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Onderwijsevolutie

Onze kinderen leven in een netwerksamenleving. Zij maken deel uit van de

nieuwe generatie ‘homo socius’. Deelnemen in disruptieve economische

modellen, omgaan met veel informatie en moderne media als regulier onder-

deel van het leven zijn al vanzelfsprekend. Als onderwijs komen wij niet meer

weg met de kreet dat wij leerlingen opleiden voor een samenleving waarvan

wij niet weten hoe die eruit ziet. Dat weten wij namelijk wél.

Een exact beeld doet er niet toe. Wij weten dat onze leerlingen straks vaar-

digheden nodig hebben om te leven in een continu veranderende wereld.

Dynamiek en onzekerheid maken daar deel van uit. Kennis en feiten over

de veranderingen zelf zijn daarbij minder relevant. Wel is een open en

onderzoekende houding nodig om mee te evolueren met de maatschappij

van de toekomst. Toerusten is nodig op het gebied van competenties. Sterke

persoonsvorming is van belang omdat dynamische krachten aan hen zullen

trekken en invloeden van globalisering en een multiculturele samenleving

zekerheden doen verschuiven. Een hoog bewustzijn van eigen identiteit is

nodig om mee te bewegen met alle sterke invloeden en uitdagingen om hen

heen en om respectvol om te gaan met mensen die andere keuzes maken.

Eigenwaarde is essentieel bij het bieden van weerstand aan krachten die

dysbalans veroorzaken in hun leren en leven. Verbinding, samenwerking en

relatie zijn daarbij pijlers voor succes. Meer dan ooit is er het besef dat je

samen verder komt dan alleen.

Ook de school maakt deel uit van de netwerksamenleving. Hier gelden

dezelfde krachten als voor onze leerlingen. Een belangrijke opdracht tekent

zich af voor leiderschap: de benodigde onderwijsevolutie mogelijk maken. �

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

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

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air april 2018
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actueel

herziene avs-publicatie het personeelsdossier

Nieuw privacyconvenant aangepast aan AVG
Het privacyconvenant en de model verwerkersovereenkomst zijn vernieuwd en in lijn gebracht met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Het privacyconvenant 3.0, dat
per 1 april gaat gelden, bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale
leermiddelen en toetsen.

De school is verantwoor-
delijk voor de zorgvuldige
omgang met de persoonsge-
gevens van leerlingen en de
communicatie met ouders.
Het privacyconvenant en het
model verwerkersovereen-
komst zijn opgesteld om het
scholen en besturen makke-
lijker te maken om afspraken
te maken (en vast te leggen)
met leveranciers en uitge-
vers over hoe zij veilig met
leerlingengegevens kunnen
omgaan. De afspraken gaan
over verantwoordelijkheden,
beveiliging van gegevens
en de aanpak als er onver-
hoopt iets mis gaat, zoals
datalekken.
De Autoriteit Persoons-
gegevens (AP) stelt een
aantal eisen aan scholen en
schoolbesturen. Zo mogen
leraren alleen maar die

leerlingengegevens inzien
die zij voor hun werk nodig
hebben. Ook moeten school-
besturen ervoor zorgen dat
hun leerlingadministratie- en
leerlingvolgsystemen goed
beveiligd zijn. Ze moeten
vastleggen welke bestanden
van leerlingen zijn gelezen
of aangepast, en wie dat
heeft gedaan. Ook is het
schoolbestuur verplicht om
regelmatig te (laten) contro-
leren of de juiste personen
toegang hebben gehad tot de
gegevens, of dat er bijzonder-
heden in de beveiliging zijn
ontdekt, zoals een poging om
in te breken in het systeem.
Het goed regelen van auto-
risaties van medewerkers in
de verschillende systemen
is onderdeel van de AVG,
die vanaf 25 mei van kracht
is. De AVG vervangt de Wet

bescherming persoonsgege-
vens (Wbp).
Een andere belangrijke wijzi-
ging is de aansluiting van de
MBO Raad bij het privacycon-
venant. De afspraken van het
convenant gelden hiermee
ook voor mbo-instellingen en
aangesloten leveranciers in
het mbo.
De initiatiefnemers van het
privacyconvenant 3.0 zijn de
PO-Raad, VO-raad, MBO Raad,
GEU, Vereniging Digitale
Onderwijs Dienstverleners
(VDOD) en sectie educatief
van de Coöperatieve Konink-
lijke Boekverkopersbond
(KBe).

