
en inzendingen uit 179 lan-
den van over de hele wereld.
In 2016 was Mertens al eens
leraar van het jaar in Neder-
land in de categorie primair
onderwijs. Ze werd door een

oud-docent van de pabo voor-
gedragen voor de wereldprijs.
Op haar school zitten zo’n
440 leerlingen met dertig
verschillende nationaliteiten.
Veel leerlingen kampen met
leer- en taalachterstanden en
Mertens heeft na haar oplei-
ding bewust gekozen voor
zo’n school.
De Global Teacher Prize
wordt georganiseerd door de
Varkey Foundation, die zich
wereldwijd inzet voor goed
onderwijs. Het is de vijfde
keer dat deze ‘Nobelprijs
voor de leraar’ is uitgereikt.
De prijs is een bedrag van
1 miljoen dollar (880.000
euro), dat de winnaar dient te
besteden aan een onderwijs-
project in eigen land. �

Meer informatie:
www.globalteacherprize.org

Een interview met Daisy Mertens
en haar schoolleider verschijnt in
Kader Primair 9 (mei).

dertig deelnemende scholencombinaties bekend

Pilot gemengde pro/vmbo-klassen
volgend schooljaar van start
Het ministerie van OCW heeft bekendgemaakt welke dertig scholencombinaties
vanaf schooljaar 2019/2020 gaan meedoen aan de pilot pro/vmbo-
onderbouwklassen. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de
bovenbouw van het vmbo. Elke combinatie bestaat uit een school voor
praktijkonderwijs en een vmbo-school.

Doel van de pilot is onder-
wijs op maat te bieden dat
de kansen van leerlingen
bevordert. Dit is met name

het geval bij leerlingen die
zich bij de start van het
voortgezet onderwijs op de
grens van praktijkonderwijs

(pro) en voorbereidend mid-
delbaar beroepsonderwijs
(vmbo) bevinden. Het is dan
niet altijd duidelijk waar een

leerling beter op zijn plaats
is.

In de pro/vmbo-onderbouw-
klassen wordt gewerkt
aan de kerndoelen van de
onderbouw van het vmbo.
Leerlingen worden in twee
of drie jaar voorbereid op de
bovenbouw van het vmbo.
Leerlingen die dit niveau
aankunnen, stromen daarna
door naar het vmbo. Leerlin-
gen die het niet lukt om door
te stromen, blijven in het
praktijkonderwijs. �

Wiskundeleraar Peter Tabichi uit
Kenia won de Gobal Teacher Prize
2019.

5k ader prim air april 2019
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actueel

aantal ikc’s gestegen met 10 procent sinds 2016

Samenwerking tussen basisscholen
en kinderopvang versterkt
De samenwerking tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties is sinds 2016
sterker geworden. In 2019 zijn de doelen vaker op elkaar afgestemd, is er meer
afstemming tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers en zijn afspraken
vaker juridisch vastgelegd. De knelpunten die zich voordeden in 2016, bestaan
echter nog steeds. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Samenwerking in beeld 2’, van
onderwijsadviesbureau Oberon.

Uit het rapport blijkt dat vrij-
wel alle basisscholen anno
2019 samenwerken met de
kinderopvang. Bijna de helft
(48 procent) doet dit één-op-
één, de overige scholen wer-
ken samen met twee of meer
kinderopvangorganisaties.
Ook op bestuurlijk niveau is
samenwerking vanzelfspre-
kend geworden. 80 procent
van de schoolbesturen en 86
procent van de bestuurders
uit de kinderopvang geven
aan dat op bestuurlijk niveau
wordt samengewerkt.

Samenwerkingsvormen
De meeste scholen en kinder-
opvangorganisaties stemmen

visie en doelen op elkaar af
of formuleren gezamenlijke
doelen. De meest genoemde
doelen zijn: een plek bie-
den waar alle kinderen hun
talenten optimaal kunnen
ontwikkelen, onderwijsach-
terstanden voorkomen en
bestrijden, en betere zorg
bieden aan kinderen met
ondersteuningsbehoeften.
De samenwerking neemt in
de praktijk verschillende vor-
men aan. Soepele overgangen
tussen voor- en vroegschools
onderwijs en van de school
naar de opvang, het realise-
ren van doorgaande ontwik-
kelingslijnen voor kinderen
van 0 tot 12 jaar, dagelijkse
warme overdrachten door
leerkrachten en pedagogi-
sche medewerkers en gebruik
maken van elkaars expertise
zijn onder meer de kenmer-
ken van samenwerking
tussen basisschool en kinder-
opvang. Bijna vier op de tien

basisschooldirecteuren geeft
aan dat de samenwerking
gepaard gaat met innovatie
van het onderwijsleerproces,
zoals het doorbreken van het
leerstofjaarklassensysteem.
De samenwerking pakt merk-
baar positief uit voor kinde-
ren en ouders, vinden zowel
de medewerkers van de
scholen en kinderopvangor-
ganisaties als de bestuurders.
Zij zien een betere ontwik-
keling van kinderen en een
betere zorg voor hen die dat
nodig hebben. De basisscho-
len en kinderopvangorganisa-
ties zijn al met al behoorlijk
tevreden. Knelpunten bevin-
den zich vooral op bestuur-
lijk niveau. Net als in 2016 zit
wet- en regelgeving samen-
werking in de weg, zijn de
werelden van onderwijs en
kinderopvang sterk geschei-
den, zijn de financiën lastig
te bundelen en is de huisves-
ting niet altijd geschikt voor
samenwerking.

Kindcentra
Steeds mee samenwerkende
scholen (24 procent) en kin-
deropvangorganisaties (26
procent) profileren zich als
kindcentrum, waar scholen,
kinderopvang en vaak ook
jeugdhulp samenwerken.
Daarmee steeg het aantal
IKC’s met zo’n 10 procent
sinds 2016. Op de lange ter-
mijn wil bijna de helft van
de bestuurders de eigen orga-
nisatie laten opgaan in een
nieuwe entiteit en toewerken
naar een integrale organisa-
tie voor onderwijs en kinder-
opvang, bijvoorbeeld in de
vorm van een kindcentrum. �

Meer informatie:
www.avs.nl/dossiers/
onderwijs-en-leerlingzorg/
integraal-kindcentrum-ikc
www.oberon.eu

alle bekostigde scholen met
waardering ‘goed’ kunnen meedoen

Aanmelden voor traject
Excellente School 2019
gestart

Tot en met 22 mei 2019 kunnen scholen zich aanmelden
voor het predicaat Excellente School 2020-2022.

Om mee te mogen doen, moet een school de waardering
‘Goed’ van de onderwijsinspectie hebben gekregen. De inspec-
tie heeft alle scholen die voor deelname in aanmerking komen
aangeschreven. Alle bekostigde scholen in Nederland kunnen
meedoen, waaronder het primair onderwijs (inclusief sbo),
voortgezet (speciaal) onderwijs en praktijkonderwijs. �

Meer informatie: www.excellentescholen.nl/
aanmelden-voor-2019

Presentatie en overhandiging Oberon-onderzoek ‘Samenwerking
in beeld2’.
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De werkdrukgelden in het primair onderwijs

gaan vooral naar extra (vak)leerkrachten

en onderwijsassistenten. Schoolleiders zijn

tevreden over het akkoord, al zien velen het

als een druppel op de gloeiende plaat. Het

kabinet stelt daarom vanaf komend schooljaar

al extra middelen beschikbaar.

tekst daniëlla van ’t erve

Ruim een jaar geleden hebben de onderwijsvakbonden,
waaronder de AVS, met de PO-Raad en het kabinet een
werkdrukakkoord afgesloten. Hierin is afgesproken
dat scholen structureel 237 miljoen euro per jaar krij-
gen, vanaf schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot
430 miljoen. Onlangs maakte minister Slob bekend dat
vanaf volgend schooljaar al 333 miljoen euro beschik-
baar komt. Het bedrag per leerling stijgt hierdoor van
€ 155,55 naar € 220,08. Onder andere de AVS heeft hier
nadrukkelijk om gevraagd en is er dan ook blij mee.
“We zien dat de werkdrukmiddelen vrijwel geheel goed
en effectief worden ingezet”, aldus AVS-voorzitter Petra
van Haren. “Om duurzame verplichtingen aan te kunnen
gaan, willen scholen echter graag weten waar ze aan toe
zijn. Door de toegezegde middelen eerder beschikbaar
te stellen, krijgen scholen extra kansen om de werkdruk
verder te verlagen. Dit kan bovendien een belangrijke
impuls zijn voor de onderwijsarbeidsmarkt.”
“Dit kan inderdaad een positieve boost geven aan de aan-
trekkelijkheid van het onderwijs”, beaamt Ton Groot
Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO. Deze
organisatie ontwikkelde het online Platform Werkdruk
(www.platformwerkdrukpo.nl), dat teams handvatten biedt
om de werkdruk te bespreken en een passende aanpak
te kiezen. Het stappenplan bestaat uit vier fases: analy-
seren, bespreken, aanpakken en evalueren. “Sommige
teams gebruiken het als handleiding, andere als inspira-
tiebron en weer andere kiezen er enkele elementen uit.
Het is een fijne methode, maar dus geen harde blauw-
druk”, benadrukt Groot Zwaaftink. “Het belangrijkste
is dat het goede gesprek wordt gevoerd. Dat teams met
elkaar bekijken waar de werkdruk vandaan komt en
welke oplossingen er mogelijk zijn en die ook evalueren.
Het mooie is dat je echt een aanpak op maat kunt creë-
ren. Daar waar extra inzet tijdens de pauze voor de ene

thema _ werkdruk akkoord, een ja ar l ater

Over het thema

De hoge werkdruk in het primair onderwijs
aanpakken: dat was het doel van het
werkdrukakkoord dat de onderwijsvakbonden,
waaronder de AVS, begin 2018 afsloten met de
PO-Raad en het ministerie van OCW. Nu, ruim
een jaar later, kunnen we vaststellen dat het
werkt: de structurele middelen zijn voor het
overgrote deel terechtgekomen waar het moest
– bij de schoolteams – en de werkdruk is op veel
scholen inderdaad merkbaar lager. Al blijft het
voor velen een druppel op de gloeiende plaat.
Minister Slob stelde daarom onlangs, onder
druk van de vakbonden, ook de al toegezegde
vervolggelden eerder beschikbaar. Zo weten
schoolleiders eerder waar zij in financieel
opzicht aan toe zijn en ontstaan extra kansen om
de werkdruk nog volgend schooljaar verder te
verlagen.
Waar hebben scholen de middelen het afgelopen
schooljaar aan besteed? Bijvoorbeeld aan
extra (vak)leerkrachten, onderwijsassistenten,
ict, administratieve ondersteuning en
ondersteunende medewerkers zoals conciërges
en eventmanagers. In dit thema de actuele stand
van zaken onder schoolleiders naar aanleiding
van een recente AVS-peiling over de gemaakte
keuzes, wensen, effecten, knelpunten (zoals het
lerarentekort) en tevredenheid.
Wat het doet met teamleden, ouders en
leerlingen als er een extra teamlid rondloopt
op school, laten we zien in het artikel over
basisschool Charlois in Rotterdam. Daar is de
nieuwe functie ‘eventmanager’ ingevuld door de
energieke Claudina da Graça. We vroegen haar
collega’s naar de ervaringen en hoorden alleen
maar gejuich.

‘dit  heef t het afgelopen ja ar heel veel lucht gegeven’
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school magnifiek werkt, heeft een andere juist baat bij
een administratieve kracht.”
“Het kan best lastig zijn om goede keuzes te maken en
niet direct naar kortetermijnoplossingen te grijpen”,
vervolgt hij. “Met het stappenplan dat wij bieden,
helpen we teams met wat afstand naar de materie te
laten kijken. Daardoor lukt het beter om te bepalen
hoe je voor iedereen het werkplezier structureel kunt
verhogen.”

‘Dit helpt echt’ Dat scholen bewuste keuzes maken
die tot verschillende oplossingen leiden, blijkt ook uit
de peiling die de AVS onlangs hield onder ruim zeven-
honderd schoolleiders (zie ook kader). De meesten zet-
ten de middelen in voor een extra (vak)leerkrachten
(ruim 40 procent) of onderwijsassistenten (28 procent),
gevolgd door extra uren leerlingenzorg, conciërges en
administratief medewerkers. De keuze voor een event-
manager komt vervolgens vaak voor, net als uitgaven
voor ict (bijvoorbeeld Chromebooks of een adminis-
tratief softwarepakket) en extra ondersteuning tijdens

het overblijven. ‘Dit heeft het afgelopen jaar heel veel
lucht gegeven en zal nog meer ruimte geven om de
werkdrukgevoelens te verminderen’, zegt een school-
leider in de enquête. ‘Geweldige regeling’, schrijft een
ander, en: ‘Fijn dat de financiële middelen uitgebreid
gaan worden. Dit helpt echt.’
AVS-adviseur Paul van Lent: “Uit de peiling blijkt dat
het overgrote deel van de schoolleiders het akkoord
omarmt en dat het geld een goede invulling heeft
gekregen, dus dan kun je wel spreken van een succes.”
73 Procent van de schoolleiders is inderdaad tevreden,
al zien velen de werkdrukgelden als een druppel op de
gloeiende plaat. Zeker schoolleiders van kleine scholen
of van scholen voor speciaal (basis)onderwijs vinden
de middelen vaak te weinig, omdat er een bedrag per
leerling wordt toegekend. ‘Hoe moet je een klassen-
assistent inzetten voor 0,5 fte in achttien klassen?
Het (v)so voelt zich (wederom) zwaar te kort gedaan’,
schrijft een schoolleider, en een ander: ‘Ik geef leiding
aan een kleine school. Voor één dag kan ik een onder-
wijsassistent inzetten, dat is niet voldoende.’

‘dit  heef t het afgelopen ja ar heel veel lucht gegeven’

Geld gaat vooral naar

extra handen

Op 9 februari 2018
ondertekenden het PO-front,

inclusief de AVS, en minister Slob
het werkdrukakkoord onder veel

belangstelling van de pers (rechts
AVS-voorzitter Petra van Haren).

Foto: Martijn Beekman
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Daarnaast wordt
vooral het leraren-
tekort als knel-
punt genoemd:
‘Zolang er niet vol-
doende personeel
is, hebben deze
gelden geen zin!’,
‘Waar vind ik de
extra leerkracht
die dit werk kan
doen?’ of: ‘We
hebben nu wel
een onderwijsas-
sistent, maar als
er iemand ziek is
moet ik zelf voor
de klas en dat
levert voor mij
extra werkdruk
op.’

Werkdruk schoolleider De toename van de
werkdruk van de directeur wordt vaker genoemd.
‘Het werkverdelingsplan is een taakverzwaring voor de
schoolleider. Ik krijg al werkdruk van het woord ‘werk-
verdelingsplan’. Het kost enorm veel tijd en gedoe om
dit met het team en de PMR af te stemmen.’ ‘Er komt
steeds meer op ons bordje en de salariëring blijft ach-
ter.’ ‘Wanneer gaan de directeuren profiteren?’, merken
schoolleiders in de enquête op.
Van Lent herkent de signalen. “Het lerarentekort is een
groot knelpunt dat dwars door het werkdrukverhaal heen
loopt. Daar is niet zomaar een oplossing voor, het is een
maatschappelijk probleem dat ook geldt voor de zorg,
defensie of politie. Dat directeuren zelf meer werkdruk
ervaren door het akkoord, hoor ik ook af en toe. Dat de
daadwerkelijke inzet op school plaatsvindt, is een nieuwe
route waar we bewust voor hebben gekozen. Waar voor-
heen schoolbesturen konden bepalen waar het geld heen
gaat, hebben nu de schoolteams de zeggenschap erover.
En als schoolleider heb je een belangrijke rol om het
gesprek in je team te arrangeren en de gemaakte keuzes
te verantwoorden. Het overgrote deel van de schoollei-
ders vindt dit echter een goede werkwijze, waarmee ze
echt iets kunnen veranderen aan de werkdruk.”
Het werkdrukakkoord staat bovendien los van het feit
dat schoolleiders meer erkenning en waardering verdie-
nen. De AVS gaat door met haar #wijschoolleiders-acties
voor een eerlijk salaris in een gebalanceerd functiehuis
en ruimte voor innovatie van het onderwijs. Voorzitter
Van Haren: “Om de sector aantrekkelijk te laten zijn en
het imago te verbeteren, zijn meerdere samenhangende
maatregelen nodig. We blijven dan ook actievoeren voor
meer investeringen.”

r e s u ltat e n  av s - p e i l i n g
w e r k d r u k a k ko o r d  ( 2 0 1 9 )

1. Ik heb samen met het team overlegd over de inzet van de

werkdrukmiddelen.

Ja 98%

Nee 1%

Nog niet (redenen: geen tijd, staat nog op planning) 1%

2. Zijn de werkdrukmiddelen op uw school het afgelopen

schooljaar ingezet?

Ja 99%

Nee (redenen: geen personeel gevonden, middelen
zijn opgegaan aan vervanging/invalwerk/opvang van
groepen)

1%

3. De werkdrukmiddelen zijn bij mij op school het afgelopen

schooljaar ingezet voor:

Extra leerkracht 24%

Extra vakleerkracht 17%

Extra uren leerlingenzorg 7%

Onderwijsassistent 28%

Conciërge 6%

Administratief medewerker 4%

Anders, bijvoorbeeld:
eventmanager (17x), ict-middelen zoals Chromebooks
of softwarepakket administratie (33x), kleinere
groepen (4x), extra vervanging voor leerkrachten
om hen uit te roosteren voor zaken als administratie
(12x), overblijf anders regelen (32x), ontspannende
activiteiten zoals massage (2x)

14%

4. Ik heb volledige handelingsvrijheid gekregen van mijn bestuurder

voor het aanwenden van de werkdrukmiddelen.

Ja 92%

Nee 8%

5. Ik ben tevreden met het werkdrukakkoord.

Ja 73%

Nee (redenen: personeelstekort, middelen zijn
onvoldoende, werkdrukverhogend voor directeur)

27%

AVS-adviseur Paul van Lent: “Het leraren-
tekort is een groot knelpunt dat dwars door
het werkdrukverhaal heen loopt.”
Foto: Hans Roggen

10

937732-02_010_01-Apr-19_08:33:21_walter



Handelingsvrijheid Uit de AVS-peiling blijkt dat op
8 procent van de scholen de schoolleider niet volledig
handelingsvrij is, maar dat het schoolbestuur een grote
rol speelt in het bepalen hoe de werkdrukgelden worden
ingezet. Dit is in tegenspraak met de afspraken uit het
akkoord en de AVS noemt het zorgelijk. In die gevallen
blijken besturen de werkdrukmiddelen in te zetten om
het formatietekort op te lossen of staan ze de inzet van
leerkrachten niet toe. Schoolleiders reageren bijvoor-
beeld: ‘Het bestuur heeft het op een hoop gegooid voor
extra formatie. Ik ben daar niet mee akkoord gegaan,
maar daarin ben ik een uitzondering.’ ‘Het moest in
overleg of moest worden goedgekeurd door het bestuur
en niet alles is goedgekeurd.’ ’25 Procent moest ik afdra-
gen voor de ambulante dienst en daar ben ik het niet
mee eens!’ ‘Algemeen besluit om onderwijsassistenten in
te zetten.’ “Een schoolbestuur mag niet zomaar bepalen
waar het geld naar toe gaat”, reageert Van Lent. “Daar
waar we dat constateren, wordt een bestuur erop gewe-
zen. Op het moment dat je ervoor kiest om het centraal
te organiseren, kun je namelijk niet helemaal recht
doen aan de wensen op schoolniveau. Het gaat er dus
om: breng eerst per school de werkdruk en oplossingen
in kaart en kijk dan hoe je dat kunt organiseren. Teams
mogen daarbij kiezen om dat op bestuurlijk niveau
te doen, maar niet andersom. Dat is voor besturen
wennen.”
Maar volgens Van Lent valt het wel mee met de knel-
punten. “Bij meldpunt@werkdrukpo.nl zijn de meldingen
– die gaan over uitvoering die niet volgens de afspraken
verloopt – op één hand te tellen. We kunnen dus consta-
teren dat het veld het voortvarend heeft opgepakt.”

Evalueren De gekozen aanpak evalueert een team
elk jaar om het eventueel weer aan te passen. Dat kan
met de Evaluatiemeter, een van de nieuwste tools van
het Platform Werkdruk. Hierin gaat het niet alleen om
‘harde’ resultaten als daling van het ziekteverzuim,
maar juist ook om de meer ‘softe’ factoren die zich niet
makkelijk in cijfers laten uitdrukken: ervaren we steun
van collega’s en leidinggevende, hebben we het gevoel
de werkdruk zelf te kunnen beïnvloeden, is werkdruk

bespreekbaar? “Verlaging van de werkdruk is objectief
moeilijk meetbaar”, legt Van Lent uit. “Het gaat om een
gevoel. Wat druk oplevert, kan per persoon verschillen.”
Dat blijkt ook uit de antwoorden van schoolleiders in
de AVS-peiling, zoals: ‘De grap is wel dat de extra inzet
van de onderwijsassistent niet direct betekent dat de
ervaren werkdruk omlaag gaat. De werkdruk is sterk een
belevingsaangelegenheid: gekoppeld aan de persoon zelf.
Perfectionisme is bijvoorbeeld een dingetje.’
Van werkdruk naar werkplezier is dus een continu proces
waarin de dialoog centraal staat. Uit een pilot van het
Arbeidsmarktplatform PO blijkt dat teams zich daar-
door meer bewust zijn van de oorzaken van werkdruk
en doelgerichter keuzes maken in het werk. Ze ervaren
meer sociale steun en vinden dat het werkklimaat is
verbeterd. Voorzitter Groot Zwaaftink: “Het onderwijs is
een hartstikke mooie sector, waar individuele talenten en
teamtalenten tot ontwikkeling kunnen komen. Zie werk-
drukverlaging dan ook niet als een opdracht die moet,
maar als een kans om het onderwijs nog aantrekkelijker
te maken.” _

thema _ werkdruk akkoord, een ja ar l ater

Ton	Groot	Zwaaftink,	voorzitter	Arbeidsmarktplatform	PO:
“Het	belangrijkste	is	dat	het	goede	gesprek	wordt	gevoerd.”
Foto:	Megin	Zondervan

w e r k d r u k v e r l a g i n g  i n  vo o r t g e z e t  o n d e r w i j s

Ook	in	het	voortgezet	onderwijs	staat	werkdrukverlaging	op	de	agenda.	Weliswaar	is	er	geen	werkdrukakkoord,	maar	de	sociale

partners	hebben	wel	in	de	CAO	VO	2018-2019	opgenomen	dat	scholen	vijftig	lesuren	per	jaar	vrij	moeten	roosteren	voor	ontwikkeltijd.

Leraren	hoeven	dus	minder	les	te	geven	en	krijgen	meer	tijd	en	ruimte	voor	onderwijsontwikkeling,	wat	naar	verwachting	bijdraagt

aan	vermindering	van	de	werkdruk.	Ook	hier	geldt	dat	werkdrukverlaging	een	gedeelde	verantwoordelijkheid	is,	waarvoor	met	elkaar

in	gesprek	gaan	de	sleutel	tot	succes	is.	Voion	is	het	pilotproject	‘Over	werk(druk)	gesproken’	gestart,	waarin	alle	lagen	van	de	school

met	elkaar	in	gesprek	gaan	om	gezond	werken	en	werkplezier	te	stimuleren.	Deze	aanpak	is	succesvol	in	de	zorg	en	wordt	nu	door	35

onderwijsteams	getest.	Op www.voion.nl	staan	meer	informatie,	inspiratie	en	instrumenten	om	de	werkdruk	in	het	vo	aan	te	pakken.

Zie	ook www.voortgezetwerkplezier.nl
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h o e  s c h o l en  d e  w er k d ru k m i d d el en  b e s t ed en

Hoe	zijn	de	werkdrukmiddelen	het	afgelopen	schooljaar	ingezet? Voor	welke	oplossingen	kozen

schoolteams	en	met	welk	resultaat?	Drie	schoolleiders	over	het	effect	van	extra	geld.

tekst susan de boer

Eefje Bloemscheer is directeur van basisschool De Alm in Tilburg. De school staat in een zogenoemde
impulswijk. De gezinnen die hier wonen, hebben vaak met meerdere problemen te kampen. Het team
koos voor een onderwijsassistent en een vakleerkracht gym.

“Met het team heb-
ben we besproken
waar de knelpun-
ten zitten en bij de
meeste collega’s
was er behoefte aan
meer tijd. De PMR
kwam met het voor-
stel onze vakdocent
gym vaker in te zet-
ten in de groepen 3
tot en met 8, en een
extra onderwijsas-
sistent in de groepen
1 en 2. Het team
heeft dat voorstel
omarmd. De extra
onderwijsassistent
is een succes, dat is
echt een oplossing in
groep 1 en 2. Ook de
extra uren van de

gymleraar geven verlichting, maar het effect is minder
eenduidig, omdat de groepsleerkracht de leerlingen naar
het gymlokaal moet brengen. Dan hou je per saldo maar
een half uur over van het extra uur dat je zo creëert. Veel
collega’s kunnen dat half uur goed inzetten, maar voor
sommigen is het te kort.”

Dienend leiderschap “Binnenkort gaan we evalue-
ren. Eerder al hebben we tips uitgewisseld over hoe je de
vrijgekomen tijd het beste kunt benutten, en we willen
weten hoe het er nu mee staat. Ook bespreken we dan of
we doorgaan op de ingeslagen weg, of dat we een andere
richting kiezen. Er is bijvoorbeeld ook gedacht aan
een eventmanager, iemand die zaken gaat organiseren
die niet rechtstreeks met onderwijs te maken hebben.
Maar ik laat het aan het team, zoals ook de bedoeling
is. Ik ben een dienend soort leider, ik wil faciliteren en
ondersteunen. Ik weet dat de collega’s een grote taak
hebben en ik puzzel met alle beschikbare middelen om
ze daarbij te helpen. Zelf heb ik steun aan mijn collega-
directeuren binnen de stichting. We zijn met maar vijf
scholen, we kunnen elkaar goed vinden en hebben echt
iets aan elkaars inzichten.”

Niet alles doen “Sommige problemen zijn te com-
plex om met geld op te kunnen lossen, en de wijk waar
de school staat kent complexe problematiek. Maar
niet voor iedere werkdrukverlichting is geld nodig.
Ik heb deelgenomen aan de werkdruksessies die het
Arbeidsmarktplatform PO organiseerde en daar goede
tips gekregen. We hebben bijvoorbeeld sommige docu-
menten afgeschaft. We hadden een systeem van borg-
documenten, daar hebben we kwaliteitskaarten van
gemaakt waarop staat wat er voor een bepaald leerdoel
gebeuren moet. Dat werkt goed. De inspectie vond het
ook waardevol en dat geeft rust, we weten dat we de
goede dingen doen. Ook houden we onze werkgroepen
tegen het licht. We hoeven niet alles te doen.”

thema _ werkdruk akkoord, een ja ar l ater

“Niet	voor	iedere	werkdrukverlichting	is	geld
nodig. We	hebben	bijvoorbeeld	ook	sommige
documenten	afgeschaft.”

Extra onderwijsassistent
is succes
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“Het speciaal onder-
wijs kent een cate-
goriebekostiging.
Het samenwerkings-
verband bepaalt,
in overleg met de
school, de bijdrage
op basis van de
zorgzwaarte van een
leerling. Sinds de
verevening hebben
sommige samen-
werkingsverbanden
de bekostiging naar
beneden bijgesteld.
Dat betekent dat we
met minder geld
hetzelfde moeten
doen. We hebben
vergeleken met drie
jaar geleden vijf
leerkrachten minder

in de formatie. Dat betekende onder meer dat we onze
vakleerkracht muziek nodig hadden voor een groep.
Door de werkdrukgelden hebben we ruimte gekregen
om de muziekdocent weer voor muziekles in te zetten.
Dat was uitdrukkelijk een wens van het team en het
managementteam. De muziekdocent neemt de leerlingen
een uur mee, dat betekent dat de groepsleerkracht dan
de handen vrij heeft. Het scheelt iedere leerkracht iedere
week een uur. Volgend jaar houden we de muziekdocent
op deze manier aan.”

h o e  s c h o l en  d e  w er k d ru k m i d d el en  b e s t ed en

Sebastiaan Marechal is directeur van Mytylschool Eindhoven. De inzet van een muziekvakleerkracht
geeft de leraren lucht.

>

“Door de werkdrukgelden hebben we ruimte
gekregen om de muziekdocent weer voor
muziekles in te zetten, in plaats van voor een
groep.”

Extra onderwijsassistent
is succes

Een paar uur per week
de handen vrij

Minder formulieren “Als school kun je zelf ook veel
doen aan werkdrukverlichting. Wij hebben een padlet,
een website waarop collega’s informatie kunnen delen,
en ik heb ze gevraagd hierop aan te geven welke externe
formulieren ze allemaal invullen. Dan blijkt dat die
hoeveelheid terug te brengen is. Sommige formulieren
overlappen elkaar en andere zijn helemaal niet nodig.
Bij terugplaatsing naar het regulier onderwijs wil de
ontvangende school natuurlijk weten wat voor vlees ze in
de kuip krijgt, maar dat hoeft niet altijd met een vragenlijst
van meer dan 150 vragen. Als de intern begeleider van die
school hier een uurtje meeloopt, ziet deze al heel veel.
Een andere ingreep die we hebben gedaan is dat we zelf
risicodrager zijn geworden voor ziekteverlof. We hebben
0,8 fte standaard ingepland voor ziekteverzuim. Maar
als er niemand ziek is, kunnen we deze persoon op
een groep zetten, zodat de eigen leerkracht tijd heeft
voor bijvoorbeeld administratie. Dat komt dus gewoon
uit de eigen formatie. Het is dan wel belangrijk om het
ziekteverlof laag te houden.”

Elf samenwerkingsverbanden “Het belangrijkste
knelpunt in het speciaal onderwijs is dat je met meerdere
samenwerkingsverbanden te maken hebt, die allemaal hun
eigen procedure hanteren. Het zou al enorm schelen als de
ontwikkelingsperspectieven (OPP’s) en aanmeldprocedures
gestandaardiseerd zouden worden. Op school hebben we
een trajectbegeleidster die alle verschillen tussen de samen-
werkingsverbanden moet monitoren, zodat we steeds het
juiste sturen. Dat geld zou in de klas terechtkomen als de
procedures gestandaardiseerd waren.”
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Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Alles in één keer voor iedereen goed geregeld

Net als u vinden wij het belangrijk dat uw medewerkers gezond en tevreden zijn. Zij zijn
immers de motor van uw organisatie. Graag helpen wij u de vitaliteit van uw medewerkers
te versterken of uw verzuimbeleid te verbeteren. En als een medewerker uitvalt, zijn wij er
ook. Want de impact van arbeidsongeschiktheid op het inkomen is groot. U kunt iedereen
in één keer collectief verzekeren tegen dit financiële risico. Zo laat u zien dat u goed zorgt
voor uw mensen.

Uw voordelen 
 Elke medewerker behoudt minstens 70% inkomen tot AOW
 Verzekering sluit naadloos aan op WIA, cao en pensioen
 5% korting op onze andere verzekeringen en bij vooruitbetaling
 Hulp bij de communicatie naar uw medewerkers
 Minder administratieve lasten voor iedereen
 Recht op Re-integratiesubsidie
 Geen medische check voor uw medewerkers

Interesse?
Bel ons via 045 579 69 96 
of mail naar 
accountmanagement@loyalis.nl. 
Een semi-collectief contract
omzetten naar zuiver kan ook.

www.loyalis.nl/collectieve-aov
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thema � werkdruk akkoord, een ja ar l ater

Annette Hesseling is schoolleider van basisschool Oranje Nassau, een kleine dorpsschool
in Zwammerdam. Haar team koos voor de aanschaf van Chromebooks.

“Het team op deze
school is klein en
sterk innoverend.
De leerlingen zijn
verdeeld over drie
units: groep 1 tot
en met 3, groep 4
en 5 en groep 6 tot
en met 8. Met het
team bespreken we
voortdurend hoe
we ons onderwijs
kunnen verbeteren.
We willen werken in
de zone van naaste
ontwikkeling: goed
kijken hoe ver leer-
lingen zijn, en de
volgende stap daarop
toesnijden. We zijn
begonnen met het

rekenonderwijs. We hebben de methodes uitgeplozen en
prachtige pakketten gemaakt voor de leerlingen, doel-
gericht en niet methodegericht. Dat was op zichzelf een
succes. Maar wat bleek: het nakijken van het werk was
een enorme klus, want opgaven klopten niet meer met
de nakijkboekjes. De leerkrachten raakten het overzicht
kwijt en we willen toch graag weten of iedereen nog op
het goede spoor zit.”

Digitaal systeem “Het team wilde graag een digitaal
systeem om dit knelpunt aan te pakken. Maar daarvoor is
ons budget niet toereikend. Toen kwamen de werkdruk-
middelen vrij. De collega’s waren er snel uit dat in groep
4 tot en met 8 de werkdruk voor een groot deel samen-
hing met het nakijken van het rekenwerk. Met de mid-
delen konden we voor alle leerlingen een Chromebook
aanschaffen en daarop Snappet laten draaien. Snappet
werkt onder meer ook met leerlijnen en dat is precies
wat we willen. De inzet van de Chromebooks heeft de
werkdruk inderdaad aanmerkelijk verlicht. In het begin
was het werkdrukverhogend, omdat we ermee moes-
ten leren werken, maar dat is nu achter de rug. Ook de
leerkrachten in unit 1 (groep 1-3) hebben de scholing
gevolgd, maar zij profiteren niet rechtstreeks van de
laptops. Daarom gebruiken we een deel van de middelen
voor een onderwijsassistent in de onderbouw.”

Formatie uitbreiden “Hoe we volgend jaar de mid-
delen inzetten, bespreken we binnenkort. In de ‘talent-
gesprekken’, onze variant van functioneringsgesprekken,
vraag ik altijd waar de collega’s moe van worden, dus ik
heb wel een beeld van de werkdrukbeleving. Er spelen
momenteel geen dringende zaken waar iedereen last
van heeft. Persoonlijk denk ik dat het een goed idee is
om een teamlid dat nu vier dagen in de week werkt, een
vijfde dag in te zetten. Daarnaast is het een grote wens
om met het hele team een congres bij te wonen, en zo
een slag te maken in de onderwijsontwikkeling. Van het
geld kan het allebei, maar ik wacht af waar het team
mee komt.” �

Weg met tijdrovend
nakijkwerk

“De inzet van de Chromebooks heeft de
werkdruk inderdaad aanmerkelijk verlicht.”

Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Alles in één keer voor iedereen goed geregeld

Net als u vinden wij het belangrijk dat uw medewerkers gezond en tevreden zijn. Zij zijn
immers de motor van uw organisatie. Graag helpen wij u de vitaliteit van uw medewerkers
te versterken of uw verzuimbeleid te verbeteren. En als een medewerker uitvalt, zijn wij er
ook. Want de impact van arbeidsongeschiktheid op het inkomen is groot. U kunt iedereen
in één keer collectief verzekeren tegen dit financiële risico. Zo laat u zien dat u goed zorgt
voor uw mensen.

Uw voordelen 
 Elke medewerker behoudt minstens 70% inkomen tot AOW
 Verzekering sluit naadloos aan op WIA, cao en pensioen
 5% korting op onze andere verzekeringen en bij vooruitbetaling
 Hulp bij de communicatie naar uw medewerkers
 Minder administratieve lasten voor iedereen
 Recht op Re-integratiesubsidie
 Geen medische check voor uw medewerkers

Interesse?
Bel ons via 045 579 69 96 
of mail naar 
accountmanagement@loyalis.nl. 
Een semi-collectief contract
omzetten naar zuiver kan ook.

www.loyalis.nl/collectieve-aov

90.1822.18 Aov Onderwijs Kader Primair A4.indd   1 12-03-18   12:08
21-8000-0264-1 AVS KP 2017-18-08 Kleur: fc

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 22-03-18   16:09

15k ader prim air april 2019

937732-02_015_01-Apr-19_08:33:23_walter



t e a m l ed en ,  o u d er s  en  l eer l in g en  ov er  ef f ec t  e v en tm a n a g er

Obs Charlois in Rotterdam-Zuid besteedt

het werkdrukgeld aan een duizendpoot:

de school heeft een eventmanager.

Sinds augustus vervult Claudina da Graça

deze nieuwe functie. Ze organiseert alle

schoolfeesten, kopieert, begeleidt uitjes

en springt in de bres als leerkrachten hun

handen vol hebben. Hoe ervaren teamleden,

ouders en leerlingen de veranderingen

sinds zij er is?

tekst marijke nijboer

‘Hoe hebben
we het ooit

zonder haar
kunnen doen?’

Claudina da Graça volgde opleidingen in toerisme en
secretariaat en was stagebegeleider in het mbo. “Ik wilde
graag het onderwijs in, maar heb geen pabodiploma.
Ik heb affiniteit met kinderen en ben heel creatief in
het bedenken van ideeën. Dit is zulk dankbaar werk!
De kinderen zien mij als de juf die alle leuke dingen
organiseert.” Ze heeft de touwtjes in handen bij alle fees-
ten in de school. Sint, kerst, suikerfeest, offerfeest, paas-
ontbijt, kinderboekenweek: Da Graça maakt in overleg
met het team het programma, bereidt het voor en voert
het uit met behulp van de oudercommissie. “De leer-
krachten vinden het vaak wel leuk om mee te denken
en willen soms ook meehelpen, maar ze ondervinden
er zo geen druk van.” Daarnaast let ze op de uitstraling
van de school. “Ik zorg dat de informatie goed hangt in
het gebouw en zet mededelingen op de website en in de
schoolapp.” Ze gaat mee met uitstapjes naar de kinder-
boerderij of het theater. Is de conciërge afwezig, dan
beantwoordt zij de telefoon en loopt ze de koffieronde.
Als er een leerkracht jarig is, versiert ‘juf’ Claudina met
de leerlingen het lokaal.

Hoge werkdruk Bodine Huijsers is leerkracht van
groep 1-2. Ze komt net van de pabo, maar heeft al
kennisgemaakt met het fenomeen werkdruk. “Ik vind
dit werk heel leuk en wil het graag goed doen. Maar
leerkrachten hebben wel veel verschillende taken: de les
voorbereiden, inspelen op de kinderen die binnenkomen,
rapporten klaarmaken, rapportgesprekken voeren.

thema _ werkdruk akkoord, een ja ar l ater
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t e a m l ed en ,  o u d er s  en  l eer l in g en  ov er  ef f ec t  e v en tm a n a g er

Soms komen ouders naar je toe met vragen over wat er
is gebeurd. Daar doe je wat mee. Ik heb net vier nieuwe
4-jarigen in de klas. Dat heeft invloed op de groepsvor-
ming. Die jongsten hebben nog wat verzorging nodig,
terwijl je de 6-jarigen juist moet uitdagen. Ja, ik lig wel
eens wakker. Vooral vlak voor de rapportentijd.”