Ouders informeren
De uitgave ‘Het personeels-
dossier, een goed begin is het
halve werk’ is in maart 2018
herzien. In deze publicatie

is meer informatie te vinden
over de AVG en de privacy-
regels waar scholen mee te
maken krijgen. Vragen die
onder andere aan bod komen:
Wanneer moet u leerlingen
en ouders informeren over
de persoonsgegevens die u
verwerkt? Hoe zit het met
privacy en het leerlingdos-
sier? Welke regels gelden
er voor bewaartermijnen?
Hoe gaat u om met persoons-
gegevens op internet? �

De publicatie is
te bestellen via:
www.avs.nl/
vereniging/
onsaanbod >

publicaties

Meer informatie
Privacyconvenant Onderwijs:
www.privacyconvenant.nl

meedenken over advies tot 1 mei

Onderwijsraad onderzoekt
aantrekkelijkheid loopbaan leraar
De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd over het
toenemende lerarentekort in het po, so, vo en mbo in combinatie met een
ontoereikende kwalificatiestructuur. De raad zal proberen antwoord te geven op de
vraag hoe de opleidings- en arbeidsstructuur kunnen bijdragen aan de gewenste
kwantiteit en kwaliteit van leraren. Tot 1 mei kan iedereen hierover meedenken en
een bijdrage insturen.

Het advies moet ant-
woord geven op de vraag
hoe het leraarsberoep

aantrekkelijker gemaakt kan
worden om dreigende lera-
rentekorten te voorkomen.

De Onderwijsraad noemt
een aantal knelpunten: sta-
tus en imago van leraren,

loopbaanmogelijkheden en
werkdruk. Daarnaast zegt
de raad dat de bestaande
kwalificatiestructuur
(bekwaamheidseisen, niveau-
indelingen, bevoegdheden en
beloningsstructuren) ontoerei-
kend lijkt. Vooral dat laatste
punt zal nader onderzocht
worden. �

Iedereen die wil bijdragen
aan de voorbereiding van
dit advies kan tot 1 mei
schriftelijk reageren via
onderwijsprofessionals@

onderwijsraad.nl

2

934308-02_002_28-Mar-18_11:38:56_walter



actueelactueel

geen inhoudelijke wijzigingen, wel prijsaanpassingen

Regeling personele bekostiging
2018 – 2019 vastgesteld
Minister Slob van Onderwijs heeft de Eerste Regeling bekostiging personeel PO
2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het
PO en VO 2018–2019 gepubliceerd. Volgens de minister zijn er geen inhoudelijke
wijzigingen in deze regeling voor schooljaar 2018–2019 ten opzichte van de
regeling voor het voorgaande schooljaar.

In hoofdstuk 6 is een alge-
meen artikel ingevoegd
waarin de Algemene termij-
nenwet van toepassing is
verklaard op deze regeling
en is geregeld dat voor zover
een peildatum op een dag
valt waarop geen onderwijs
verzorgd wordt deze naar
de eerstvolgende schooldag
kan worden verschoven.
Als gevolg hiervan zijn ook
de daarop volgende artike-
len vernummerd.

De opgenomen prijsaanpas-
singen ten opzichte van
de voorlopig vastgestelde
bedragen voor het school-
jaar 2017–2018 betreffen
de verwerking van de
oploop in het functie-
mixbudget. Ten opzichte
van de voorlopig vastge-
stelde bedragen voor het
schooljaar 2017–2018 is
de aanpassing per 1 augus-
tus 2018 voor de leraren
0,191 procent. Voor het
onderwijsondersteunend
personeel en voor de school-
leiding is de gemiddelde
personeelslast ongewijzigd.
De aanpassing van alle
bedragen personeels- en
arbeidsmarktbeleid (P&A)
bedraagt 0,191 procent.
Daarnaast is het bedrag per
leerling in het P&A-budget
verhoogd in verband met de

afspraken over de werkdruk
en zijn de bedragen voor
basisscholen met minder
dan 145 leerlingen in artikel
6 verhoogd in verband met
het extra geld dat het kabi-
net heeft vrijgemaakt voor
de ondersteuning van kleine
scholen.

Opslag
De opslag voor het
Vervangingsfonds is per
1 augustus 2018 ongewijzigd
vastgesteld op 4,026 procent
van de loonkosten en ook
de opslag voor het Partici-
patiefonds is ongewijzigd
vastgesteld op 1,00 procent
van de loonkosten. De opsla-
gen en percentages in de
bekostiging worden norma-
tief vastgesteld en komen

daarom niet altijd overeen
met de exacte kosten die
individuele school besturen
op onderdelen moeten
maken. Hiermee dient reke-
ning gehouden te worden in
de bedrijfsvoering.

Werkdrukvermindering
• In het kader van de afspra-

ken over de vermindering
van de werkdruk in het
primair onderwijs is het
bedrag per leerling met
155,55 euro verhoogd.

• In de voor 2018–2019
vastgestelde bedragen
voor zware ondersteuning
PO en VO, is een bedrag
van 12,39 euro meegeno-
men voor hoogbegaafde
leerlingen.