Obs Charlois maakt deel uit van de Children’s Zone1.
Leerkrachten krijgen hier wel wat extra op hun bordje,
zegt Anja el Boudgani, overblijfmoeder, lid van de
Ouderraad en voormalig lid van de MR. “Er zijn hier veel
taalproblemen en andere achterstanden. Dat is inten-
sief voor de leraren, vooral bij de kleuters.” Leerlingen
van scholen in de Children’s Zone krijgen zes uur per
week extra les. Het programma wordt uitgebreid met
creatieve, technische en andere lessen, die de talenten
van kinderen ontwikkelen en hun blik verruimen.

1  In de ‘focuswijken’ van Rotterdam-Zuid werken verschillende

partijen samen met scholen aan betere kansen voor kinderen

op een succesvolle toekomst. Scholen bieden extra leertijd, een

doorgaande leerlijn en inspirerend leiderschap.

Eventmanager Claudina da Graça springt in de bres als andere teamleden hun handen vol hebben. Ze zet – naast feesten organiseren, de
uitstraling van het schoolgebouw in de gaten houden, kopiëren, uitstapjes begeleiden – onder andere mededelingen op de website en in de
schoolapp. Is de conciërge afwezig, dan beantwoordt zij de telefoon en loopt de koffieronde. Foto’s: Miriam van der Hoek

Directeur Lydia van den Hoonaard: “Claudina heeft dingen
vaak al geregeld voordat je erom vraagt.”

‘ i k  v i n d  z o’ n  e v e n t m a n a g e r
e e n  g o e d e  k e u s ’
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Dat is fantastisch,
maar zorgt volgens
directeur Lydia van
den Hoonaard ook
voor meer werkdruk.
Ouder El Boudgani
ziet ook dat leer-
krachten het druk
hebben. “Ik woon
hier in de straat.
De bel gaat om drie
uur, maar vaak zie ik
om vijf uur de auto’s
van de leerkrachten
nog staan.”
Leerlingen merken
ook dat hun juf of
meester onder druk
staat. Talha (9):
“Vorige week had-
den we twee dagen

groep 5a erbij. Dat zijn 29 kinderen. Claudina helpt heel
erg. Soms past zij even op en dan heeft de juf pauze.”
Leerkracht Bodine Huijsers: “Ik bespreek veel kinderen
uit mijn klas met de intern begeleider. In het kader van
Passend onderwijs werk ik samen met organisaties als
Auris. Het is heel fijn dat je Claudina kunt vragen om
kopieën te maken of Citoscores in te voeren. Dat helpt
echt. Daarnaast is zij een creatieve, frisse wind in de
school. Het kinderkerstbal dat zij organiseerde, met
maaltijd en kinderdisco, was heel leuk. Ik vind zo’n
eventmanager een goede keus.”

Ouder El Boudgani ziet ook de voordelen: “Als wij met
de Ouderraad extra dingen wilden organiseren moes-
ten we voorheen altijd wachten want de leerkrachten
hadden hier geen tijd voor. Nu gaan we gewoon naar
Claudina. Echt een heel goede oplossing.”

Eensgezind Het team was behoorlijk eensgezind over
de bestemming van de werkdrukgelden, vertelt directeur
Van den Hoonaard. “De leerkrachten hebben kritisch
gekeken naar de taken die bleven liggen. De afweging
was: zullen we minder collega’s laten meedraaien in
werkgroepen zoals die voor de sportdag? Of gewoon de
hele sportdag schrappen? Dat verwierpen ze, want juist
dat soort activiteiten is leuk en waardevol voor de leer-
lingen. Ze kwamen zelf op het idee om een ‘manusje
van alles’ aan te stellen voor de ondersteuning bij allerlei
taken.”

De PMR sprak mee in de teamvergadering. Een paar
teamleden waren voor een extra leerkracht. De directeur:
“Maar daar profiteren we niet met z’n allen van, en dat
vonden we een voorwaarde.”

b e s t u u r :  ‘ k e n n i s d e l i n g  e n  g e s p r e k  o p  g a n g  b r e n g e n
b e l a n g r i j k e  fa c to r e n ’

Ineke	Weenink	nam	ontslag	uit	haar

onderwijsbaan	omdat	ze	de	werkdruk

te	hoog	vond.	Sinds	anderhalf	jaar

houdt	zij	zich	bij	het	Rotterdamse

schoolbestuur	BOOR	bezig	met	het

onderwerp werkdrukverandering. Ze

ondersteunt	hierin	80	po-,	sbo-	en	vso-

scholen.	Uit	een	digitale	enquête	onder

deze	scholen	bleek	dat	zo’n	95	procent

de	werkdrukgelden	besteedt	aan	een

uitbreiding	van	de	formatie.	Weenink:

“Scholen	creëren	een	extra	groep	en

voorkomen zo een combinatieklas.

Of	voorkomen	dat	de	formatie	moet

worden	ingekrompen.	Ze	zetten	in	op

onderwijsassistenten	die	de	leerkrachten

ondersteunen,	of	laten	een	flexibele

leerkracht	klassen	tijdelijk	overnemen

zodat	de	vaste	leraar	een	andere	taak

kan	doen.”	Een	aantal	scholen	koos	voor

een	medewerker	die	organisatietaken

verricht,	zoals	een	eventmanager.

Sommige	scholen	hebben	de	conciërge-

of administratietaken uitgebreid. Andere

scholen	trekken	vakleerkrachten	aan.

En	een	school	met	een	continurooster

houdt	tussen	de	middag	bijvoorbeeld	een

sportieve	pauze.

Veel	scholen	nemen	ook	niet-financiële

maatregelen, vertelt Weenink. “Ze

gebruiken bijvoorbeeld studiedagen voor

de	administratie,	vergaderen	efficiënter

of	plannen	oudergesprekken	op	twee

vaste	dagen	in	de	week.”

Ze	keek	ook	op	landelijk	niveau	naar

het	aanpakken	van	de	werkdruk.

“Kennisdeling	en	het	gesprek	hierover	op

gang	brengen	blijken	belangrijke	factoren.

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

Ik	deel	mijn	kennis	nu	op	ons	intranet.

Daar	plaatsen	we	ook	de	ervaringen	van

onze	eigen	scholen.	We	denken	na	over

hoe	we	de	effecten	van	de	verschillende

oplossingen	in	kaart	kunnen	brengen,

zodat	scholen	van	elkaar	kunnen	leren.”

Ouder	Anja	el	Boudgani:	“Als	we	nu	met	de
Ouderraad	extra	dingen	willen	organiseren
hoeven	we	niet	te	wachten	tot	een	leerkracht
tijd	heeft;	we	gaan	gewoon	naar	Claudina.	Echt
een	heel	goede	oplossing.”

‘ v a n  e e n  e x t r a  l e e r k r a c h t
p r o f i t e r e n  w e  n i e t  m e t
z ’ n  a l l e n ,  e n  d at  vo n d e n  w e
e e n  vo o r w a a r d e ’
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Op de internet-
advertentie kwamen
vijftig sollicitanten
af. Wel wrang was
dat in diezelfde peri-
ode op een vacature
voor leerkracht maar
drie mensen sollici-
teerden. De school
zoekt nog steeds
vervangers voor een
zwangere juf en een
langdurig zieke.
Dit schooljaar werd
gemiddeld eens per
maand een groep
naar huis gestuurd.
El Boudgani:
“De groep 6 van
mijn dochter heeft
dertig leerlingen.
Zulke groepen zou je
moeten splitsen, of

er twee leerkrachten voor zetten. Wij hebben geprotes-
teerd, maar het kon niet anders.

Ik vind het verschrikkelijk voor de leraren. Veel van
deze leerlingen zitten in een echte achterstandssituatie
en sommigen hebben gedragsproblemen. Ik ben na de
overblijf echt moe. Leerkrachten moeten hier de hele
dag mee omgaan.”

Op hetzelfde spoor verder Maar goed, er is
wél een eventmanager. Van den Hoonaard: “Claudina
heeft dingen vaak al geregeld voordat je erom vraagt.
Hoe hebben we het ooit zonder haar kunnen doen?
We moeten de besteding van de werkdrukgelden voor
volgend jaar nog bespreken, maar ik denk dat we op
hetzelfde spoor verder gaan.”
Leerkracht Huijsers heeft al geleerd om prioriteiten te
stellen. “Het voorbereiden van rapporten en leerling-
besprekingen gaan voor, daar zijn andere collega’s van
afhankelijk. Dus doe ik sommige andere dingen niet.
Het zijn wel vaak de leuke dingen die sneuvelen.”
Het is geen makkie, het beroep van leerkracht, maar
toch zien sommige leerlingen van obs Charlois dit werk
best zitten. Misschien omdat hun juffen en meesters
nog wel degelijk plezier in hun werk uitstralen. Jada (9):
“Ja hoor, ik wil graag leuke dingen doen met kinderen.”
Talha: “Misschien word ik wel meester. Ik moet er eerst
nog eens goed over nadenken.” _

thema _ werkdruk akkoord, een ja ar l ater

Nisa,	Jada	en Talha:	“Claudina	helpt	heel	erg.	Soms	past	zij	even	op	en	dan	heeft	de	juf	pauze.”

Leerkracht	Bodine	Huijsers	(groep	1–2):
“Het	is	heel	fijn	dat	je	Claudina	kunt	vragen	om
kopieën	te	maken	of	Citoscores	in	te	voeren.”
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Steeds meer scholen maken werk van wetenschap- en
techniekonderwijs. Niet eens omdat W&T vanaf 2020
behoort tot de verplichte vakken, maar vooral omdat
W&T-onderwijs fors bijdraagt aan talentontwikkeling
bij kinderen. Zeker als het gebaseerd is op Onderzoekend
& Ontwerpend Leren. Het maakt ze nieuwsgierig, creatief,
het leert ze samenwerken, communiceren en logisch na-
denken. Daarom zet de TechniekTrofee basisscholen in
de schijnwerpers die goed bezig zijn met W&T-onderwijs.

TWEE PRIJZEN VAN €2.500,-
De TechniekTrofee is een initiatief van TechniekTalent.nu
en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds. Zij willen hiermee
basisscholen stimuleren om hun techniekinitiatieven,
-projecten en –ideeën onder de aandacht te brengen en te
delen met andere scholen. Net als in 2016 valt de prijs dit
jaar in twee categorieën. De hoofdprijs gaat naar de basis-
school met het beste voorbeeld van W&T-onderwijs en de
Inspiratieprijs naar de school met het meest inspirerende
idee om hun W&T-onderwijs naar een hoger plan te tillen.
De winnaars krijgen een oorkonde, een penning en een
geldbedrag van € 2.500,-. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld
lesmateriaal en hulpmiddelen aanschaffen of hun idee
uitvoeren. Een geweldige opsteker, en daar komt bij dat
de prijs veel positieve publiciteit oplevert.

WAT LEVERT DE TECHNIEKTROFEE OP?
Winnaars van vorige jaren plukken daar nog steeds de
vruchten van. Zoals de St. Trudoschool in Helmond, die in

2016 de hoofdprijs won. Daarmee kwam er budget voor
een lang gekoesterde wens: robots waarmee leerlingen de
beginselen van programmeren leren. De school merkt ook
dat ouders echt voor de school kiezen vanwege de structu-
rele, integrale aanpak van W&T-onderwijs. Tegen de krimp
in zijn de aanmeldingen aan het stijgen. Op de Wethouder
Luidensschool in Gouda, die in 2016 de Inspiratieprijs in
de wacht sleepte, is mede dankzij de TechniekTrofee het
gesprek over W&T-onderwijs opengegooid. Met als inzet:
het onderwijs zo inrichten dat het meer uitgaat van de
beleving van kinderen. Bovendien is het winnende idee van
de grond gekomen: de school heeft nu een Verwonderlab,
waar kinderen onder begeleiding van de techniekcoördina-
tor hun eigen vragen kunnen onderzoeken.

MEEDOEN KAN NOG TOT EN MET 21 APRIL
Voor de TechniekTrofee 2017 komen inmiddels bijna dage-
lijks inzendingen binnen. Wilt u ook in aanmerking komen
voor een van de twee prijzen? Reageer dan snel: u heeft
nog twee weken om uw school aan te melden. Dit kan op
www.techniektalent.nu/techniektrofee. Heel veel succes
en hopelijk tot de feestelijke prijsuitreiking op 20 juni.

Meer weten of meteen aanmelden?
Kijk op www.techniektalent.nu/basisonderwijs

GEEF KORTE LESSEN MET AHAINDEKLAS.NU
Op zoek naar inspirerende lesideeën die makkelijk zijn uit
te voeren en niets kosten? Ga naar www.ahaindeklas.nu en
ontdek de AHA!-vragengenerator. Een nieuwe, praktische
tool voor leerkrachten op de basisschool. Robert van der
Velden van CBS De Regenboog in Bergschenhoek heeft
‘m helemaal ontdekt. “In een kwartiertje beantwoord je
samen met de klas een vraag die je op je digibord oproept.
Zoals ‘Hoe overleeft een kikker in de woestijn?’ Of ‘Hoe
kun je munten vanzelf laten schuiven?’ Als je van tevoren
door de vragen loopt en zorgt dat je de benodigdheden bij
de hand hebt - simpele dingen zoals munten, een liniaal of
een paar stiften - kun je zó beginnen. Ontzettend leuk om
te zien hoe de leerlingen helemaal in de vragen opgaan.”

VOLG DE WORKSHOP ‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’
Hoe maak je een goede start met Wetenschap & Techniek-
onderwijs en Onderzoekend & Ontwerpend Leren? Voor
basisschooldirecteuren bij wie deze vraag speelt, biedt
TechniekTalent.nu de workshop Klaar voor de toekomst
met Wetenschap & Techniek. Danny Bark, directeur van
OBS De Wilgenhoek in Haarlem, is enthousiast. “Zeker
voor scholen die de keuze gemaakt hebben om iets met
W&T te gaan doen en een volgende stap willen maken, is
de workshop een schot in de roos. Het is een aangename
mix van werkvormen, waarin je veel informatie krijgt over
wat bijvoorbeeld verstaan wordt onder Onderzoekend &
Ontwerpend Leren en zelf ondervindt hoe je dat toe kunt
passen. De workshop heeft me nóg meer energie gegeven
om er op school mee verder te gaan.”

ERVAAR HOE LEUK W&T-ONDERWIJS IS
De populaire workshop ‘Hoe word ik proefjesproef?’ laat
leerkrachten zelf zien en ervaren hoe leuk en makkelijk
het is om boeiend W&T-onderwijs te geven. Janine Kaya
en Hanneke Kuiers van SBO De Brug in Zwolle vroegen de
workshop aan voor hun hele team. Hanneke: “Daarmee
wilden we bereiken dat collega’s net zo enthousiast wor-
den over W&T als wij. En nieuwe ideeën opdoen.” Missie
geslaagd? “Absoluut. Veel meer leerkrachten zijn zich nu
bewust van de mogelijkheden van W&T-onderwijs.” Kaya:
“De grootste eyeopener was: hoe simpel kan het zijn! Je
leert echt dat je met eenvoudige middelen en weinig kosten
geweldige lessen in elkaar kunt zetten.”

“Met een inspirerend idee voor W&T
maak je kans op €2.500,-”

Dingt uw school al mee
naar de TechniekTrofee?

Drie tips om het W&T-onderwijs op school een boost te geven

advertorialadvertorial
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Het voorjaar is hét moment om vooruit te kijken naar
het volgende schooljaar: hoe gaan we het lesprogramma
vormgeven? Waar willen we heen? Wat komt op de
agenda van de studiedagen? Voor scholen die stappen
willen zetten in de ontwikkeling van hun wetenschap- 
en techniekonderwijs, alvast een gouden tip: boek een
gratis workshop op locatie van TechniekTalent.nu. 
Afhankelijk van hoe ver je bent en wat je wilt bereiken,
heb je keus uit drie varianten.

1. Inspiratieworkshop voor het hele team
Deze workshop is bijzonder geschikt voor scholen die 
een goede start willen maken met wetenschap- en tech-
niekonderwijs en daarvoor hun hele team willen enthou-
siasmeren. Laat dat maar aan de techniekcoaches van
TechniekTalent.nu over. In ongeveer anderhalf uur laten
zij in deze workshop leerkrachten – én de schoolleiding
- kennismaken met Wetenschap & Techniek gebaseerd
op Onderzoekend & Ontwerpend Leren: hoe werkt dat?
Hoe ziet de leercyclus eruit? Hoe koppel je Wetenschap &
Techniek aan de kerndoelen?

Niet alleen de theorie passeert de revue, het team steekt
ook zelf de handen uit de mouwen. En ervaart zo hoe je
een onderwerp als energie eenvoudig en met alledaagse
materialen op een leuke en leerzame manier kunt bena-

deren. Een mooie, inspirerende en effectieve manier om
inzicht te krijgen in wat je als leerkracht kunt doen om de
radertjes bij kinderen in beweging te krijgen.

2. Werksessie ‘Stappenplan W&T’
Ook deze workshop is bedoeld voor basisscholen die aan
het begin van hun wetenschap-en- techniekavontuur
staan. Dit keer ligt de nadruk op organisatorische vraag-
stukken: wat wil je met Wetenschap & Techniek bereiken?
Wat is daarvoor nodig? Wie doet wat? Wat is de rol van de
ouders? Met welke externe partijen kunnen we samen-
werken? Kortom: hoe pak je de invoering van W&T aan?

Het schoolteam – of een deel daarvan – gaat praktisch
aan de slag vanuit waar de school nu staat. Als onder-
legger krijgen de deelnemers een handig werkboek
waarin aan de hand van zes thema’s alles voorbijkomt
waar je als school aan moet denken bij de invoering van
W&T. Met als resultaat: een stappenplan met concrete
actiepunten om Wetenschap & Techniek op de school
verder te ontwikkelen.

3. Workshop ‘Wetenschap & Techniek op de basisschool.
Zo doe je dat!’
Het team is enthousiast, de piketpaaltjes zijn uitgezet; 
nu nog bouwen aan een structurele aanpak. In deze 
workshop denken schoolteams samen na over hoe ze
Wetenschap & Techniek in hun lesprogramma kunnen
verweven en verbinden met vakken als Natuur & Tech-
niek, taal en rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde.
Van groep 1 tot en met groep 8. Ook doen de deelnemers
praktische ervaring en leuke lesideeën op. 

Het team kan kiezen uit diverse opdrachten om de uiteen-
lopende mogelijkheden die de W&T- benadering biedt,
zelf te ondervinden. En daar dieper inzicht in te krijgen.
Gezamenlijk komen ze tot een werkplan op maat voor de
school. Met dit werkplan kan het team meteen de volgen-
de dag aan de slag, met ieder genoeg ideeën voor mooie
W&T-lessen in de eigen groep.Drie keer inspiratie voor

een studiedag met 
Wetenschap & Techniek

Meer weten?
De workshops en werksessies vormen een ideale invulling voor elke studiedag. 
De inspiratieworkshop duurt 1,5 uur, de andere twee workshops nemen 2,5 uur in 
beslag. Meer informatie vind je op www.techniektalent.nu/studiedagen. Hier kun
je de workshops meteen ook kosteloos boeken. In overleg kunnen ze ook op maat
gemaakt worden voor jullie studiedag. Heb je hiervoor speciale wensen of ideeën? 
We horen het graag! Neem dan contact op via primaironderwijs@techniektalent.nu.
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Steeds meer scholen maken werk van wetenschap- en
techniekonderwijs. Niet eens omdat W&T vanaf 2020
behoort tot de verplichte vakken, maar vooral omdat
W&T-onderwijs fors bijdraagt aan talentontwikkeling
bij kinderen. Zeker als het gebaseerd is op Onderzoekend
& Ontwerpend Leren. Het maakt ze nieuwsgierig, creatief,
het leert ze samenwerken, communiceren en logisch na-
denken. Daarom zet de TechniekTrofee basisscholen in
de schijnwerpers die goed bezig zijn met W&T-onderwijs.

TWEE PRIJZEN VAN €2.500,-
De TechniekTrofee is een initiatief van TechniekTalent.nu
en het Ir. W. Maas Geesteranus Fonds. Zij willen hiermee
basisscholen stimuleren om hun techniekinitiatieven,
-projecten en –ideeën onder de aandacht te brengen en te
delen met andere scholen. Net als in 2016 valt de prijs dit
jaar in twee categorieën. De hoofdprijs gaat naar de basis-
school met het beste voorbeeld van W&T-onderwijs en de
Inspiratieprijs naar de school met het meest inspirerende
idee om hun W&T-onderwijs naar een hoger plan te tillen.
De winnaars krijgen een oorkonde, een penning en een
geldbedrag van € 2.500,-. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld
lesmateriaal en hulpmiddelen aanschaffen of hun idee
uitvoeren. Een geweldige opsteker, en daar komt bij dat
de prijs veel positieve publiciteit oplevert.

WAT LEVERT DE TECHNIEKTROFEE OP?
Winnaars van vorige jaren plukken daar nog steeds de
vruchten van. Zoals de St. Trudoschool in Helmond, die in

2016 de hoofdprijs won. Daarmee kwam er budget voor
een lang gekoesterde wens: robots waarmee leerlingen de
beginselen van programmeren leren. De school merkt ook
dat ouders echt voor de school kiezen vanwege de structu-
rele, integrale aanpak van W&T-onderwijs. Tegen de krimp
in zijn de aanmeldingen aan het stijgen. Op de Wethouder
Luidensschool in Gouda, die in 2016 de Inspiratieprijs in
de wacht sleepte, is mede dankzij de TechniekTrofee het
gesprek over W&T-onderwijs opengegooid. Met als inzet:
het onderwijs zo inrichten dat het meer uitgaat van de
beleving van kinderen. Bovendien is het winnende idee van
de grond gekomen: de school heeft nu een Verwonderlab,
waar kinderen onder begeleiding van de techniekcoördina-
tor hun eigen vragen kunnen onderzoeken.

MEEDOEN KAN NOG TOT EN MET 21 APRIL
Voor de TechniekTrofee 2017 komen inmiddels bijna dage-
lijks inzendingen binnen. Wilt u ook in aanmerking komen
voor een van de twee prijzen? Reageer dan snel: u heeft
nog twee weken om uw school aan te melden. Dit kan op
www.techniektalent.nu/techniektrofee. Heel veel succes
en hopelijk tot de feestelijke prijsuitreiking op 20 juni.

Meer weten of meteen aanmelden?
Kijk op www.techniektalent.nu/basisonderwijs

GEEF KORTE LESSEN MET AHAINDEKLAS.NU
Op zoek naar inspirerende lesideeën die makkelijk zijn uit
te voeren en niets kosten? Ga naar www.ahaindeklas.nu en
ontdek de AHA!-vragengenerator. Een nieuwe, praktische
tool voor leerkrachten op de basisschool. Robert van der
Velden van CBS De Regenboog in Bergschenhoek heeft
‘m helemaal ontdekt. “In een kwartiertje beantwoord je
samen met de klas een vraag die je op je digibord oproept.
Zoals ‘Hoe overleeft een kikker in de woestijn?’ Of ‘Hoe
kun je munten vanzelf laten schuiven?’ Als je van tevoren
door de vragen loopt en zorgt dat je de benodigdheden bij
de hand hebt - simpele dingen zoals munten, een liniaal of
een paar stiften - kun je zó beginnen. Ontzettend leuk om
te zien hoe de leerlingen helemaal in de vragen opgaan.”

VOLG DE WORKSHOP ‘KLAAR VOOR DE TOEKOMST’
Hoe maak je een goede start met Wetenschap & Techniek-
onderwijs en Onderzoekend & Ontwerpend Leren? Voor
basisschooldirecteuren bij wie deze vraag speelt, biedt
TechniekTalent.nu de workshop Klaar voor de toekomst
met Wetenschap & Techniek. Danny Bark, directeur van
OBS De Wilgenhoek in Haarlem, is enthousiast. “Zeker
voor scholen die de keuze gemaakt hebben om iets met
W&T te gaan doen en een volgende stap willen maken, is
de workshop een schot in de roos. Het is een aangename
mix van werkvormen, waarin je veel informatie krijgt over
wat bijvoorbeeld verstaan wordt onder Onderzoekend &
Ontwerpend Leren en zelf ondervindt hoe je dat toe kunt
passen. De workshop heeft me nóg meer energie gegeven
om er op school mee verder te gaan.”

ERVAAR HOE LEUK W&T-ONDERWIJS IS
De populaire workshop ‘Hoe word ik proefjesproef?’ laat
leerkrachten zelf zien en ervaren hoe leuk en makkelijk
het is om boeiend W&T-onderwijs te geven. Janine Kaya
en Hanneke Kuiers van SBO De Brug in Zwolle vroegen de
workshop aan voor hun hele team. Hanneke: “Daarmee
wilden we bereiken dat collega’s net zo enthousiast wor-
den over W&T als wij. En nieuwe ideeën opdoen.” Missie
geslaagd? “Absoluut. Veel meer leerkrachten zijn zich nu
bewust van de mogelijkheden van W&T-onderwijs.” Kaya:
“De grootste eyeopener was: hoe simpel kan het zijn! Je
leert echt dat je met eenvoudige middelen en weinig kosten
geweldige lessen in elkaar kunt zetten.”

“Met een inspirerend idee voor W&T
maak je kans op €2.500,-”

Dingt uw school al mee
naar de TechniekTrofee?

Drie tips om het W&T-onderwijs op school een boost te geven

advertorialadvertorial

TT_advertorial_A3_KaderPrimair_DEF.indd   Alle pagina's 21-03-17   17:21

advertorialadvertorial

Het voorjaar is hét moment om vooruit te kijken naar
het volgende schooljaar: hoe gaan we het lesprogramma
vormgeven? Waar willen we heen? Wat komt op de
agenda van de studiedagen? Voor scholen die stappen
willen zetten in de ontwikkeling van hun wetenschap- 
en techniekonderwijs, alvast een gouden tip: boek een
gratis workshop op locatie van TechniekTalent.nu. 
Afhankelijk van hoe ver je bent en wat je wilt bereiken,
heb je keus uit drie varianten.

1. Inspiratieworkshop voor het hele team
Deze workshop is bijzonder geschikt voor scholen die 
een goede start willen maken met wetenschap- en tech-
niekonderwijs en daarvoor hun hele team willen enthou-
siasmeren. Laat dat maar aan de techniekcoaches van
TechniekTalent.nu over. In ongeveer anderhalf uur laten
zij in deze workshop leerkrachten – én de schoolleiding
- kennismaken met Wetenschap & Techniek gebaseerd
op Onderzoekend & Ontwerpend Leren: hoe werkt dat?
Hoe ziet de leercyclus eruit? Hoe koppel je Wetenschap &
Techniek aan de kerndoelen?

Niet alleen de theorie passeert de revue, het team steekt
ook zelf de handen uit de mouwen. En ervaart zo hoe je
een onderwerp als energie eenvoudig en met alledaagse
materialen op een leuke en leerzame manier kunt bena-

deren. Een mooie, inspirerende en effectieve manier om
inzicht te krijgen in wat je als leerkracht kunt doen om de
radertjes bij kinderen in beweging te krijgen.

2. Werksessie ‘Stappenplan W&T’
Ook deze workshop is bedoeld voor basisscholen die aan
het begin van hun wetenschap-en- techniekavontuur
staan. Dit keer ligt de nadruk op organisatorische vraag-
stukken: wat wil je met Wetenschap & Techniek bereiken?
Wat is daarvoor nodig? Wie doet wat? Wat is de rol van de
ouders? Met welke externe partijen kunnen we samen-
werken? Kortom: hoe pak je de invoering van W&T aan?

Het schoolteam – of een deel daarvan – gaat praktisch
aan de slag vanuit waar de school nu staat. Als onder-
legger krijgen de deelnemers een handig werkboek
waarin aan de hand van zes thema’s alles voorbijkomt
waar je als school aan moet denken bij de invoering van
W&T. Met als resultaat: een stappenplan met concrete
actiepunten om Wetenschap & Techniek op de school
verder te ontwikkelen.

3. Workshop ‘Wetenschap & Techniek op de basisschool.
Zo doe je dat!’
Het team is enthousiast, de piketpaaltjes zijn uitgezet; 
nu nog bouwen aan een structurele aanpak. In deze 
workshop denken schoolteams samen na over hoe ze
Wetenschap & Techniek in hun lesprogramma kunnen
verweven en verbinden met vakken als Natuur & Tech-
niek, taal en rekenen, geschiedenis en aardrijkskunde.
Van groep 1 tot en met groep 8. Ook doen de deelnemers
praktische ervaring en leuke lesideeën op. 

Het team kan kiezen uit diverse opdrachten om de uiteen-
lopende mogelijkheden die de W&T- benadering biedt,
zelf te ondervinden. En daar dieper inzicht in te krijgen.
Gezamenlijk komen ze tot een werkplan op maat voor de
school. Met dit werkplan kan het team meteen de volgen-
de dag aan de slag, met ieder genoeg ideeën voor mooie
W&T-lessen in de eigen groep.Drie keer inspiratie voor

een studiedag met 
Wetenschap & Techniek

Meer weten?
De workshops en werksessies vormen een ideale invulling voor elke studiedag. 
De inspiratieworkshop duurt 1,5 uur, de andere twee workshops nemen 2,5 uur in 
beslag. Meer informatie vind je op www.techniektalent.nu/studiedagen. Hier kun
je de workshops meteen ook kosteloos boeken. In overleg kunnen ze ook op maat
gemaakt worden voor jullie studiedag. Heb je hiervoor speciale wensen of ideeën? 
We horen het graag! Neem dan contact op via primaironderwijs@techniektalent.nu.
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Stichting Panta Rhei beheert 16 basisscholen in

Leidschendam-Voorburg, Den Haag,Voorschoten en

Oegstgeest. De stichting telt ruim 5.000 leerlingen en

400 personeelsleden. Sinds 2015 heeft Panta Rhei de

HR- en salarisadministratie uitbesteed aan Onderwijs-

bureau Hollands Midden (OHM). Hierbij wordt gebruik

gemaakt van Youforce, de HR-cloudsoftware van Visma

| Raet.Voorzitter College van Bestuur van Panta Rhei,

Harry van de Kant en directeur van OHM, John de

Leeuw, vertellen hoe de dienstverlening van OHM en

de software van Visma | Raet bijdragen aan de ambitie

en doelstellingen van Panta Rhei.

Focus op goed onderwijs
Harry van de Kant: “Goed onderwijs heeft onze maximale

focus. Werkzaamheden die niet tot de kernactiviteiten van

ons schoolbestuur behoren, besteden we uit. Denk hierbij

aan de HR-en salarisadministratie maar ook de financiële

administratie. We zijn te klein om alles zelf uit te voeren

en hebben alleen een paar specialisten in dienst voor ad-

vies. Wij werken daarom graag met een onderwijsbureau.

Zo weten we zeker dat alle specifieke kennis over wet-en

regelgeving en de software is geborgd en zijn we minder

kwetsbaar bij ziekte en uitval. We hadden HR en Finance

al uitbesteed aan een onderwijsbureau – OSG-Metrium

– maar toen deze dienstverlener failliet ging, moesten

we op zoek naar een nieuwe partner. Na een kort maar

gedegen selectietraject kozen we voor OHM.”

Van de Kant geeft aan dat de prijs-kwaliteitverhouding

het belangrijkste criterium in het selectietraject was.

“OHM liet tijdens het selectietraject de beste indruk

achter. Ze bieden een zeer uitgebreide dienstverlening en

werken met innovatieve software. Het onderwijsbureau

bestaat sinds 1922 en heeft in haar bijna 100-jarig be-

staan een uitstekende reputatie opgebouwd. De medewer-

kers van OHM beschikken over ontzettend veel kennis en

denken goed mee. Heel prettig is ook dat OHM een goed

netwerk heeft in de onderwijswereld, onder meer met

AVS.”

Betrouwbare HR-software
Met de keuze voor OHM ging Panta Rhei ook werken

met de HR-software van Visma | Raet.Van de Kant is

vooral enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid en de

mogelijkheid om eenvoudig data uit het HR-systeem te

halen.“Youforce van Visma | Raet is een compleet e-HRM

pakket waar onze leidinggevenden graag mee werken. Ze

ervaren de software als een krachtige steun in de rug bij

hun dagelijkse werkzaamheden. De software helpt bij het

verminderen van de administratieve lasten voor leiding-

gevenden. Maar leidinggevenden kunnen met selfservice

ook zelf uren en  aanstellingswijzigingen of een tijdelijke

uitbreiding doorgeven.”

John de Leeuw, directeur van OHM: “Wij vinden het

prettig om met de software van Visma | Raet te werken.

We maken gebruik van slimme workflows die ervoor

zorgen dat alle mutaties zo efficiënt mogelijk volgens de

gemaakte afspraken worden verwerkt. Een aantal dagen

voor de salarisverwerking controleren wij of alles klopt.

Vervolgens wordt volledig automatisch een betaalbestand

aangemaakt en vindt de uitbetaling van de salarissen

plaats. Omdat wij ook de financiële administratie van

Panta Rhei doen, hebben we ook zicht op de voorschotbe-

talingen van het ministerie van OCW aan het bestuur.

Daarnaast zorgt OHM ervoor dat de journaalposten klop-

pen en de managementinformatie wordt bijgewerkt.Van

de Kant:“Halverwege de maand krijgen de schooldirec-

teuren een geactualiseerde set managementinformatie

van euro’s tot fte’s. Daarnaast hebben zij online inzicht in

belangrijke kengetallen als verzuim, de functiemix en de

uitnutting van de werkkostenregeling. De Leeuw vult aan:

“De data uit de personeels- en salarisadministratie van

Visma | Raet worden door OHM gepresenteerd in heldere

rapportages. De scholen van Panta Rhei kunnen deze ook

aanpassen of hun eigen rapportages bouwen. Rapportages

kunnen ook worden uitgebreid worden met financiële

gegevens of informatie uit externe bronnen zoals leerling-

prognoses en leerlinggroei bij andere scholen in de regio.

Daarnaast bieden we een formatie- en begrotingstool die

gebruik maakt van de data uit de Visma | Raet-software.

Met deze tool kan Panta Rhei prognoses maken over

een tijdspanne van vijf jaar. Een directeur die weet dat

iemand over twee jaar minder wil gaan werken, kan dit

doorrekenen. Ontstaat er bijvoorbeeld een vacature en

welke inschaling hoort hierbij? Je kunt spelen met de

loonkosten en weet zo precies waar je aan toe bent.”

In beweging blijven
Van de Kant:“Zoals onze naam al aangeeft zijn wij voort-

durend in beweging. De komende jaren blijven we werken

aan een professionele organisatie waarin de ontwikkeling

van onze leerkrachten, jong en oud centraal staat. We

gaan samen met OHM kijken naar het digitaliseren van

de gesprekscyclus en het werving-en selectieproces. Een

mooie ontwikkeling waardoor het aantrekken en ontwik-

kelen van talent nog meer aandacht krijgt.Verder willen

we het ons personeel vooral makkelijker maken, of het

nou gaat om een aanstellingsprocedure of een declaratie.

De medewerkers van OHM en de software van Visma

| Raet helpen hierbij. Onze medewerkers krijgen zo de

handen vrij om al hun energie te steken in goed onderwijs

voor al onze leerlingen. Want daar draait het echt om bij

Panta Rhei.”

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

Panta Rhei focust maximaal
op goed onderwijs, OHM en
Visma | Raet doen de rest

We willen het ons personeel vooral makkelijker maken, de
medewerkers van OHM en de software van Visma | Raet helpen

hierbij.

Harry van de Kant, John de Leeuw
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Stichting Panta Rhei beheert 16 basisscholen in

Leidschendam-Voorburg, Den Haag,Voorschoten en

Oegstgeest. De stichting telt ruim 5.000 leerlingen en

400 personeelsleden. Sinds 2015 heeft Panta Rhei de

HR- en salarisadministratie uitbesteed aan Onderwijs-

bureau Hollands Midden (OHM). Hierbij wordt gebruik

gemaakt van Youforce, de HR-cloudsoftware van Visma

| Raet.Voorzitter College van Bestuur van Panta Rhei,

Harry van de Kant en directeur van OHM, John de

Leeuw, vertellen hoe de dienstverlening van OHM en

de software van Visma | Raet bijdragen aan de ambitie

en doelstellingen van Panta Rhei.

Focus op goed onderwijs
Harry van de Kant: “Goed onderwijs heeft onze maximale

focus. Werkzaamheden die niet tot de kernactiviteiten van

ons schoolbestuur behoren, besteden we uit. Denk hierbij

aan de HR-en salarisadministratie maar ook de financiële

administratie. We zijn te klein om alles zelf uit te voeren

en hebben alleen een paar specialisten in dienst voor ad-

vies. Wij werken daarom graag met een onderwijsbureau.

Zo weten we zeker dat alle specifieke kennis over wet-en

regelgeving en de software is geborgd en zijn we minder

kwetsbaar bij ziekte en uitval. We hadden HR en Finance

al uitbesteed aan een onderwijsbureau – OSG-Metrium

– maar toen deze dienstverlener failliet ging, moesten

we op zoek naar een nieuwe partner. Na een kort maar

gedegen selectietraject kozen we voor OHM.”

Van de Kant geeft aan dat de prijs-kwaliteitverhouding

het belangrijkste criterium in het selectietraject was.

“OHM liet tijdens het selectietraject de beste indruk

achter. Ze bieden een zeer uitgebreide dienstverlening en

werken met innovatieve software. Het onderwijsbureau

bestaat sinds 1922 en heeft in haar bijna 100-jarig be-

staan een uitstekende reputatie opgebouwd. De medewer-

kers van OHM beschikken over ontzettend veel kennis en

denken goed mee. Heel prettig is ook dat OHM een goed

netwerk heeft in de onderwijswereld, onder meer met

AVS.”

Betrouwbare HR-software
Met de keuze voor OHM ging Panta Rhei ook werken

met de HR-software van Visma | Raet.Van de Kant is

vooral enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid en de

mogelijkheid om eenvoudig data uit het HR-systeem te

halen.“Youforce van Visma | Raet is een compleet e-HRM

pakket waar onze leidinggevenden graag mee werken. Ze

ervaren de software als een krachtige steun in de rug bij

hun dagelijkse werkzaamheden. De software helpt bij het

verminderen van de administratieve lasten voor leiding-

gevenden. Maar leidinggevenden kunnen met selfservice

ook zelf uren en  aanstellingswijzigingen of een tijdelijke

uitbreiding doorgeven.”

John de Leeuw, directeur van OHM: “Wij vinden het

prettig om met de software van Visma | Raet te werken.

We maken gebruik van slimme workflows die ervoor

zorgen dat alle mutaties zo efficiënt mogelijk volgens de

gemaakte afspraken worden verwerkt. Een aantal dagen

voor de salarisverwerking controleren wij of alles klopt.

Vervolgens wordt volledig automatisch een betaalbestand

aangemaakt en vindt de uitbetaling van de salarissen

plaats. Omdat wij ook de financiële administratie van

Panta Rhei doen, hebben we ook zicht op de voorschotbe-

talingen van het ministerie van OCW aan het bestuur.