•  De ondersteunings-
bekostiging voor de cluster
2-instellingen is ten
opzichte van de voor 2017–
2018 vastgestelde bedragen
in totaal met 218.400 euro
verlaagd in verband
met de bekostiging van
het verblijf van cluster
2-leerlingen in het
internaat in Haren.

• In het bedrag per leerling
(artikel 39) is een bedrag
van 11,87 euro opgenomen
voor cultuureducatie.

• In artikel 41 is de verdeling
van de betaling van het
bedrag voor de prestatie-
box primair onderwijs over
het eerste en het laatste
deel van het schooljaar
aangepast. In 2017–2018
werd 33,6 procent in
november uitbetaald, en
66,4 procent in maart.
Om budgettechnische
redenen zijn deze percen-
tages aangepast naar
44,7 procent respectievelijk
55,3 procent.

De Eerste Regeling bekosti-
ging personeel PO 2018–2019
en vaststelling bedragen voor
ondersteuning van leerlingen
in het PO en VO 2018–2019 is
via de AVS-website te down-
loaden. �

Voor meer informatie:
bel de AVS Helpdesk via
tel. 030-2361010 of mail
helpdesk@avs.nl
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voornemen nog dit jaar publicatie van de subsidieregeling

Slob kondigt subsidie voor (hoog-)
begaafdheid aan
Minister Slob kondigt in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij voornemens
is nog dit jaar een subsidieregeling (hoog)begaafdheid te publiceren. Hiermee
wil hij samenwerkingsverbanden Passend onderwijs stimuleren om een dekkend
onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten.
De subsidie voor primair en voortgezet onderwijs samen bedraagt 15 miljoen,
zoals het kabinet in het regeerakkoord al aankondigde.

Samenwerkingsverbanden en
scholen hebben steeds meer
aandacht voor de specifieke
onderwijsbehoeften van
(hoog)begaafde leerlingen,
schrijft Slob. Ondanks veel
goede initiatieven is er ook
nog een aantal knelpunten:
• Er is binnen scholen meer

kennis nodig over (hoog)
begaafdheid;

• Meer passend aanbod is
nodig voor (hoog)begaafde
leerlingen;

• Betere samenwerking tus-
sen scholen binnen de
regio is gewenst.

In aanvulling op de al
bestaande middelen is in het
regeerakkoord opgenomen
dat er 15 miljoen structu-
reel beschikbaar komt voor
onderwijs(ondersteuning)
aan (hoog)begaafde leerlin-
gen. Met de waarschijnlijk
dit jaar gepubliceerde
subsidieregeling worden

samenwerkingsverbanden
in staat gesteld om expertise
beschikbaar te stellen aan
scholen en schoolbesturen
en (regionale) voorzieningen
uit te bouwen en verder
in te richten op scholen.
“Voorbeelden van dergelijke
regionale initiatieven zijn:
leraren bijscholen tot een
expert (hoog)begaafdheid
of het aanstellen van een
expert. Ook kan gedacht
worden aan het bovenschools

(regionaal) opzetten of uit-
bouwen van afdelingen voor
(hoog)begaafden dan wel
het begeleiden van (hoog-)
begaafde leerlingen bij de
overgang tussen het primair
en het voortgezet onderwijs”,
aldus Slob.
De landelijke subsidiecriteria
en de wijze waarop verant-
woording wordt afgelegd over
de besteding van de middelen
werkt Slob nog verder uit.
Een van de voorwaarden voor
subsidiering zal een eis van
50 procent-cofinanciering
uit het bestaande onder-
steuningsbudget van de
samenwerkingsverbanden
zijn. _

De Kamerbrief over uit-
voering Regeerakkoord
middelen (hoog)begaafd-
heid is te vinden op
www.rijksoverheid.nl >

documenten

deadline voor aanmelden: 18 juni

Inschrijving NRO-verbindingsprijzen gestart
Onderwijsprofessionals die resultaten uit onderzoek hebben gebruikt in de klas en wetenschappers
die onderzoeksresultaten hebben vertaald naar de onderwijspraktijk kunnen zich aanmelden voor de
verbindingsprijzen 2018 van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Maandag 18 juni is de
deadline voor het aanmelden van een project.

Het NRO reikt ieder jaar twee
verbindingsprijzen uit: een
voor onderwijsprofessionals
en een voor onderzoekers.
De NRO-verbindingsprijs
voor leraren gaat naar een
onderwijsprofessional in
de school die op effectieve
wijze gebruikmaakt van
inzichten uit wetenschap-
pelijk onderzoek. Iedereen
die direct betrokken is bij de
lespraktijk op school kan zijn
of haar project aanmelden,

zoals leraren, zorgcoördi-
natoren en schoolleiders.
De NRO-verbindingsprijs
voor onderzoekers gaat naar
een wetenschapper die zijn
of haar onderzoek op een
doeltreffende manier heeft
weten om te zetten naar een
product of activiteit voor de
onderwijspraktijk.
Begin september maakt de
jury voor beide prijzen drie
genomineerden bekend.
Zij krijgen een promotiefilm

van hun project die voor
eigen doeleinden gebruikt
mag worden, bijvoorbeeld
om collega’s te inspireren.
Op 31 oktober maakt de jury
de twee winnaars bekend
tijdens het jaarlijkse NRO-
congres (www.nro-congres.nl).
Zij ontvangen een geldbedrag
van 2000 euro.