Daarnaast zorgt OHM ervoor dat de journaalposten klop-

pen en de managementinformatie wordt bijgewerkt.Van

de Kant:“Halverwege de maand krijgen de schooldirec-

teuren een geactualiseerde set managementinformatie

van euro’s tot fte’s. Daarnaast hebben zij online inzicht in

belangrijke kengetallen als verzuim, de functiemix en de

uitnutting van de werkkostenregeling. De Leeuw vult aan:

“De data uit de personeels- en salarisadministratie van

Visma | Raet worden door OHM gepresenteerd in heldere

rapportages. De scholen van Panta Rhei kunnen deze ook

aanpassen of hun eigen rapportages bouwen. Rapportages

kunnen ook worden uitgebreid worden met financiële

gegevens of informatie uit externe bronnen zoals leerling-

prognoses en leerlinggroei bij andere scholen in de regio.

Daarnaast bieden we een formatie- en begrotingstool die

gebruik maakt van de data uit de Visma | Raet-software.

Met deze tool kan Panta Rhei prognoses maken over

een tijdspanne van vijf jaar. Een directeur die weet dat

iemand over twee jaar minder wil gaan werken, kan dit

doorrekenen. Ontstaat er bijvoorbeeld een vacature en

welke inschaling hoort hierbij? Je kunt spelen met de

loonkosten en weet zo precies waar je aan toe bent.”

In beweging blijven
Van de Kant:“Zoals onze naam al aangeeft zijn wij voort-

durend in beweging. De komende jaren blijven we werken

aan een professionele organisatie waarin de ontwikkeling

van onze leerkrachten, jong en oud centraal staat. We

gaan samen met OHM kijken naar het digitaliseren van

de gesprekscyclus en het werving-en selectieproces. Een

mooie ontwikkeling waardoor het aantrekken en ontwik-

kelen van talent nog meer aandacht krijgt.Verder willen

we het ons personeel vooral makkelijker maken, of het

nou gaat om een aanstellingsprocedure of een declaratie.

De medewerkers van OHM en de software van Visma

| Raet helpen hierbij. Onze medewerkers krijgen zo de

handen vrij om al hun energie te steken in goed onderwijs

voor al onze leerlingen. Want daar draait het echt om bij

Panta Rhei.”

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

Panta Rhei focust maximaal
op goed onderwijs, OHM en
Visma | Raet doen de rest

We willen het ons personeel vooral makkelijker maken, de
medewerkers van OHM en de software van Visma | Raet helpen

hierbij.

Harry van de Kant, John de Leeuw
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: Op obs de Bolster in Sint-Michielsgestel zitten

slechthorende en horende kinderen samen in één klas. “Wij zijn een mini-

samenleving en laten zien dat het kan.”

tekst irene hemels

Op de Bolster volgen 22 slechthorende

kinderen onderwijs samen met horende

leerlingen. De kinderen zitten niet in een

aparte klas, maar verdeeld over de regu-

liere groepen. In groep acht zitten zelfs zes

slechthorende leerlingen. Directeur Maaike

Lauwerijssen: “We willen graag dat iedereen

uitstroomt naar het vervolgonderwijs dat

past. Soms is dat niet het reguliere onder-

wijs, omdat daar niet de begeleiding gebo-

den kan worden die bij ons wel mogelijk is.”

Dat heeft te maken met een bundeling van

kennis en middelen. “Doordat we meerdere

slechthorende kinderen hebben, kunnen

we veel extra’s bieden binnen dit arran-

gement. Door de interactie met horende

leerlingen en de extra

ondersteuning komen

de kinderen hier in een

taalbad terecht.”

Met het oog op de

invoering van Passend

onderwijs nam so-

school Kentalis Talent

in Vught zes jaar

geleden het initiatief

tot samenwerking met

de Bolster. Het initia-

tief werd enthousiast

omarmd. Samen met

drie leerkrachten met

cluster 2-expertise

van Talent, twee

logopedisten, een

leerkracht gebaren-

taal en in elke groep

een tolk verzorgt het

team van obs de Bolster het onderwijs

voor alle leerlingen. Daarnaast ontvangt de

openbare basisschool financiële ondersteu-

ning van Kentalis, waarvoor een coördinator

is aangesteld, en zijn onder ander de uren

van de remedial teacher uitgebreid.

In de praktijk is het een logistieke uitda-

ging, aldus schoolleider Lauwerijssen:

“Voortdurend zijn we aan het schakelen

zodat dat het allemaal goed loopt. Het vergt

veel onderling overleg en afstemming om

de extra ondersteuning slim en efficiënt

in te zetten. Bijvoorbeeld om ervoor te

zorgen dat roosters op elkaar aansluiten en

leerlingen niet constant uit de klas worden

gehaald voor extra instructie.”

De belangrijkste voorwaarde om dit te laten

slagen? Lauwerijssen aarzelt geen moment:

“Bij ons lag er al een basis van goede col-

legiale communicatie en we hebben veel

veerkracht binnen het team. De bereidheid

om samen te willen werken vanuit ieders

expertise is absoluut nodig om dit goed te

kunnen doen. Er vindt co-teaching plaats,

leerkrachten staan niet meer alleen voor

de klas. En dat doet wat met het gevoel van

autonomie dat je hebt als leerkracht.”

In het begin is de werkdruk zeker verhoogd

geweest, aldus de directeur. “Een team

moet het niet erg vinden om extra stappen

te zetten.” Vanuit een basis van welbe-

vinden het beste uit de kinderen halen,

verklaart Lauwerijssen de motivatie van

haar team. “Als schoolleider zorg ik ervoor

dat we een sociaal klimaat hebben waarin

het gewoon is dat iedereen erbij hoort.

Door onze aanpak hebben we het predicaat

‘excellent’ gekregen. Je leert beter naar

kinderen kijken naarmate er meer variatie

in de leerlingpopulatie komt. En dat is

goed voor elk kind. Ook andere leerlingen

die extra zorg nodig hebben kunnen we

inmiddels met onze zorgverbreding speci-

fieke ondersteuning bieden. Samen met de

goede sfeer en brede ontwikkeling is dat

een reden waarom ouders bewust voor deze

school kiezen.” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw

school? Mail naar communicatie@avs.nl

o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

‘slechthorende kinderen komen
hier in een taalbad terecht’

Op obs de Bolster in Sint-Michielsgestel zitten slechthorende en
horende kinderen samen in één klas. Foto: Ward Snijders
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achtergrond

a a n ta l  a a n m el d in g en  g ro ei t

Het Nederlandse onderwijs aan expatkinderen is overal verschillend geregeld en is voor

expatouders onoverzichtelijk. Intussen kiezen zij wel steeds vaker voor reguliere scholen,

die daar lang niet altijd voor toegerust zijn. Waar Utrecht een centraal beleid voert met een

verplichte taalklas voor nieuwkomers en Amsterdam een subsidie heeft voor leerkrachten

met NT2-expertise, vinden veel schoolbesturen het wiel zelf uit. “We zijn onze eigen zoek- en

puzzeltocht gestart.” tekst irene hemels

Expatkinderen in regulier onderwijs:
eenduidige aanpak ontbreekt

De Eindhovense basisschool De St@rtbaan heeft het hele
taalonderwijs – zonder financiële steun van de gemeente –
opnieuw vormgegeven om in te spelen op de komst van kinderen
van hoogopgeleide internationals die werken bij bijvoorbeeld
Philips, ASML en Eindhoven Airport.
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a a n ta l  a a n m el d in g en  g ro ei t

Expatkinderen in regulier onderwijs:
eenduidige aanpak ontbreekt

De komende jaren stijgt het aantal kinderen van
expats* in het Nederlandse onderwijs sterk. Steeds meer
expats, zogenoemde internationals, kiezen voor reguliere
Nederlandse scholen in plaats van internationale scho-
len, zegt Daan van Gent. Hij is onderzoeker en adviseur
bij economisch onderzoeksbureau Decisio, dat de toe-
gankelijkheid van Nederlandse scholen voor internati-
onals onderzocht. “Internationals hebben steeds vaker
kinderen waarvoor ze een school zoeken en blijven
ook steeds langer in Nederland. Ze kiezen dan voor een
Nederlandse school in de buurt, om beter aan te sluiten
bij de Nederlandse samenleving.”

‘Veegklasje’ Veel gemeenten richten taalklassen
in voor kinderen van buitenlandse afkomst. Na een
jaar intensief Nederlandse les kunnen zij instromen op
de reguliere basisschool. In deze klassen zitten vaak
asielzoekerskinderen. Expatkinderen die al wat langer

Aantrekkingskracht
Op basisschool Haanstra
in het centrum van
Leiden groeit het aantal
aanmeldingen de laatste
jaren flink. Directeur
Brian Groot: “Bijna
10 procent van de kin-
deren heeft een inter-
nationale achtergrond.
Het gaat zonder uitzon-
dering om hoogopge-
leide ouders die voor
hun werk in Nederland
komen. Inmiddels voer
ik twee van de vijf aan-
meldgesprekken in het
Engels.” Haanstra neemt
alleen kleuters aan.
“Voor oudere kinderen

heb ik geen plek. Simpelweg omdat we als school vol
zitten.” Haanstra hoeft voor de groeiende populatie van
expatkleuters zijn onderwijs niet anders vorm te geven.
“Jonge kinderen pikken de Nederlandse taal heel snel op.
Dat kost ze maar een paar weken. De taal- en woorden-
schatontwikkeling vindt op naturelle wijze plaats en waar
nodig is er één-op-één begeleiding zoals die voor elk kind
op school beschikbaar is. Zo normaal mogelijk, dat is ons
uitgangspunt.”
De Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS) heeft bijna 50 pro-
cent expatkinderen van hoogopgeleide, Engelssprekende
en ambitieuze ouders van ‘over de hele wereld’ in de
onderbouw. Directeur Ed Bossong constateert dat dit
een aantrekkingskracht heeft op Nederlandse ouders.
“Het geeft een internationaal gevoel dat ouders aan-
spreekt.” Ook op deze reguliere basisschool met driehon-
derd leerlingen volgen kinderen van internationals samen
onderwijs met Nederlandse kinderen. “We hebben goed
en degelijk taalonderwijs. Expatkleuters beginnen nauwe-
lijks met een achterstand in groep 3.”

* Kinderen van expats worden internationaal werkgerelateerde
kinderen genoemd, oftewel kinderen van internationale
kenniswerkers/internationals.

in Nederland verblijven, hebben in deze klassen vaak
geen ‘klik’. Daarom kiezen hun ouders eerder voor een
reguliere school. In een aantal regio’s zoals Eindhoven,
Amsterdam en Den Haag, is het aantal expatkinderen
op reguliere basisscholen booming. Amstelveen kan
de toestroom zelfs niet meer aan. Van Gent: “Daar is
een schoolbestuur gestart met een ‘veegklasje’ waar
expatkinderen tijdelijk terechtkunnen om hen op weg
te helpen.” In andere regio’s is de druk minder groot
en vinden basisscholen vaak individuele oplossingen.
“Dat varieert van individuele begeleidingstrajecten tot
aparte taalklassen voor kinderen van internationals
en tijdelijke taalgroepen die parallel aan het reguliere
onderwijs lessen volgen.”

Onderzoeker Daan van Gent:
“Internationals blijven steeds
langer in Nederland en kiezen dan
voor een Nederlandse school in de
buurt om beter aan te sluiten bij de
Nederlandse samenleving.”

e e n  d e r d e  e x pat s  k i e s t  r e g u l i e r e  s c h o o l

Een derde van de expatouders kiest voor een reguliere school, blijkt uit het onderzoek ‘Toegankelijkheid Nederlands

onderwijs voor internationals’ van het ministerie van OCW (2018). Maar liefst 38 procent van de internationals heeft het

Nederlandse onderwijs overwogen, maar kiest toch voor internationaal onderwijs vanwege de betere toegankelijkheid. De

taalbarrière, onduidelijke werking van het Nederlands onderwijs en de inrichting ervan (zoals grote klassen) maken dat deze

groep niet voor het reguliere Nederlandse onderwijs kiest.
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Leidse schooldirecteuren hekelen het gebrek aan
gemeentelijke ondersteuning voor de opvang van expat-
kinderen in het reguliere onderwijs. “Alle gemeentelijke
aandacht en financiën gaan uit naar de internationale
school in oprichting in Leiden, terwijl de huidige
instroom laat zien dat internationals graag naar een
reguliere school gaan.”

Wachtlijsten De forse toename van leerlingen op
internationale scholen en internationale afdelingen,
waar wachtlijsten ontstaan, draagt ook bij aan de groei
van het aantal expatkinderen in het reguliere onderwijs.
Dat bevestigt Barbara Everaars, directeur van basis-
school De Blijberg in Rotterdam. De school heeft een
zelfstandig draaiende internationale afdeling op een
aparte locatie. Everaars: “Bij ons groeit de instroom mis-
schien niet zo hard, maar landelijk loopt de druk snel
op. De wereld wordt mobieler en we zien een grote uit-
breiding van internationale bedrijven. In Den Haag en
Amsterdam is de groei exponentieel.” De internationale
afdeling van De Blijberg is volledig Engelstalig en werkt
volgens het International Primary Curriculum (IPC)
met native speakers als leerkracht. Vanuit haar deskundig-
heid heeft Everaars een belangrijk advies aan reguliere
scholen: “Zorg dat je je assessment goed op orde hebt.
Je moet goed kunnen toetsen of en welke ontwikkeling
bij expatkinderen plaatsvindt. Dat vereist specifieke
scholing.”

Pittig Het is inderdaad geen ideale situatie om een
taalprobleem van een mogelijk leerprobleem te onder-
scheiden, erkent schooldirecteur Frédy Beekkerk van
Ruth van de Rijswijkse Mariaschool. “Daar gaat tijd
overheen en het is soms een beetje een zoektocht, waar-
mee misschien wel kostbare tijd verloren gaat.” Om die
reden neemt de school – waar zich de laatste jaren ook
steeds meer kinderen melden van internationale ken-
niswerkers die in de buurt komen wonen – bij voorkeur
alleen de kleuters van expats aan. Beekkerk van Ruth:
“We zien dat kleuters al spelenderwijs de taal leren.
Oudere broers en zussen nemen we af en toe wel aan,
maar liever niet. Vanaf groep 3 heb je de Nederlandse
taal nodig om te leren lezen en vanaf groep 4 geldt dat
al helemaal als rekenen erbij komt. Dan wordt lesgeven
aan leerlingen die geen Nederlands spreken heel pittig
en moet je haast de hele dag iemand erbij hebben die
vertaalt. Dat is nauwelijks te doen.”

Op	de	Rijswijkse	Mariaschool	melden	zich	de	laatste	jaren	steeds
meer	kinderen	van	internationale	kenniswerkers	die	in	de	buurt
komen	wonen.	De	school	neemt	bij	voorkeur	alleen	de	kleuters	van
expats	aan,	omdat	die	spelenderwijs	de	Nederlandse	taal	leren.

‘ i n  e e n  a a n ta l  r e g i o’s  z o a l s
e i n d h o v e n ,  a m s t e r d a m  e n
d e n  h a a g ,  i s  h e t  a a n ta l
e x pat k i n d e r e n  o p  r e g u l i e r e
b a s i s s c h o l e n b o o m i n g
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Een aantal jaren geleden had de Mariaschool gedurende
één jaar nog een schakelklas waar alle anderstaligen
driemaal in de week een dagdeel NT2, Nederlands als
Tweede Taal, kregen. “De kinderen werden onderge-
dompeld in de Nederlandse taal. Je zag het taalniveau
met grote sprongen vooruit gaan”, zegt intern bege-
leider Monique Borsten. Om financiële redenen moest
de school hiermee stoppen. De school hanteert nu
woordenschatmethodiek LOGO 3000, leerkrachten heb-
ben NT2-cursussen gevolgd en kleuters die dat nodig
hebben krijgen wekelijks een aantal keer een half uur
Nederlandse taalles van een expert van buiten. En dan
nog blijkt het lastig om taalproblematiek van ontwikke-
lingsproblematiek te onderscheiden.

Radicaal veranderd
Waar bijvoorbeeld in Leiden
LUMC en ESTEC in het nabu-
rige Noordwijk zorgen voor
een groeiende groep van
kenniswerkers, trekken in
Eindhoven Philips, Eindhoven
Airport en hightechbedrijf
ASML hoogopgeleide internati-
onals aan. Ien de Kock van de
Eindhovense basisschool De
St@rtbaan heeft in drie jaar
tijd haar school radicaal zien
veranderen. “We zijn onze
eigen zoek- en puzzeltocht
gestart. Van de gemeente
ontvangen we hiervoor geen
financiële steun. We hebben

het hele taalonderwijs opnieuw vormgegeven, een taal-
coördinator aangesteld, NT2-leerkrachten opgeleid en
we zijn een taalklas gestart waarin kinderen van inter-
nationals maximaal één jaar verblijven, terwijl we ze
gelijktijdig koppelen aan een reguliere klas om hen snel
te laten integreren. Je begint en al werkende weg loop
je tegen problemen aan. Of een kind leer- of ontwik-
kelingsproblemen heeft zie je soms pas laat, omdat je
vooral met taal bezig bent. Bovendien is de overdracht
van ouders ook niet altijd zuiver en zien we dat het spe-
ciaal basisonderwijs ook niet toegerust is om expatkin-
deren op te vangen.”

Community De geringe ervaring van reguliere
scholen met meertalige kinderen en hun ontwikkeling
wordt ook door internationals genoemd als nadeel.
Daarnaast wijzen zij op het gebrekkige Engels en de
geringe aansluiting met andere ouders op school, aldus
onderzoeker Van Gent. “Als je echt goed onderwijs wilt
aanbieden, zorg er dan voor dat de school een community
wordt. Zodat ook buitenlandse ouders zich thuis voe-
len. Je ziet dat internationale scholen juist daarop sterk
scoren.”

Ouders moeten zich vanzelfsprekend welkom voelen,
zeggen de directeuren van reguliere basisscholen.
Beekkerk van Ruth: “Maar een specifieke taak van de
school? Dat gaat wat ver. De aansluiting moet orga-
nisch ontstaan, dat valt of staat met andere ouders van
dezelfde nationaliteit die elkaar kunnen opvangen.
Wij zijn recent gestart met IPC-onderwijs waarbij de
school steeds meer openstaat voor ouders en we ook
meer ouders de school zien binnenkomen.” Investeren
in ouders heeft de aandacht, zegt ook collega De Kock.
“De aanwezigheid van expatkinderen is een inspire-
rende ontwikkeling die veel aanpassingsvermogen en
een open mind van leerkrachten vraagt. Aan een grote
groep expatouders geven we Nederlandse les, omdat
ze daar behoefte aan hebben. Een mooie manier om
betrokkenheid te stimuleren. En eerlijk is eerlijk, het
Engels van onze leerkrachten is wel een dingetje. Daar
werken we hard aan.” �

achtergrond

‘d e  a a n w e z i g h e i d  v a n
e x pat k i n d e r e n  i s  e e n
i n s p i r e r e n d e  o n t w i k k e l i n g
d i e  v e e l  a a n pa s s i n g s -
v e r m o g e n  e n  e e n o p e n  m i n d
v a n  l e e r k r a c h t e n  v r a a g t ’

Directeur Brian Groot van
basisschool Haanstra in Leiden:
“Inmiddels voer ik twee van de vijf
aanmeldgesprekken in het Engels.”

Ien de Kock van de Eindhovense
basisschool De St@rtbaan: “We
hebben het hele taalonderwijs
opnieuw vormgegeven.”

Directeur Ed Bossong van de
Eerste Leidse Schoolvereniging:
“Alle gemeentelijke aandacht
en financiën gaan uit naar
de internationale school in
oprichting.”
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Goedgevulde zaal in NBC NieuwegeinOpening door AVS-voorzitter Petra van HarenOp een actiewand geven schoolleiders
aan wat zij wél nodig hebben om hun werk
goed te kunnen doen.

Videopraatpaal voor actieboodschap aan politiek

>

av s - co n g r e s 2019  ‘ l e i d er s c h a p  in 4d’

Schoolleiders verdiepen zich op 15 maart op het AVS-congres in leiderschap in diverse facetten.

Tussen de thematische lijnen over 4D-leiderschap door, stroomt er vooral veel energie door het

congrescentrum in Nieuwegein. tekst lisette blankestijn foto’s hans roggen

in vele dimensies
Leiderschaps ontwikkeling

Schoolleiders voor wie het AVS-congres een jaarlijks
terugkerend evenement is, zullen gemerkt hebben dat
de dag anders dan gebruikelijk start. Terwijl zij zich
verzamelen in Nieuwegein, staan er veel leraren op het
Malieveld in Den Haag. De schoolleiders laten hun actie-
geluid op andere manieren horen. Bij een videopraat-
paal kunnen ze in dertig seconden hun boodschap aan
de politiek doorgeven. En op een actiewand kunnen de
directeuren met behulp van stickers aangeven wat zij
wél nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.
De live-peiling laat geen ruimte voor twijfel over wat
schoolleiders nodig hebben: een eerlijk en passend sala-
ris, meer ontwikkeltijd en ruimte voor innovatie en meer
(administratieve) ondersteuning.

Voorafgaand aan haar jaarrede gaat AVS-voorzitter Petra
van Haren in op de #wijschoolleiders-acties van het afge-
lopen half jaar – deze passeren nog even de revue in een
filmpje – en de daaropvolgende dialoogsessies met de
politiek. “Omdat alleen een goed gesprek blijkbaar niet
genoeg is, zullen wij iedere maand actie voeren. Dit voor-
jaar doen we dat met de actie #wijschoolleiders drukken
onze stempel.” De inzet en focus van de AVS is vooral
gericht op schoolleiders, maar haar brede agenda heeft
zeker het belang van de hele sector in zich.
Even is de sfeer er een van een vakbondsmanifestatie.
Met luid klepperende rode klaphandjes stemmen de
schoolleiders in met stellingen als ‘Operationele taken
leiden af van onderwijsontwikkeling’ en ‘Minder werk-
druk en hogere waardering voor ons vak is nodig’.

reportage
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Goedgevulde zaal in NBC Nieuwegein

Met luid klepperende klaphandjes stemmen de
schoolleiders in met de actiestellingen.

Centrale inleiding door onder andere
Leids universitair docent Maarten Lamers
over mens en robot

Informatiemarkt AVS-stand

>

av s - co n g r e s 2019  ‘ l e i d er s c h a p  in 4d’

in vele dimensies
Leiderschaps ontwikkeling
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leerlingen en in de school, en wat het onderwijs ermee
kan doen. “Waar komt die fascinatie van mensen voor
robots vandaan? Het is een bijna narcistische fascinatie
voor ons eigen spiegelbeeld. We willen begrijpen: wat
maakt ons eigenlijk mens?” Zonder veel aandacht aan de
techniek te besteden, zou het onderwijs zich bezig moe-
ten houden met de implicaties van robotisering, vinden
de wetenschappers. “Dat kan gewoon met een kartonnen
doos.”

‘O zo waar, recht uit mijn hart gegrepen’, reageert een
schoolleider op Twitter op de uitspraak van Van Haren:
“Nu is het zaak het enorm oplopende schoolleiderstekort
keihard aan te pakken en een schoolleider op elke school
te borgen. Hierbij hoort erkenning en waardering van
het vak.”

Leiderschap in 4D Na dit actiemoment licht Van
Haren het thema van het congres toe: Leiderschap in
4D. Die D’s staan voor Duidelijk, Dichtbij, Delend en
Dynamisch. Bij de toelichting over ‘Duidelijk leiderschap’
verwijst de AVS-voorzitter naar de schoolleider als degene
die de koers uitzet. “Uw uitgesproken visie in het hier en
nu bepaalt de koers op weg naar de toekomst. Het is de
basis van uw school en het onderwijs dat daar gegeven
wordt.” ‘Dichtbij’ gaat over betrokkenheid van school-
leiders, legt Van Haren uit. Dicht bij hun mensen en
vraagstukken. ‘Delend’ refereert aan de netwerkwereld
waarin schoolleiders opereren: “Delend leiderschap richt
zich op het aanzetten tot samenwerking, creatie en inno-
vatie. Op alle niveaus.” ‘Dynamisch leiderschap’ is nodig
vanwege de continu veranderende setting van het school-
leiderschap. Van Haren wijst erop hoe ingewikkeld het
is om de veranderingen die het vak ondergaat en dat wat
schoolleiders nodig hebben, onder de aandacht te bren-
gen van politiek en maatschappij. “Veel schoolleiders zijn
bescheiden en kunnen meer en beter duidelijk maken
wat ze eigenlijk allemaal doen.”

Relatie met robots De Leidse universitair docenten
Maarten Lamers en Peter van der Putten onderhouden de
schoolleiders vervolgens over de relatie tussen robots en
mensen, wat het belang is van de dialoog over robots met

Korouche Yoesefi van Google Education (foto rechtsboven)
Workshop ‘Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezinning op concept school’ (foto linksboven)
Workshop Mark Weekenborg over stand van zaken Curriculum.nu (foto linksonder)

Martine Keemers, directeur Los Hoes (Haaksbergen):

“Ik vond de sessie van Jan Jutten over Verbindend leider-

schap heel interessant; hij zette me echt aan het denken.

Je probeert als schoolleider je leraren te laten samenwer-

ken. Vaak blijft dat professioneel uitwisselen, maar het

kan veel dieper: leren met en van elkaar. Ik ga meer kijken

wie waar sterk in is, en wat die persoon in huis heeft waar

anderen iets van kunnen leren.”
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voorbeeld. “Zwakke lezers worden aangemoedigd meer te
oefenen door hen te laten racen tegen hun gemiddelde,
of door levels te openen.”

Cloud computing Korouche Yoesefi van Google
Education spreekt onder andere over de impact van de
cloud op ons leven en het onderwijs. Na de uitvinding
van achtereenvolgens de stoommachine, elektriciteit en
de computer, luidt cloud computing de vierde industriële
revolutie in, stelt hij. “Over enkele jaren produceert een
basisschool ook big data, die je kunt analyseren met lear-
ning analytics.”

VR en kwaliteit Ellen Tomberg en Martin de Goffau
van B&T zetten hun workshopdeelnemers een Virtual
Reality-bril op: “Ga er wel even bij zitten, hoor!” Daarmee
laten zij hen in een virtueel klaslokaal rondkijken en vra-
gen met pictogrammen beantwoorden. Een innovatieve
manier om bijvoorbeeld leerlingen te bevragen over het
sociale klimaat op school. Onderzoek onder ouders wijst
uit dat een VR-tool leidt tot een hogere respons dan tradi-
tionele vragenlijsten. De uitkomsten vormen een van de
vele databronnen waarover scholen beschikken. De deel-
nemende schoolleiders inventariseren samen welke data
zij hebben en bespreken aan de hand van een kwaliteits-
kwadrant hoe je daarmee om kunt gaan. “Gebruik je data
om dingen te borgen, of juist te ontwikkelen? Collectief
als school, of op individueel niveau?”

Plenaire sessie Arnold Jonk over zijn overstap van hoofdinspectie naar schoolbestuurderKorouche Yoesefi van Google Education (foto rechtsboven)
Workshop ‘Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezinning op concept school’ (foto linksboven)
Workshop Mark Weekenborg over stand van zaken Curriculum.nu (foto linksonder)

Elise Potter, locatiecoördinator Dr. De Visserschool (Breda):

“De sessie ‘Toekomstgericht onderwijs vraagt om herbezin-

ning op concept school’ was heel interessant. We spraken

over wat kinderen nodig hebben, en wat minder traditioneel

onderwijs – dat bijvoorbeeld het jaarklassensysteem door-

breekt – daarin kan doen. Ik doe allerlei ideeën op en ga

met veel mensen in gesprek.”

Gamification En er is tijdens de andere (plenaire)
sessies meer aandacht voor techniek. Games, bijvoor-
beeld. Antoon Sturkenboom (Liftov) vertelt hoe op
gedragswetenschap gebaseerde (computer)spellen tot
gedragsverandering kunnen leiden. “Bij gamification
pas je spelelementen toe in een niet-spelsituatie.”
Ook helpt een competitie-element om dingen te leren.
Sturkenboom noemt het programma Leesturbo als

John Amaechi (foto boven) en Zachary Walker
tijdens hun gezamenlijke sessie ‘Finding Your Giant’

>

reportage
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Prikkelende pitch van ex-topjudoka Ziggy Tabacznik over het in kaart brengen van de motorische
ontwikkeling

Ellen Tomberg (boven) over VR in onderwijs en
CEO Jeroen Driessen over werkgeluk

Van inspecteur naar bestuurder Voormalig
hoofdinspecteur primair onderwijs Arnold Jonk is afge-
lopen jaar bestuurder geworden bij een Amsterdams
schoolbestuur. Hij vertelt zijn toehoorders wat hem het
meest opvalt in het onderwijs sinds deze overstap. Zo is
het hem een raadsel hoe schoolleiders hun werk kun-
nen doen. “Ik begrijp niet hoe ze het voor elkaar krijgen.
Er heerst een groot optimisme onder mensen in het
onderwijs. Terwijl het er qua personeelstekorten slechter
voor staat dan ik dacht toen ik nog inspecteur was.”
Een deelnemer aan deze plenaire sessie twittert:
“Dit vraagt om het nog sterker positioneren van
schoolleiders!”

Werkgeluk Een veelgehoord woord tijdens het AVS-
congres is werkgeluk. Jeroen Driessen, CEO van Driessen
Groep, deelt zijn kennis: “Investeren in werkgeluk loont
en betaalt zich uit in prestaties. Maar hoe moeten we dat
organiseren? Werkgeluk in de publieke sector ontwikkelt
zich door purpose (het gevoel dat je iets doet wat ertoe
doet) en pleasure.” Interessant weetje: “Mensen die in het
onderwijs werken, ervaren veel werkgeluk. Maar de bui-
tenwereld denkt dat zij heel ongelukkig zijn.” Daarmee
heeft Driessen, in het hol van de leeuw, een belangrijke
boodschap voor het onderwijsveld. “Dat imagoprobleem
is ernstig vanwege het personeelstekort. Als je non-stop
laat horen dat de werkdruk te hoog is en de lonen te laag,
gooi je op de lange termijn je ruiten in. De perceptie van
de sector moet positiever worden geladen.”

John Vonk, directeur basisschool ’t Schrijverke

(Zoetermeer): “Ik heb de workshop ‘Anders leren, anders

werken’ gegeven. Ik kom elk jaar: vroeger om zelf te leren,

en tegenwoordig om te kijken of ik nog actueel ben.

Én om te netwerken.”

Frank Knoester, directeur IKC De Achtsprong (Zoetermeer):

“John en ik hebben veel ideeën over hoe je onderwijs

anders kunt organiseren. Hij heeft een nieuw, open

gebouw, maar ik ontdek nu dat ik in een traditioneel

gebouw ook al anders kan werken. Zelf kom ik hier vooral

om stakeholders te ontmoeten.”
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Centrale afsluiting door Ernst-Jan Stigter, directeur Microsoft Nederland
(foto boven) en Drinks&Bites met walking dj

Hettie Sipman, directeur obs De Marlijn (Oosterbeek):

“Ik vond Zachary Walker weer heel inspirerend. Hij wierp

me even terug op de basis van mijn werk: het gaat niet om

de vinkjes op je to-do-lijst, maar om aandacht voor de men-

sen in je school, zodat zij het beste van zichzelf laten zien.

De sessie over Curriculum.nu vond ik ook nuttig, vooral hun

verhaal over digitale geletterdheid. Dat sloot precies aan bij

waar wij nu op school ook mee bezig zijn.”

kerndoelen en eindtermen, zodat het onderwijs weer
aansluit bij de moderne samenleving. “De afronding
vindt plaats in de zomer, en tot die tijd willen we met
schoolleiders en bestuurders in regionale bijeenkomsten
van gedachten wisselen. Je kunt je registeren om mee
te denken! Na de zomer gaat het hele pakket naar de
minister.”

Energieke afsluiting Niet alleen de congresopening
is met de klapperende handjes een luidruchtig en ener-
giek gebeuren, maar ook de afsluiting. Yolanda van
Hoorn van Zit met Pit! deelt een flinke energieboost uit
door iedereen te laten stampen en klappen, met een
complex cognitief taakje daarbij. Ernst-Jan Stigter, CEO
van Microsoft Nederland, geeft een volgende energizer
met zijn verhaal over de kunst van opnieuw leren leren
in het huidige digitale tijdperk. Hij vertelt ook hoe hij
zich binnen Microsoft bezighoudt met de houdbaar-
heid van geluk. “Ont-devicen, stilte, meer echt con-
tact... ik wens het onderwijs maximale openheid om te
verbinden.”

‘Jongens, succes!’ Het congres betekent ook het
afscheid van Roelf Willemstein (zie kader volgende
pagina), meer dan twintig jaar bestuurder en directeur
bij de AVS. Na vele warme afscheidswoorden rest nog één
vraag: “Hoe smijten we hem eruit?” Judoka Tabacznik
hijst Willemstein in een witte judokimono, die zich
onder een monter ‘Jongens, succes!’ met een harde klap
laat vloeren op de mat.

Prikkelende pitches Tijdens de lunchpitches op
de informatiemarkt gaat het regelmatig over beweging.
Ziggy Tabacznik, ex-topjudoka en actief voor Schooljudo,
vertelt zijn publiek bijvoorbeeld over het belang van een
goede motoriek. “Als een leerling achterblijft met spel-
ling, probeert de school daar wat aan doen. Maar als een
kind zich motorisch niet goed ontwikkelt, is dat vaak
minder duidelijk en ontbreekt het aan kennis om het
weer op het goede spoor te krijgen.” Tabacznik wil dat
leraren verder kijken dan het IQ en EQ; zij kunnen met
de MQ Scan in één gymles inzicht krijgen in de moto-
rische ontwikkeling van hun leerlingen. Yolanda van
Hoorn pitcht het lesprogramma Zit met Pit!, dat kinde-
ren, leraren en ouders bewust maakt van het belang van
gezond zitten én genoeg bewegen. Bij de pitch van de
AVS-commissie Duurzaam Vitaal gaat het naast fysieke
ook over mentale beweging, als voorwaarde om zo lang
mogelijk vitaal en dus duurzaam inzetbaar te blijven.
Ook de andere vijfminutenpitches trekken een goedge-
vulde mini-arena. Met een koptelefoon op volgen bezoe-
kers via het ‘stille disco-concept’ nog korte presentaties
van School & Veiligheid en Augeo foundation (meldcode
kindermishandeling).

Curriculumonwikkeling Mark Weekenborg van
Curriculum.nu praat de deelnemers van zijn workshop
bij over de stand van zaken van het ontwikkelproces:
125 leraren, 18 schoolleiders en 84 ontwikkelscholen
buigen zich voor negen leergebieden over de vraag wat
leerlingen moeten kennen en kunnen. Einddoel: nieuwe >

reportage
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Het AVS-congres 2019 werd mede mogelijk gemaakt door

B&T, Driessen, ProQualis, Bazalt Groep, Onderwijs Maak

Je Samen en Presikhaaf.

Op www.avs.nl/congres2019 staan (binnenkort, voor

zover beschikbaar) de presentaties van diverse sprekers

en de jaarrede van AVS-voorzitter Petra van Haren.

In 2020 vindt het AVS-congres plaats op vrijdag 20 maart.

Afscheid Roelf Willemstein

Tijdens de Drinks&Bites nemen tal van schoolleiders, relaties en netwerkpartners van de AVS en het AVS Centrum
Educatief Leiderschap afscheid van Roelf Willemstein. Roelf is sinds 1995 verbonden aan de AVS en gaat met pensioen.

Roelf Willemstein begint zijn loopbaan in

1975 met zijn voeten in de spreekwoorde-

lijke klei. Eerst in de regio Den Haag, als

leraar aan wat toen nog een LOM-school

heette. Vanaf 1980 is Willemstein school-

leider en algemeen directeur in het speciaal

basisonderwijs, en daarnaast bestuurder

van de landelijke vereniging voor speciaal

onderwijs. In die laatste hoedanigheid wordt

hij – kort na de oprichting van de AVS door

Ton Duif – in 1995 ook bestuurder bij de

AVS. Vanaf 2000 is Willemstein directeur

bij de AVS en geeft hij leiding aan de vak-

en beroepsorganisatie. In de afgelopen

jaren bouwt hij het AVS Centrum Educatief

Leiderschap als netwerkorganisatie uit.

Herontwerp kinddiensten
Willemstein kijkt liever vooruit dan ach-

teruit, zegt hij zelf. “De samenleving is

in transitie en ‘verandering’ is de enige

constante die er op dit moment is. Hierin

hebben we met elkaar een verantwoordelijk-

heid naar kinderen, als het gaat om onder

andere onderwijs en veiligheid. We gunnen

ieder kind ‘een plek om het leven te leren’.

Zo’n plek moet in mijn ogen ook aan andere

kwaliteitseisen gaan voldoen. Ontwikkeling

en opvoeding vragen een veranderende

aanpak. Het gaat om een fundamenteel her-

ontwerp van kinddiensten binnen onderwijs,

opvang en jeugdbeleid. Er moet een bewe-

ging op gang komen waarbij de kern- en

ketenpartners een nieuw ontwerp definiëren

van het sociaal domein. Scholen nemen

hierbij een zeer belangrijke plaats in en dit

vraagt wat van schoolleiders. Zij moeten

bijvoorbeeld ook ondernemerschap tonen

en verbindingen aangaan binnen dat sociale

domein. Als vak- en beroepsorganisatie

ondersteunt de AVS schoolleiders daarin.

Zowel in hun positie als werknemer als bij

hun – steeds aan verandering onderhevige –

verantwoordelijkheden en taken. Dit was in

de jaren ‘90 ook de reden voor het ontstaan

van de AVS als eigenstandige organisatie.”

Blijvend ontwikkelen
In de afgelopen jaren heeft Willemstein

(samen met collega’s en vele partners)

het AVS Centrum Educatief Leiderschap

ontwikkeld tot een krachtige netwerkorga-

nisatie met veel opleidingen en leergangen,

waarbinnen leidinggevenden zich – met

elkaar – blijvend kunnen ontwikkelen.

“Het is ook voor leidinggevenden belangrijk

dat zij nieuwe kennis opdoen en delen en

het inzicht in hun eigen leiderschap en drijf-

veren vergroten”, benadrukt Willemstein.

“De ontwikkeling van ieder kind en dus ook

het uitgaan van zijn talenten, staan voor mij

altijd centraal. Ik heb geprobeerd dit in al

mijn functies en rollen leidend te laten zijn.”