De NRO-verbindingsprijzen
zijn een initiatief van het
Nationaal Regieorgaan

Onderwijsonderzoek in
samenwerking met de
Vereniging voor Onder-
wijs Research, PO-Raad,
VO-raad, MBO Raad en de
Onderwijscoöperatie.
Met de verbindingsprijzen
stimuleert het NRO vernieu-
wing en verbetering van het
onderwijs. _

Meer informatie en aan-
melden: www.nro.nl/prijs/
nro-verbindingsprijs-leraren
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tot 1 mei

Aanvraag indienen experiment
samenwerking regulier en speciaal
onderwijs
Scholen kunnen tot 1 mei 2018 een aanvraag indienen bij het ministerie van
OCW om bij aanvang van het nieuwe schooljaar te starten met het experiment
samenwerking regulier en speciaal onderwijs. Binnenkort wordt de beleidsregel
gepubliceerd.

Het experiment regelt dat
een so-school/vestiging
en een school voor
(speciaal) basisonderwijs
die geïntegreerd onderwijs
willen vormgeven, vier
jaar als één school kunnen

functioneren. Reguliere
en (v)so-scholen krijgen
experimenteerruimte
waarmee ze vier jaar lang
leerlingen volledig mogen
mengen voordat zij de
(v)so-school opheffen.

Dit experiment past in een
bredere ontwikkeling om tot
meer maatwerk voor leerlin-
gen te komen. Het voorziet
in een geïntegreerde voorzie-
ning voor een zo thuisnabij
mogelijke onderwijsplek.

In sommige regio’s spelen
ook ontwikkelingen als leer-
lingendaling en negatieve
verevening een rol.

Het experiment wordt
mogelijk gemaakt op grond
van de Experimenteerwet
primair onderwijs. Scho-
len kunnen tot 1 mei een
aanvraag indienen bij het
ministerie van OCW om
per 1 augustus 2018 te star-
ten met het experiment.
Ook kunnen scholen in het
schooljaar 2019/2020 deel-
nemen aan het experiment. �

verkiezingen verantwoordingsorgaan abp

Oud AVS-bestuurder
Hans Pennings verkiesbaar
Er zijn verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Oud AVS-
bestuurder Hans Pennings (69) is in de kiesgroep gepensioneerden de
afgevaardigde namens het Ambtenarencentrum (lijst 6), waar de AVS bij
aangesloten is. “De problematiek van de pensioenen is niet mis! Als ik in het
Verantwoordingsorgaan gekozen word, zal ik een transparante open houding
aannemen en de resultaten van de bespreking graag terugkoppelen naar de
vakbonden.” Stemmen kan tot en met 30 april.

Na een korte loopbaan in het
bedrijfsleven is Hans Pen-
nings (69) uit Oisterwijk in
1979 zijn werkzaamheden
gestart in het onderwijs.
Naast een carrière als leer-
kracht, adjunct en de laatste
23 jaar als schoolleider op
verschillende scholen, is
hij daarnaast ruim tien jaar
secretaris/bestuurder bij
de AVS geweest. Als AVS-
bestuurder zat hij in het

bestuur van het Arbeids-
marktplatform PO en in
de selectiecommissie voor
het project curriculum.nu.
Ook was hij vier jaar jurylid
bij het project excellente
scholen.
Binnen het Ambtenarencen-
trum leverde hij meermaals
een bijdrage aan de discussie
rond de problematiek van
de pensioenen. Pennings:
“Het pensioenveld is danig

in beweging. Omdat de door-
sneeproblematiek wellicht
zal bijdrage aan de spannin-
gen tussen generaties, is er
een belangrijke rol wegge-
legd voor de sociale partners.
Moet de huidige doorsneepre-
mie waarbij alle werknemers
dezelfde premie betalen
worden vervangen door een
leeftijdsafhankelijke premie?
Namens de gepensioneerden
wil ik graag in deze discussie
een rol hebben.”
Het Verantwoordingsorgaan
vertegenwoordigt de ABP-
deelnemers in belangrijke
keuzes van het ABP-bestuur.
Vier jaar geleden is het eer-
ste Verantwoordingsorgaan
gekozen. Op 1 juli 2018 loopt
de termijn van de huidige
leden af.
Tot en met 30 april kan
iedereen die bij het ABP is
aangesloten zijn of haar stem
uitbrengen op www.abp.nl/
verkiezingen. �

Foto: Hans Roggen
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actueel

uiterlijk 8 mei

Leraar van het Jaar
nomineren
Tot en met 8 mei kunnen leraren, schoolleiders,
onderwijs(ondersteunend) personeel, leerlingen
en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de
verkiezing Leraar van het Jaar 2018.