Willemstein geeft tot slot graag een

tekst mee:

Je mag zijn zoals je bent

Om te worden wie je bent

Maar nog niet kunt zijn

En je mag het worden

Op jouw manier en in jouw tijd

(vrij naar Anna Terruwe)

Roelf Willemstein, sinds 1995 verbonden aan de AVS, wordt
symbolisch zijn pensioen ‘ingeworpen’ door ex-topjudoka Ziggy
Tabacznik (foto links).

reportage
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	in

onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan Michel Rog,	woordvoerder

onderwijs	namens	het CDA	in	de Tweede	Kamer.

politieke column

vrijwillige
ouderbijdrage
Het	bieden	van	gelijke	kansen	in	het

onderwijs	is	een	belangrijk	thema	waar	veel

aandacht	voor	is.	Door	de	grote	verschillen

in	hoe	kinderen	opgroeien	in	gezinnen,	heb-

ben	ze	ook	een	zeer	diverse	uitgangspositie

in	het	leven.	Het	maakt	voor	de	ontwik-

keling	van	een	kind	alles	uit	of	ze	kunnen

buitenspelen,	er	veel	wordt	(voor)gelezen,

echt	met	elkaar	wordt	gesproken,	een

muziekinstrument	wordt	bespeeld,	musea

worden	bezocht,	of	dat	dit	alles	ontbreekt

en	de	kinderjaren	in	eenzaamheid	achter

een	beeldscherm	worden	doorgebracht.

Ouders	hebben	primair	de	verantwoordelijk-

heid	voor	een	goede	opvoeding	van	hun

kinderen.	Goed	onderwijs	biedt	bij	uitstek

de	mogelijkheid	om,	ondanks	de	grote

verschillen	in	achtergrond,	alle	leerlingen

op	school	een	gelijke	kans	te	bieden	in

hun	ontwikkeling	en	vorming.	Ik	vind	het

daarbij	van	belang	dat	ouders	een	school

kunnen	kiezen	die	past	bij	hun	opvatting

over	opvoeding,	ontwikkeling	en	vorming.

Vrijheid	van	onderwijs	dus.

PvdA-fractievoorzitter	Lodewijk	Asscher

claimt	dat	de	ouderbijdrage	door	(alge-

meen)	bijzondere	scholen	gebruikt	wordt

als	instrument	om	leerlingen	te	weren.

Ik	herken	deze	vermeende	handelswijze

totaal	niet	en	zie	in	de	beschuldiging

eerder	een	vileine	aanval	op	de	vrijheid	van

onderwijs. Toch	zal	ik	niet	ontkennen	dat	er

soms	incidenten	zijn,	zowel	op	bijzondere

als	op	openbare	scholen.	Er	was	terechte

ophef	over	de	school	die	kinderen	van

ouders	die	de	ouderbijdrage	niet	hadden

betaald,	weerde	van	deelname	aan	het

kerstontbijt.	Een	misser	van	de	school,	die

daarbij	blijk	gaf	van	weinig	begrip	voor

de	kerstgedachte.	En	erger:	de	kinderen

werden	ook	nog	eens	opgezadeld	met	een

ervaring	van	uitsluiting	en	achterstelling.

Uiterst	pijnlijk	en	wat	mij	betreft	mag	dit

niet	toegestaan	worden.	En	onlangs	moch-

ten	vijftien	leerlingen	op	een	school	voor

voortgezet	onderwijs,	onder	de	voorwaarde

dat	zij	vierduizend	euro	eigen	bijdrage	zou-

den	betalen,	onder	begeleiding	van	school

op	skireis	naar	Noorwegen.	De	rest	van	de

klas	bleef	achter	en	werd	dus	actief	door	de

school	achtergesteld.	Het	zijn	voorbeelden

die	wat	mij	betreft	snel	tot	het	verleden

gaan	behoren.

Van	het	onderwijs	mag	verwacht	worden	dat

het	gericht	is	op	verbinding	en	op	inclusivi-

teit.	En	voor	de	ontwikkeling	van	kinderen	is

het	naar	mijn	stellige	overtuiging	ook	goed

als	zij	samen	dit	soort	ervaringen	opdoen.

Uitsluiting	van	schoolactiviteiten	is	een

negatieve	ervaring	die	ieder	weldenkend

mens	wil	voorkomen.	Het	kabinet	heeft

aangegeven	niet	langer	te	accepteren	dat

ouders	verplicht	worden	een	vrijwillige

ouderbijdrage	te	betalen	voor	hun	kroost.

Ook	niet	als	het	gaat	om	bijvoorbeeld

tweetalig	onderwijs	of	voor	digitale	leermid-

delen. Terecht	heeft	minsiter	Slob	daarbij

ook	aangegeven	dat	onderzocht	wordt	of

de	bekostiging	in	het	primair	en	voortgezet

onderwijs	nog	volstaat.	Gelukkig	hebben	de

schoolbesturen	in	het	primair	onderwijs	van

alle	gezindten	aangegeven	dat	zij	leerlingen

niet	meer	zullen	uitsluiten	van	(onderdelen

van)	het	curriculum	bij	het	niet	voldoen	aan

de	vrijwillige	ouderbijdrage.	In	het	voortge-

zet	onderwijs	is	men	zo	ver	nog	niet.	Ik	vind

het	van	groot	belang	dat	ook	alle	scholen

voor	voortgezet	onderwijs	zich	achter	de

richtlijn	van	het	kabinet	scharen. Want	de

vrijwillige	ouderbijdrage	mag	geen	belem-

mering	vormen	bij	de	vrijheid	van	ouders	en

kinderen	om	voor	een	school	te	kiezen	die

past	bij	hun	opvatting	over	wat	goed	onder-

wijs	is.	Zo	bieden	we	gelijke	kansen	aan

alle	leerlingen	om	hun	talenten	maximaal	te

ontwikkelen. _

Reageren?
Mail	naar m.rog@tweedekamer.nl

h e t  k a b i n e t  h e e f t  a a n g e g e v e n  n i e t  l a n g e r
t e  a c c e p t e r e n  d at  o u d e r s  v e r p l i c h t  w o r d e n
e e n  v r i j w i l l i g e  o u d e r b i j d r a g e  t e  b e ta l e n
vo o r  h u n  k r o o s t

37k ader prim air april 2019

937732-02_037_28-Mar-19_14:17:18_walter



GESPECIALISEERD IN HET
LEVEREN VAN BETAALBARE

REFURBISHED A-MERK
HARDWARE AAN

ONDERWIJSINSTELLINGEN

TOPDEAL!

Bekijk en bestel op it-refubished.com

Demo model

€ 999,-
incl. btw

* 15 demo modellen beschikbaar
* op = op

* in nieuwstaat
* exclusief afleverkosten

Laptopkar 24
• 24 tablets/laptops/chromebooks tot 14”
• Opladen in de laptopkar
• Met veiligheidsdeur afsluitbaar
• Eenvoudig verrijdbaar
• 5 jaar garantie!

Aanbieding!
Nieuw model
van   € 1.349,-
voor € 1.199,- incl. btw

MEER DAN 3.000 ARTIKELEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR • 30 DAGEN RETOURRECHT

•  INFO@IT-REFURBISHED.COM
•  CHAT VIA ONZE WEBSITE
•  030-753 78 06

25 JAAR
ERVARING

21-9000-0320-01 AVS KP
165x120mm-AVS_KP.indd   1 25-03-19   17:07
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21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 16-10-18   12:02
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Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een
breed scala aan erkende opleidingen, leergangen en

trainingen – ook incompany – voor leidinggevenden in
het funderend onderwijs, op alle niveaus. Kijk voor het
complete aanbod op www.avs.nl/professionalisering
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Van	de AVS

a v s  i n  d e  p e r s

Actie #wijschoolleiders drukken onze stempel
Het Algemeen Dagblad,

NRC, De Telegraaf	en

diverse (onderwijs)websites

besteedden	medio	maart

aandacht	aan	de	nieuwe

actie	van	de	AVS	voor	meer

erkenning	van	en	waardering

voor	het	complexe	werk	van

schoolleiders	in	het	primair

onderwijs.	Daarbij	kunnen

schoolleiders	dit	voorjaar

met	een	actiestempel

aangeven	welke	(oneigenlijke	of	wellicht	overbodige,	al	dan

niet	administratieve)	zaken	zij niet kunnen	gebruiken	om	hun

functie	goed	te	kunnen	uitoefenen.	Zo	wordt	de	vaak	veel	te	hoge

werkdruk	van	de	beroepsgroep	zichtbaar.	Bij	aanvang	van	haar

jaarlijkse	congres	op	15	maart	hield	de	AVS	een	live-peiling	onder

de	honderden	aanwezige	schoolleiders	over	wat	zij	juist wel	nodig

hebben	in	hun	functie.	‘Loon	naar	werken:	een	eerlijk	en	passend

salaris’	was	de	meest	aangegeven	eis.

In	de	landelijke	dagbladen	maakt	AVS-voorzitter	Petra	van

Haren	duidelijk	waarom	de	AVS	haar	eigen	actielijn	voortzet	en

bijvoorbeeld	niet	meedeed	aan	de	door	de	AOb,	FNV	en	FvOv

uitgeroepen	onderwijsstaking	op	15	maart.	In	die	manifestatie

kwam	niet	specifiek	de	bredere	inzet	van	de	AVS	en	het	perspectief

van	schoolleiders	aan	bod,	met	het	oog	op	de	personeelstekorten

die	juist	ook	in	deze	beroepsgroep	spelen.	Daarnaast	zit	de	AVS

nog	volop	aan	de	onderhandelingstafel	over	een	nieuwe	CAO	PO.

De	positie	en	beloning	van	schoolleiders	in	het	primair	onderwijs

komt	daar	nadrukkelijk	aan	de	orde.	“Staken	is	een	ultiem	middel

dat	je	pas	inzet	als	je	geen	andere	ingang	meer	hebt.”

Nieuwe medewerker
Marieke	van	Leeuwen (m.vanleeuwen@avs.nl)

is	sinds	1	maart	werkzaam	als	programmamanager

bij	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap.

Marieke heeft veel ervaring als programmamanager

opleidingen	en	als	opleidingsadviseur	voor	de

(lokale)	overheid	en	andere	doelgroepen.	Hiervoor

was	zijn	werkzaam	als	opleidingsmanager	bij	de	Nederlandse

Vereniging	van	Makelaars.

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

Hoe staat het met het werkverdelingsplan?

tekst harry van soest

In	het	onderhandelaarsakkoord	CAO	PO	2018-2019	van	2	juli	2018

is	bepaald	dat	op	1	augustus	2019	een	nieuw	Hoofdstuk	2	over	het

werkverdelingsplan	in	werking	zou	treden.	Een	concepttekst	voor

een	nieuw	Hoofdstuk	2	is	opgenomen	in	Bijlage	XXI	van	de	CAO	PO

2018. Vervolgens	is	vanuit	de	sociale	partners	niets	meer	vernomen.

De	vraag	is	of	Hoofdstuk	2	daadwerkelijk	in	werking	gaat	treden	of

dat	er	sprake	is	van	uitstel.

Op	1	augustus	2019	is	het	werkverdelingsplan	van	kracht.	Inmiddels

is	dat	inderdaad	via	een	aanpassing	in	de	CAO	PO	2018-2019

vastgelegd.	Per	1	augustus	2019	treedt	dan	ook	het	nieuwe

Hoofdstuk	p2	in	werking	en	vervangt	het	huidige	Hoofdstuk	2.

De	wijzigingen	betreffen	de	omschrijving	van	de	jaartaak	en	de

normbetrekking/arbeidsduur.	Deze	worden	van	elkaar	gescheiden.

Per	1-8-2019	geldt	voor	de	jaartaak:	een	taak	van	1.659	uur	bij	een

voltijdbetrekking	per	jaar. Voor	de	normbetrekking/arbeidsduur

geldt:	de	betrekking	of	de	betrekkingen	waarvan	de	formele

arbeidsduur	40	uur	per	week	is	en	de	werktijdfactor	1,000.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechtspositie.

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

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

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

uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	u	contact	opneemt. Veelgestelde

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

drukken onze ste
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

Opleidingen, leergangen en trainingen
mei – oktober 2019

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

• Leergang Middenkader*** (po) 22 mei Tom Roetert

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

wat zijn de pensioenregels en hoe voert u een gesprek? (po en vo) 3 juni Tom Roetert

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po) 14 juni Tom Roetert

• Leergang Directeur Integraal Kindcentrum – IKC** (po) 1 oktober Henk Derks, Lisette Verploegen

• Leergang Middenkader *** (po) 1 oktober Tom Roetert

• Leergang Veranderen met Transactionele Analyse** (po en vo) 3 oktober Pia Umans

• Training Begroten met beleid, de basis (po en vo) 4 oktober Joke Walraven

• Leergang Teamflow voor schoolleiders** (po en vo) 8 oktober Jef van den Hout

• Leergang Action Learning** (po en vo) 7 oktober Peter de Roode

• Leergang Gespreid leiderschap** (po) 7 oktober Brigit van Rossum

• Leergang Talentvol leiderschap** (po) 10 oktober Paul ’t Mannetje, Mil van Beek

• Leergang Strategische bedrijfsvoering** (po) NIEUW 10 oktober John Schreijer, Cock Raaijmakers

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 10 oktober Vera Ruitenberg

• Leergang Praktische filosofie voor schoolleiders** (po) 10 oktober Dick Middelhoek

• Leergang Leidinggeven aan gepersonaliseerd onderwijs** (po) 11 oktober Brigit van Rossum

• Training De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap

en het professioneel statuut (po) 11 oktober Jan Stuijver

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 30 oktober Patricia Aerts

• Leergang Stimulerend beoordelen: gespreksvoering in breed perspectief** (po en vo) NIEUW 31 oktober Tom Roetert

(onder voorbehoud)

b r o c h u r e  o p l e i d i n g e n  e n
l e e r g a n g e n 2 0 1 9  e n 2 0 2 0

De brochure ‘Opleidingen en leergangen

2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap is te downloaden via

www.avs.nl/professionalisering

meer informatie, vragen of advies op maat:
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — maatwerkenadvies@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Marieke van Leeuwen.
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5 eendaagsen

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Er is geen blauwdruk van gepersonali-

seerd onderwijs. Dat vraagt dus om een

eigen ontwerp, dat de school de

uitgelezen mogelijkheid biedt om vorm

te geven aan gepersonaliseerd leren en zo de onderwijsaanpak

goed af te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en omgeving.

Gepersonaliseerd onderwijs is daarmee dé manier om recht te doen

aan de verschillen tussen kinderen en teamleden in de school.

Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs gaat juist uít van ver-

schillen. Aan de orde komen: persoonlijk leiderschap, vormgeven

aan verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met

de veranderende professional en opbrengsten. In samenwerking

met Exova.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 11 oktober 2019 of 3 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Omgaan met verschillen’

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

eendaagse training

Meerscholendirecteur?
Dat is echt wat anders!

Meerscholendirecteur zijn vergt specifieke leiderschaps-

competenties. Het vraagt aan de ene kant strategisch sturen

en leidinggeven op afstand, maar aan de andere kant zicht- en

herkenbaarheid als leider. Je krijgt handvatten om je taakstel-

ling in te richten. Hoe je strategisch beleid van de scholen uitzet,

tegelijkertijd de verschillen tussen de scholen respecteert en welke

leiderschapscompetenties daarvoor nodig zijn. Ook aandacht voor

recente onderwijsontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan,

zoals de 21st century skills.

Doelgroep: meerscholendirecteuren po

Data: 14 juni of 28 november 2019 of 5 maart 2020

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

meerscholendirecteur

6 eendaagsen

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Hoe kun je ervoor zorgen dat mede-

werkers in korte tijd met elkaar tot een

gefocuste samenwerking komen in

(wisselende) teams, met daarin een

juiste balans tussen plezier en prestatie? Samen nevenactiviteiten

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

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

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

praktijk van (team)flow en de positieve organisatiepsychologie.

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

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

ken met het teamflow-gedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere

prestaties van medewerkers en de organisatie als geheel en creëert

een positief werkklimaat. In samenwerking met Flow concepts.

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Startdatum: 8 oktober 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

7 eendaagsen

Leergang Action Learning
Je leert hoe je met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kun je een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs.

In samenwerking met De Roode Advies en Consultancy.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders po en vo

Startdata: 7 oktober 2019 of 10 maart 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan

Verandering’ en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’

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

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/al
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2 tweedaagse en 5 (lange) eendaagsen

Leergang Praktische filosofie
voor schoolleiders

Het onderwijs leidt op voor een wereld die we nog niet kennen.

Ook in de klassieke oudheid maakten filosofen zich zorgen over

de toekomst, over maatschappelijke vraagstukken, godsdienst,

gewelddadige heersers, vrije burgers, waar ze zich wel en niet druk

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

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

meer vorm en inhoud kunnen geven aan dit brede vormingsideaal,

waarbij moreel, praktisch, verbeeldend en professioneel ‘denken,

voelen en doen’ hand in hand gaan. We maken een originele

reis, die voor een ieder anders verloopt. In samenwerking met de

Internationale School Voor Wijsbegeerte (ISVW).

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 10 oktober 2019 of 9 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘toekomstgericht onderwijs’

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

1 tweedaagse, 7 eendaagsen

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als schoolleider heb je te maken met

diverse doelgroepen. Hoe organiseer je

de communicatie van je school zo effec-

tief mogelijk? Hoe betrek je ouders bij

de school? Tijdens de leergang maak je een communicatieplan voor

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

vertalen die naar een communicatiestrategie, met aandacht voor

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

kwaliteiten, je leiderschapsstijl en hoe om te gaan met de media of

crisissituaties. We besteden veel aandacht aan je persoonlijk leider-

schap en je rol als schoolleider. Je leert hoe je zelf de regie kunt

nemen en hoe je mensen en middelen (nog) beter kunt inzetten.

Ook komt schriftelijke communicatie, bijvoorbeeld via digitale

media, website of drukwerk, aan bod. In samenwerking met

Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdata: 14 november 2019 of 14 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’, ‘In

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

de school’ (‘Regie en Strategie’).

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

6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
Voor de schoolleider is de middenmanager een

welkome gesprekspartner, die de taal van

leidinggeven spreekt en weet wat er zich afspeelt

in de directiekamer, maar die zich ook kan

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

een bouw of afdeling door het ontwikkelen van professionele en

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

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

om op een concreet vraagstuk actieonderzoek uit te voeren.

De Leergang Middenkader is opgenomen in het Lerarenregister

(160 registeruren).

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunctdirecteuren, afdelings-

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

positie te vervullen.

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

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

Foto: Hans Roggen
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leergang gespreid leiderschap

‘Er moeten meer leiders opstaan
binnen mijn school’
Zoveel (school)leiders, zoveel soorten van leidinggeven.
Wie wil leren hoe het is om het team regie te geven
over veel zaken op schoolniveau en om tot een lerende
organisatie te komen, doet er goed aan de leergang
Gespreid leiderschap van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap te volgen. Schoolleiders Armanda Waters-
Peters en Benno de Graaf hebben de leergang net afgerond
en kijken terug.

tekst larissa pans

“Ik wil niet de schoolleider zijn die altijd maar het initiatief moet

nemen”, zegt Armanda Waters-Peters. Het motto uit de leergang

sprak haar dan ook zeer aan: The function of leadership is to pro-

duce more leaders, not more followers. Ze meldde zich aan omdat

ze dacht dat het concept van gespreid leiderschap zou aansluiten

bij hoe ze zelf, intuïtief, al langer leiding gaf op Kindcentrum de

Trompetter in Angerlo. “Die stijl van mensen meer verantwoorde-

lijkheid geven past bij mij. Ik ben continu aan het zoeken hoe ik

er in mijn organisatie voor kan zorgen dat ieders expertise goed

benut wordt.” Het is niet simpel, zegt ze eerlijk, om ‘de macht’

uit handen te geven: “Voor je gevoel geef je een beetje van je gezag

weg. Soms moet ik op mijn handen zitten om anderen de ruimte te

geven om fouten te maken. Zij moeten zien dat het daadwerkelijk

mag, fouten maken. We zeggen dat dan wel tegen leerlingen, maar

fouten maken is helemaal niet zo geaccepteerd onder professionals.

We hebben moeten leren dat je dat echt van elkaar accepteert.”

Ego afpellen Ook medecursist Benno de Graaf, schoolleider van

rkbs Heeckeren in Goor, was al bezig met ‘een bepaalde werkwijze

die redelijk overeenkwam met die van de leergang’. Hij vond de

confrontatie met zichzelf als leidinggevende heel waardevol:

“Ben je in staat om je ego af te pellen? Om jezelf soms ook aan de

zijlijn neer te zetten?” Aanleiding voor De Graaf om de leergang te

volgen was dat hij merkte dat er een tweedeling ontstond binnen

zijn school. “Er zijn collega’s die het idee van eigen regie nemen

omarmen, die groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en er

graag mee aan de slag gaan. Anderzijds is er een groep collega’s

die minder enthousiast is en nog overtuigd moet worden. Het

niveauverschil tussen collega’s onderling wordt zo groter en daar

wil ik wat aan doen.” Voor hem gaf de leergang ook het zetje om

straks zijn héle team aan te zetten tot gespreid leiderschap. “Het

is goed als je een kleine sprong maakt, maar je springt wél mee.”

Zijn doel: “Er moeten meer leiders opstaan binnen mijn school.

Mijn taak is om ervoor te zorgen dat anderen het platform kunnen

betreden en die ruimte kunnen pakken.”

Koers Net als Waters-Peters wil De Graaf niet ‘de leidinggevende

zijn die in zijn eentje de speerpunten opstelt’, al is het ook weer

niet zo dat iedereen over alles zou moeten gaan. “Ik blijf de

koers uitzetten en zoek de verbinding met de gestelde doelen,

bijvoorbeeld vanuit de eigen stichting of de overheid.”

De school van Waters-Peters werkt in units waar vier of vijf col-

lega’s de weg naar ‘de stip op de horizon’ mogen bepalen voor de

leerlingen in hun ‘bouw’. Haar ervaring is dat teamleden elkaar door

die nieuwe manier van besturen in beweging brengen. “Er moet één

aanjager zijn, dan gaat het als een speer. We hebben veel meer ken-

nis in huis dan we weten of denken. Deze leergang heeft mij naast

nieuwe inzichten ook het vertrouwen in mezelf en mijn organisatie

gegeven dat we op de goede weg zitten. Het anders doen kan leiden

tot heel mooie dingen.” �

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

leergang gespreid leiderschap

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdata nieuwe series: 7 oktober 2019 of 20 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

Schoolleiders Armanda Waters-Peters en Benno de Graaf volgden
de leergang Gespreid leiderschap van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap.
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voor: iedereen die in of voor een brede school of

kindcentrum werkt

van: Logacom

wanneer: 15 mei

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: jaarcongres

Van brede school naar
kindcentrum

Over de transformatie, integratie en inclusie van brede school

naar kindcentrum. Met: de zin en onzin van onderwijsvernieu-

wingen, hoe samenwerken kan zorgen voor meer werkplezier en

leerplezier, de geschiktheid van de termen Passend onderwijs

en passende kinderopvang (is passende ontwikkeling niet veel

beter?) en de mitsen en maren van de doorgaande of door-

gaande leerlijn. www.bredeschoolcongres.nl

voor: onderwijsprofessionals

van: uitgeverij BigBusinessPublishers

wat: boek

Timemanagement
Een derde van de onderwijsprofessionals heeft veel last

van werkdruk. Een op de vijf heeft burn-outklachten.

‘Timemanagement in (bijna) 10 seconden’ behandelt de belang-

rijkste energievreters in het onderwijs. Auteur Carel de Vries laat

zien hoe je handig omgaat met die werkdrukverhogers, zodat je

weer de regie krijgt over je werk. ISBN 9789491757778

voor: professionals in praktijkonderwijs, voortgezet

speciaal onderwijs en entree-opleidingen in (v)mbo

van: Ecbo, expertisecentrum beroepsonderwijs

wanneer: 19 juni

waar: het Spant! in Bussum

wat: landelijke conferentie

Conferentie vso–pro-(v)mbo
Het thema is ‘Kansrijk van School naar Werk’. Staat in het teken

van het onderwijs aan en de overstap van school naar werk voor

jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Over

het belang van goede samenwerking tussen de schoolsoorten

en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-)bedrijven. In het

plenaire deel aandacht voor landelijk beleid en hoe je de

samenwerking bestuurlijk verankert. In de deelsessies zijn er

goede voorbeelden over ‘het hoe’ van de samenwerking tussen

scholen en ketenpartners en is er aandacht voor diplomering,

certificering en de rol van leerplicht en RMC. www.ecbo.nl/

event/landelijke-conferentie-vso-pro-vmbo

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: onderwijsprofessionals, schoolleiders,

onderwijsbestuurders po en vo

van: NeuroPsy Academie

wanneer: 10 en 17 mei

waar: Eenhoorn Meeting Center, Amersfoort

wat: 2 studiemiddagen

Brein en leren
Het brein is ‘in’, ook in relatie tot het onderwijs en de ontwikke-

ling en ontplooiing van kinderen. De studiemiddagen met het

thema ‘Leren, brein, onderwijs, executieve functies en ontplooi-

ing’ gaan in op handvatten voor het onderwijs die zijn gebaseerd

op nieuwe inzichten over leren, ontwikkeling en de hersenen.

Programma en inschrijven: www.neuropsy-academie.nl

voor: po- en vo-scholen

van: Kennisnet, steunpunt Passend onderwijs en NJi

wat: filmpjes

Leerlinggegevens delen
en privacy

In het kader van Passend onderwijs zijn er veel vragen over

het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en

informatiebeveiliging. Waar moet je rekening mee houden bij

het delen van informatie over leerlingen met scholen binnen een

samenwerkingsverband en met andere (zorg)partners? En wat

moet er nu precies geregeld zijn om aan de nieuwe, strengere

wetgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacy

(IBP) te voldoen? In drie filmpjes wordt dit uitgelegd.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/privacy-films
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voor: po- en vo-scholen en ouders

van: uitgeverij OMJS

wat: boek

Deep learning
Alle leerlingen kunnen leren als ons onderwijssysteem

verandert van het sorteren van talent naar het ontwikkelen

van de talenten van alle leerlingen. Dat beweren de auteurs

Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen. In hun

uitgave beschrijven ze verdiepend leren als een systemische

benadering om professioneel, sociaal en cultureel kapitaal te

vergroten. Een handvat en kader om verdiepend leren vorm

te geven. Inclusief wereldwijde good practices op scholen,

leerontwerpen, pedagogische aanpakken, onderzoeks- en

meetmethoden. ISBN 9789081748476 (Nederlandse vertaling),

www.shop.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: vo, mbo, ho, wo

van: Atria en Rutgers met steun van OCW

wat: alliantie en website

Act4Respect
Alliantie om gendergerelateerd geweld (fysiek, seksueel en

cybergeweld) bij jongeren en jongvolwassenen te voorkomen

en de sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en lhtbi’s te

verbeteren. De website www.act4respect.nl vormt de online

kennisHUB. Daarnaast worden er allerlei events georganiseerd,

zodat professionals ook onderling kennis en kunde kunnen

uitwisselen.

voor: leraren po

van: diverse (onderwijs)organisaties

wat: gratis digitaal boek

Inzichten uit cognitieve
psychologie

Hoe zorg je dat je het werkgeheugen van leerlingen niet over-

belast? En hoe laat je nieuwe kennis goed landen? Het boek

‘Op de schouders van reuzen’ van hoogleraar en onderwijsblog-

ger Paul Kirschner, Luce Claessens en Steven Raaijmakers

biedt vertaalde inzichten uit de cognitieve psychologie.

Het voorziet in de brede behoefte onder leraren aan meer

toegang tot wetenschappelijke kennis en overbrugt de afstand

tussen onderzoek en onderwijspraktijk. Gratis downloaden:

www.opdeschoudersvanreuzen.nl

voor: leerkrachten, (school)maatschappelijk werkers,

opvoedingsondersteuners, ib’ers, zorgcoördinatoren etc.

van: Euregionaal Congresburo

wanneer: 11 april

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: congres

Overvraging, stress en burn-out
bij leerlingen

Onderzoek laat zien dat overvraging, stress en burn-out bij

kinderen en tieners de laatste jaren toeneemt. De werk- en pres-

tatiedruk op school (denk aan toetsen) en de sociale druk om

altijd (digitaal) bereikbaar te zijn, zijn groot. De draaglast voor

jonge mensen lijkt groter te worden, terwijl hun draagkracht

afneemt. Wat kun je als begeleider doen om deze problemen te

voorkomen, tijdig te signaleren, adequaat door te verwijzen en/

of te behandelen? De sprekers putten uit hun wetenschappelijke

expertise en praktische ervaringen. www.congresburo.com/

stress2019

voor: onderwijsprofessionals po en vo

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wanneer: 18 april en 14 mei

waar: resp. Aristo zalen en Meetup, Utrecht

wat: congres

2x Nationaal Congres Pesten
2019

Na de opening door Bamber Delver volgen twee presentaties.

Uit eigen ervaring vertelt een vo-school over praktijkerva-

ringen met een nieuwe vorm van leraartje-pesten (memes

op Instagram) en hoe de school reageerde naar leerlingen

en docenten. En een workshop over teambuilding voor leer-

lingen om de sociale veiligheid te vergroten (Klassecode).

www.mediaenmaatschappij.nl/congressen/congressen/

nationaal-congres-pesten-2019

voor: v(mb)o

van: WorldSkills Netherlands i.s.m. PlaytoWork

wat: app

Play Your Skills voor studie- en
beroepskeuze

App waarmee jongeren spelenderwijs hun interesses kunnen

achterhalen zodat ze een goede studie- en beroepskeuze kun-

nen maken. Een extra middel dat ingezet kan worden binnen het

loopbaanoriëntatie en begeleidingstraject (lob). Via meerdere

games kunnen ze op een toegankelijke manier ontdekken wat

ze écht willen en waar ze écht voor staan. Gratis te downloaden

in de Apple App Store en Google Play Store.
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PERSONELE DIENSTVERLENING

CASEMANAGEMENT

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

HUISVESTING EN ONDERHOUD

AVG ONDERSTEUNING

SPECIALISTEN OP LOCATIE

BESTUURSONDERSTEUNING

OHM is specialist in het inrichten en verbeteren van de

bedrijfsvoering voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs. 

We verzorgen de administratie en adviseren en ondersteunen

bij management- en organisatievraagstukken op het gebied

van AVG, financiën, personeel en huisvesting. De medewerkers

van OHM vallen op door hun kennis, betrokkenheid en

oprechte aandacht voor de schoolsituatie.

Werkdruk verminderen
voor leidinggevenden?

Meer dan bedrijfsvoering

outline

Rooseveltstraat 18
2321 BM Leiden

071 - 51 666 00
www.ohm.nl

165x120mm-AVS_KP.indd   1 26-03-19   12:31
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boekbespreking

In haar boek ‘Diagnosedrift’ onderzoekt journalist Sanne Bloemink de wereld

achter de labels. Welke rol spelen school, ouders en opvoeders, psychiater en

overheid in de toenemende neiging om labels uit te delen?

tekst marleen huisman

Steeds meer kinderen in Nederland krijgen

een label opgeplakt. Psychiatrische diagno-

ses zijn blijven stijgen, maar ook labels als

dyslexie of hoogbegaafdheid worden steeds

vaker uitgedeeld. Het doorgronden van de

toenemende diagnosedrift is de eerste stap

richting verandering.

Historisch onderzoek laat zien dat er altijd

al drukke, ongeconcentreerde of minder

sociale kinderen zijn geweest. Waar we

vroeger veelal zochten naar pedagogische

en onderwijskundige oplossingen, vestigen

we nu de aandacht op het individuele kind.

Auteur Bloemink stelt dat het een situatie

is, die we met z’n allen (als collectief ), heb-

ben veroorzaakt. Er is niet één schuldige,

het is een complex systeem waar iedereen

aan bijdraagt.

Met een diagnose krijg je als school en

ouder erkenning en betaalde ondersteu-

ning. De diagnose, toegekend door een

expert, komt als een geschenk uit de hemel

en al helemaal als er een bijna instant-

oplossing en zelfs een pilletje voor is. Maar

de medaille van een helpende diagnose

heeft twee kanten. Kinderen gaan zich

namelijk identificeren met het label en zich

ernaar gedragen. En het etiket beïnvloedt

de manier waarop ouders en leraren met het

kind omgaan. Zo kan een diagnose zelf een

selffulfilling prophecy worden.

Vanuit het onderwijs is er veel aandacht

voor alle zorgniveaus, maar minder voor

het onderwijs zelf als preventieve omgeving

voor drukke, minder sociale en ongecon-

centreerde kinderen. Ook als het gaat om

vernieuwende onderwijsvormen. Bloemink

geeft een voorbeeld uit haar eigen gezin.

diagnosedrift: doet onze
labelcultuur kinderen
tekort?

Haar dochter werkt aan een project waarin

ieder kind een big question zoekt: een

vraag die niet zomaar te beantwoorden is.

Bloemink heeft tijdens dit project houvast

en sturing moeten geven, maar niet iedere

ouder kan dat. Het probleem bij vernieuwing

is dat we te snel van leerkrachtgestuurd

naar leerlinggestuurd onderwijs willen

gaan, zonder iedereen hierin mee te nemen.

Ontstaat dan niet juist ongelijkheid in het

onderwijs?

De organisatie van scholen speelt een

belangrijke rol bij het toenemen van het

aantal diagnoses. Zolang onze benadering

van kinderen binnen onderwijs en

opvoeding zich blijft richten op individueel

en cognitief presteren, op basis van

rendementsdenken, worden kinderen

afgerekend op hun scores. Hoe we het

ook verpakken. Hoe zorg je ervoor dat

je niet meer gevangen zit in een model

dat kinderen afrekent op resultaten en

toetsen? Dat is op dit moment ook een van

de onderzoeksvragen die wij als nieuwe

stichting Cadans Primair met onze twaalf

scholen onderzoeken. Als we dit proces echt

begrijpen, kunnen we verantwoordelijkheid

nemen. Het boek ‘Diagnosedrift’ helpt om

het onderwerp te doorgronden en zet ons in

de denkrichting om kinderen op hun eigen

manier tot bloei te laten komen en ze zo

beter voor te bereiden op de uitdagingen

van een steeds sneller veranderende

wereld. De uitgave is heel toegankelijk

geschreven en geeft richting, hoop en moed

om door te gaan. Een echte aanrader die je

in één avond uit leest. _

Marleen Huisman is staffunctionaris

Onderwijs en Kwaliteit bij stichting Cadans

Primair.

Diagnosedrift. Hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet. Sanne

Bloemink, 2018, uitgeverij AUP, ISBN 9789462986138

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

h e t  b o e k  h e l p t  h e t  o n d e r w e r p  t e
d o o r g r o n d e n  e n  z e t  o n s  i n  d e  d e n k r i c h t i n g
o m  k i n d e r e n  o p  h u n  e i g e n  m a n i e r  tot  b lo e i
t e l at e n  ko m e n
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21-9000-0313-01 Kleur: fc

CBS ‘De Parel’ te Poortugaal zoekt met ingang van
1 augustus 2019 een

DIRECTEUR M/V (WTF 0,8 - 1,0)

Wij zoeken een directeur die
• een daadkrachtige verbinder is en empathisch vermogen

heeft;
• duidelijke visie op onderwijs heeft en in samenwerking met het

team de school vooruit wil helpen;
• goed op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in het

onderwijs;
• draagvlak kan creëren binnen het team;
• hart voor christelijk onderwijs heeft;
• over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

beschikt;
• anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft;
• teamgeest en samenwerkingsbereidheid bevordert;
• benaderbaar is voor alle betrokkenen;
• het gezicht van de school is en dit naar ouders toe uitdraagt;
• in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid;
• in het bezit van het diploma ‘schoolleider primair onderwijs’;
• ervaring heeft als directeur in het primair onderwijs;
• over managementkwaliteiten beschikt op het gebied van

financiën, personeel, huisvesting en onderwijs.

Wij bieden:
• een lesvrije weektaak;
• een dynamisch team;
• duidelijke zorgstructuur;
• uitdaging in een professionele, zich ontwikkelende omgeving;
• goede bereikbaarheid met o.a. auto en metro;
• ondersteuning door bovenschools management;
• salaris conform schaal DB.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Peter Donatz directeur a.i., tel. nr. 06-51883474

Sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk 17 april 2019 versturen naar:

Stichting Christelijk Primair Onderwijs te Albrandswaard
t.a.v. G.A. Verschoor
Postbus 2515
3170 BA Poortugaal

info@scpo-albrandswaard.nl
www.vpcbo-albrandswaard.nl

De Stichting voor CPO te
Albrandswaard bestaat
uit drie basisscholen, die
facilitair worden onder-
steund door het bestuurs-
kantoor. De scholen van
de SCPO Albrandswaard
werken samen om eigen-
tijds en kwalitatief goed
onderwijs te bieden. De
SCPO wil eraan werken
dat op haar scholen
iedere leerling en iedere
werknemer volop kansen
krijgt om het maximale uit
zichzelf te halen, niet al-
leen op cognitief gebied,
maar ook met betrekking
tot sociaal-emotionele
vaardigheden en compe-
tenties.

Het motto van de SCPO
Albrandswaard is:

“Blijvend leren leren”

CBS De Parel kenmerkt
zich als een school waar
de algehele ontwikke-
ling van kinderen voorop
staat. Hierbij wordt een
balans gezocht tussen
leerstofgericht en kind-
gericht onderwijs. De
Parel telt 290 leerlingen
en 25 medewerkers. Op
de school wordt gewerkt
vanuit de uitgangspunten
van HGW en OGW.

– Advertorial –
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Uitgelicht
thema _ Werkdrukakkoord: ‘Dit helpt echt’
De werkdrukgelden in het primair onderwijs gaan vooral

naar extra (vak)leerkrachten en onderwijsassistenten.

Schoolleiders zijn tevreden over het akkoord, al zien

velen het als een druppel op de gloeiende plaat. Het

kabinet stelt daarom vanaf komend schooljaar al extra

middelen beschikbaar. pagina 8

achtergrond _ Expatkinderen in regulier
onderwijs
Expatouders sturen hun kinderen steeds vaker naar

reguliere scholen. Die zijn lang niet altijd toegerust voor

deze toestroom. Veel schoolbesturen vinden zelf het wiel

uit. “We zijn onze eigen zoek- en puzzeltocht gestart.”

pagina 26

actueel

VVN Verkeersmethode

Voor groep
1 t/m 8

Wil je verkeerslessen geven waar kinderen écht

enthousiast over zijn? En snel van start zonder al te

veel voorbereiding? Dan is de VVN Verkeersmethode

voor groep 1 t/m 8 perfect voor jou!

•  Samen met leerkrachten en leerlingen ontwikkeld!

•  Iedere les duurt 30 minuten!

•  Gebruikersvriendelijk

•  Altijd actueel en leuk

Nieuwsgierig en wil je
het eens proberen?
Ga naar vvn.nl/verkeersmethode, 

of neem contact met ons op via 

088 524 88 00.

Wij helpen je graag!

“De lessen uit de VVN Verkeersmethode hebben
vrijwel geen voorbereidingstijd nodig. Zelfs zonder
de handleiding te lezen, kan ik zó van start!”

Chantal Klerks | leerkracht groep 7/8 | St. Bavoschool,
Harmelen

L03-007 Ad VVN Verkeersmethode 210x297 AVS DEF.indd   1 14-03-19   07:5121-9000-0276-01 Kleur: fc
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