Uit alle aanmeldingen kiezen collega’s
(beroepsjury) samen met een vakjury de
uiteindelijke winnaars uit de vier sectoren
po, so, vo en mbo. Zij worden op zaterdag
6 oktober bekendgemaakt tijdens het
Lerarencongres.

De vier winnende leraren zijn een jaar lang ambassadeur van
hun sector. Als ambassadeur dragen zij hun inspiratie, inno-
vatie en passie uit en delen deze met de rest van lesgevend
Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief
imago van het beroep en wordt de kwaliteit van de beroeps-
groep onder de aandacht gebracht. _

Meer informatie en nomineren:
www.deleraarvanhetjaar.onderwijscooperatie.nl

lerarentekort

App voor hybride leraar om werk
en lesgeven te combineren
Expertisecentrum Hybride docent heeft een web-app gelanceerd waarmee
hoogopgeleiden inzicht krijgen in hoe zij hun huidige baan met het leraar-
schap kunnen combineren. Eerder onderzoek wees uit dat er in potentie
500.000 hoogopgeleiden lesgeven willen combineren met hun huidige baan, als
dat mogelijk is.

Met de web-app wil het
expertisecentrum concrete
stappen zetten richting het
oplossen van het lerarente-
kort en op de lange termijn
het onderwijs helpen aan
voldoende goede leraren.
“Dagelijks krijgen wij vra-
gen van high potentials die
in het onderwijs willen
werken, maar niet weten

wat er mogelijk is en welke
stappen zij kunnen zetten.
Daardoor loopt het onderwijs
op dit moment aanwas van
gemotiveerde professionals
mis”, aldus Kees van der Vel-
den, initiatiefnemer van het
expertisecentrum.
De web-app is gemaakt in
navolging van de belangrijk-
ste resultaten en inzichten

van uitgebreid onderzoek
in 2016 en 2017 naar de rol
van hybride docenten in
het Nederlandse onderwijs.
Ruim 50.000 mensen combi-
neren het leraarschap met
een andere baan, voorname-
lijk vanwege de afwisseling
en ontwikkelkansen. Van der
Velden: “De web-app geeft
een beeld van hoe een
hybride carrière eruit kan
zien. Daarnaast kun je infor-
matie op maat ontvangen
over bijvoorbeeld het halen
van een lesbevoegdheid.”
Het expertisecentrum heeft
als doel dat alle 500.000
geïnteresseerden de app
invullen. _

Meer informatie:
app.hybridedocent.nl

tot en met 30 juni

Aanvraagronde
Lerarenbeurs 2018/2019
gestart
Vanaf 1 april is het weer mogelijk een Lerarenbeurs
aan te vragen. Dat kan nog tot en met 30 juni 2018.

Met de Lerarenbeurs kunnen bevoegde leraren in het pri-
mair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs een
bachelor- of masteropleiding volgen. Zo kunnen zij hun
deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren. Dit is
niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook een
belangrijke bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en
vernieuwing van het onderwijs op een school.
De Lerarenbeurs biedt leraren een stevige financiële tegemoet-
koming voor het collegegeld (maximaal 7000 euro per jaar) en
studie- en reiskosten (maximaal 7000 euro per jaar). Daarnaast
kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studie-
verlof te geven en een vervanger aan te stellen.
De beurs is ook beschikbaar voor intern begeleiders, zorg-
coördinatoren en remedial teachers.Meer informatie en het
aanvraagformulier zijn te vinden op www.duo.nl/lerarenbeurs _

6

934308-02_006_28-Mar-18_08:35:50_walter



illustratie _ djanko

7k ader prim air april 2018

934308-02_007_27-Mar-18_15:25:24_walter



21-7000-2435 AVS KP Kleur: fc

De Kleine Prins (DKP) is een onderwijsinstelling

voor speciaal onderwijs. Om kwaliteit en specialisme

te kunnen blijven bieden, investeert DKP veel in de

professionaliteit van haar medewerkers. De instelling

zocht een oplossing voor het digitaliseren van de me-

dewerker competenties en de gesprekscyclus en vond

daarbij in de Raet-software Performance Management

het ideale hulpmiddel.

Onvoldoende zicht op performance en
competenties
De Kleine Prins werkt intensief samen met verschil-

lende scholen en gemeenten die onderdeel uitmaken

van 28 samenwerkingsverbanden in Midden-Nederland.

De instelling ondersteunt de scholen met specialistische

kennis en biedt zorg aan kinderen met een lichamelijke

of meervoudige beperking. Door onder meer de invoering

van Passend Onderwijs en de verhoging van de pensioen-

leeftijd is het voor DKP nog belangrijker geworden om

inzicht te hebben in de specialisaties en competenties

van medewerkers. Hoe hebben medewerkers zich de

afgelopen jaren ontwikkeld? En welke ontwikkelstappen

kunnen zij nog zetten? DKP deed een inventarisatie en

zette een volgende stap in de professionalisering van het

speciaal onderwijs.

Bestuurder Jan Reitsma: “Ons strategisch professionali-

seringsplan beschrijft hoe we onze medewerkers willen

ontwikkelen op thema’s als ICT, opbrengstgericht werken

en onderwijskwaliteit. Ook met een blik op de toekomst

waarbij we rekening houden dat de omgeving van DKP

snel verandert en we hierdoor andere competenties van

medewerkers nodig hebben.”

HR-manager Machteld Rohn vertelt dat DPK eerst aan

de slag ging met het in kaart brengen van alle compe-

tenties van medewerkers. Hieruit is een professionali-

seringsplan ontstaan. Naast het aanbod van het profes-

sionaliseringplan krijgen medewerkers ook de ruimte

om zelf hun ideeën te bespreken. De registratie voor het

Lerarenregister draagt nu ook bij om in gesprek te blijven

over opleidingen en bekwaamheid. Raet Performance

Management is een ondersteuning om deze zaken vast te

leggen.

Rohn vervolgt: “Het is belangrijk om continu met mede-

werkers in gesprek te zijn over opleiding en ontwikkeling.

En om die gesprekken ook op een goede en uniforme

manier vast te leggen. Daarom hebben we gekozen voor

het digitaliseren van de medewerkerontwikkeling met de

Performance Management module van Raet.”

Leidraad voor gesprekken over
professionalisering
Reitsma: “In ons beleidsplan staat: ‘medewerkers zijn

van kapitaal belang.’ Zo’n uitspraak kun je alleen doen,

als je er ook écht iets mee doet. We zijn daarom in alle

teamoverleggen in gesprek gegaan over onze visie op

talentontwikkeling. We hebben de leerkrachten, het

ondersteunend personeel, de klassenassistenten; kortom

iedereen meegenomen in onze plannen.”

Rohn: “Voorafgaand aan de invoering van de module Per-

formance Management hebben we een nieuw functieboek

opgezet, op basis van de competenties en resultaatgebie-

den die aan de hand van onze kernwaarden en beoogde

resultaten waren vastgesteld. Het functieboek dient echt

als een leidraad voor de gesprekken met medewerkers

over hun professionalisering. Niet als afvinklijstje.”

Performance Management van Raet ondersteunt de

gesprekscyclus van DKP, met een resultaat- en ontwik-

kelgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelings-

gesprek. In het eerste gesprek geeft de medewerker zijn

ambities en ontwikkelpunten aan. Reitsma:“We hebben

heel veel aandacht besteed aan interne communicatie

over de gesprekscyclus en het gebruik van de software.

De HR-software van Raet ondersteunt DKP ook met 360

graden feedback. Medewerkers kunnen zelf vragenlijsten

uitzetten naar collega’s, leidinggevenden en ouders of 

andere shareholders. De resultaten van de feedback 

worden vervolgens besproken in het voortgangsgesprek.”

Meer regie bij de medewerker
Reitsma noemt de eigen regie van medewerkers één

van de belangrijkste resultaten van de invoering van

Performance Management.“Zij zijn nu meer de initi-

ator, vragen feedback aan collega’s en leidinggevenden,

worden uitgedaagd innovatieve ideeën in te dienen en hun

talenten ten volle te benutten. Daarmee zet je ze in hun

kracht.”

Rohn: “Een ander groot voordeel vind ik dat er nu altijd

inzicht is in de gesprekken die zijn gevoerd en de inhoud

daarvan. Omdat alle informatie binnen handbereik is,

betekent dat ook dat je efficiënter kunt werken. De voor-

bereiding van gesprekken kost minder tijd. Dat geldt voor

medewerkers, maar ook voor de managers.”

Ook de vlootschouw levert DKP veel bruikbare informatie

op. Rohn:“De Raet-software is voor ons een tool om met

de teamleiders in gesprek te gaan over een vlootschouw.

We maken een overzicht van de 9-Grid, waardoor we

goed zicht hebben in wie waar zit. De meeste mensen zit-

ten in de middenmoot. Aan de medewerkers die rechts-

boven zitten, de toppers, ga je extra aandacht besteden.

Het is belangrijk om hen binnen te houden. En wat doe je

met de mensen links onderaan? Hoe houd je die in beeld?

Hoe kun je daar actie op ondernemen? Dat kunnen we nu

allemaal borgen met de software van Raet.”

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

Medewerkers van De Kleine
Prins zijn eigenaar van hun
professionalisering

De Raet-software is voor ons een tool om met de
teamleiders in gesprek te gaan over de vlootschouw.

Jan Reitsma, Machteld Rohn
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De Kleine Prins (DKP) is een onderwijsinstelling

voor speciaal onderwijs. Om kwaliteit en specialisme

te kunnen blijven bieden, investeert DKP veel in de

professionaliteit van haar medewerkers. De instelling

zocht een oplossing voor het digitaliseren van de me-

dewerker competenties en de gesprekscyclus en vond

daarbij in de Raet-software Performance Management

het ideale hulpmiddel.

Onvoldoende zicht op performance en
competenties
De Kleine Prins werkt intensief samen met verschil-

lende scholen en gemeenten die onderdeel uitmaken

van 28 samenwerkingsverbanden in Midden-Nederland.

De instelling ondersteunt de scholen met specialistische

kennis en biedt zorg aan kinderen met een lichamelijke

of meervoudige beperking. Door onder meer de invoering

van Passend Onderwijs en de verhoging van de pensioen-

leeftijd is het voor DKP nog belangrijker geworden om

inzicht te hebben in de specialisaties en competenties

van medewerkers. Hoe hebben medewerkers zich de

afgelopen jaren ontwikkeld? En welke ontwikkelstappen

kunnen zij nog zetten? DKP deed een inventarisatie en

zette een volgende stap in de professionalisering van het

speciaal onderwijs.

Bestuurder Jan Reitsma: “Ons strategisch professionali-

seringsplan beschrijft hoe we onze medewerkers willen

ontwikkelen op thema’s als ICT, opbrengstgericht werken

en onderwijskwaliteit. Ook met een blik op de toekomst

waarbij we rekening houden dat de omgeving van DKP

snel verandert en we hierdoor andere competenties van

medewerkers nodig hebben.”

HR-manager Machteld Rohn vertelt dat DPK eerst aan

de slag ging met het in kaart brengen van alle compe-

tenties van medewerkers. Hieruit is een professionali-

seringsplan ontstaan. Naast het aanbod van het profes-

sionaliseringplan krijgen medewerkers ook de ruimte

om zelf hun ideeën te bespreken. De registratie voor het

Lerarenregister draagt nu ook bij om in gesprek te blijven

over opleidingen en bekwaamheid. Raet Performance

Management is een ondersteuning om deze zaken vast te

leggen.

Rohn vervolgt: “Het is belangrijk om continu met mede-

werkers in gesprek te zijn over opleiding en ontwikkeling.

En om die gesprekken ook op een goede en uniforme

manier vast te leggen. Daarom hebben we gekozen voor

het digitaliseren van de medewerkerontwikkeling met de

Performance Management module van Raet.”

Leidraad voor gesprekken over
professionalisering
Reitsma: “In ons beleidsplan staat: ‘medewerkers zijn

van kapitaal belang.’ Zo’n uitspraak kun je alleen doen,

als je er ook écht iets mee doet. We zijn daarom in alle

teamoverleggen in gesprek gegaan over onze visie op

talentontwikkeling. We hebben de leerkrachten, het

ondersteunend personeel, de klassenassistenten; kortom

iedereen meegenomen in onze plannen.”

Rohn: “Voorafgaand aan de invoering van de module Per-

formance Management hebben we een nieuw functieboek

opgezet, op basis van de competenties en resultaatgebie-

den die aan de hand van onze kernwaarden en beoogde

resultaten waren vastgesteld. Het functieboek dient echt

als een leidraad voor de gesprekken met medewerkers

over hun professionalisering. Niet als afvinklijstje.”

Performance Management van Raet ondersteunt de

gesprekscyclus van DKP, met een resultaat- en ontwik-

kelgesprek, een voortgangsgesprek en een beoordelings-

gesprek. In het eerste gesprek geeft de medewerker zijn

ambities en ontwikkelpunten aan. Reitsma:“We hebben

heel veel aandacht besteed aan interne communicatie

over de gesprekscyclus en het gebruik van de software.

De HR-software van Raet ondersteunt DKP ook met 360

graden feedback. Medewerkers kunnen zelf vragenlijsten

uitzetten naar collega’s, leidinggevenden en ouders of 

andere shareholders. De resultaten van de feedback 

worden vervolgens besproken in het voortgangsgesprek.”

Meer regie bij de medewerker
Reitsma noemt de eigen regie van medewerkers één

van de belangrijkste resultaten van de invoering van

Performance Management.“Zij zijn nu meer de initi-

ator, vragen feedback aan collega’s en leidinggevenden,

worden uitgedaagd innovatieve ideeën in te dienen en hun

talenten ten volle te benutten. Daarmee zet je ze in hun

kracht.”

Rohn: “Een ander groot voordeel vind ik dat er nu altijd

inzicht is in de gesprekken die zijn gevoerd en de inhoud

daarvan. Omdat alle informatie binnen handbereik is,

betekent dat ook dat je efficiënter kunt werken. De voor-

bereiding van gesprekken kost minder tijd. Dat geldt voor

medewerkers, maar ook voor de managers.”

Ook de vlootschouw levert DKP veel bruikbare informatie

op. Rohn:“De Raet-software is voor ons een tool om met

de teamleiders in gesprek te gaan over een vlootschouw.

We maken een overzicht van de 9-Grid, waardoor we

goed zicht hebben in wie waar zit. De meeste mensen zit-

ten in de middenmoot. Aan de medewerkers die rechts-

boven zitten, de toppers, ga je extra aandacht besteden.

Het is belangrijk om hen binnen te houden. En wat doe je

met de mensen links onderaan? Hoe houd je die in beeld?

Hoe kun je daar actie op ondernemen? Dat kunnen we nu

allemaal borgen met de software van Raet.”

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

Medewerkers van De Kleine
Prins zijn eigenaar van hun
professionalisering

De Raet-software is voor ons een tool om met de
teamleiders in gesprek te gaan over de vlootschouw.

Jan Reitsma, Machteld Rohn
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r e i k w i j d t e  v a n  e n  g r e n z e n  a a n  o n t s c h o t t i n g  i n  s o c i a l e  d o m e i n

Het IKC als ecosysteem

thema _ sec toroverstijgend samenwerken

Over het thema

Het funderend onderwijs is allang geen
op zichzelf staand eiland meer. Al dan
niet ingegeven door maatschappelijke
ontwikkelingen wordt volop verbinding gezocht
met andere sectoren. Zo is de ontwikkeling
van scholen naar integrale kindcentra er bij
uitstek een die leidt (of zou moeten leiden) tot
ontschotting van het sociale domein rondom
een kind. Maar is dit per definitie een positieve
ontwikkeling? Waar ligt voor scholen de
grens van integraliteit? “Mijn ijkpunt is: heeft
het waarde voor de ontwikkeling van onze
leerlingen?”, aldus een IKC-directeur.
Een samenwerkingsvorm waarbij nog veel
winst te behalen valt, is die tussen onderwijs
en jeugdhulp. Er vallen nog te veel kinderen
tussen wal en schip. Maar er zijn ook
positieve geluiden: “Daar waar gemeentes en
samenwerkingsverbanden de handen ineen
slaan en samen met partners de bijhorende
gelden ontschotten, gaat het aantal thuiszitters
en onderwijsvrijstellingen echt naar beneden”,
ziet aanjager van het Thuiszitterspact en
voormalig Kinderombudsman Marc Dullaert.
Schoolleiders kunnen onder andere een
cultuur bevorderen waarin leraren een
jeugdhulpverlener in de klas niet als bedreiging
zien maar als vanzelfsprekendheid.
Om (dreigende) tekorten aan technische
vakmensen een halt toe te roepen, werken
sommige scholen samen met de beroepsgerichte
leerwegen van het vmbo en met technische
bedrijven. Geen gemakkelijke opgave tegen
het licht van bijvoorbeeld ouders die in de
weerstand schieten bij een vmbo basis- of kader-
advies. Een actieve en betrokken schoolleider
is voorzichtig optimistisch: “Ik zie langzaam
weer meer erkenning komen voor beroepen als
monteur en timmerman.”

Steeds meer scholen ontwikkelen zich tot

integraal kindcentrum. Ondanks het ontbreken

van steun vanuit de rijksoverheid, gaan

werkveld en gemeenten door met het creëren

van integrale voorzieningen. Waarom willen

we dit? En waar ligt de grens?

tekst lisette blankestijn

Brede School Markeent in de wijk Keent in Weert vormt de
bindende kracht van het ecosysteem in de buurt. “Dit is een
echte leefgemeenschap, het is de maatschappij in het klein.
Onderwijs is een deel van dit alles.”
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r e i k w i j d t e  v a n  e n  g r e n z e n  a a n  o n t s c h o t t i n g  i n  s o c i a l e  d o m e i n

De armen gaan in de lucht en – als het lukt – de voeten
van de vloer in de wijk Keent in Weert. Leerlingen van
Brede School Markeent dansen samen met dementerende
ouderen van woonvoorziening Zuyderborgh. Op een andere
dag is het tijd voor het wijkontbijt, gecombineerd met
een voorleesontbijt voor de kinderen. Leerlingen denken
mee over de verkeersveiligheid in de buurt en hun ouders
komen regelmatig op school, voor taalles en bijeenkomsten
over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De school is het
centrum van de wijk, die inwoners met verschillende cultu-
rele achtergronden kent. Omgaan met armoede is een aan-
dachtspunt, vertelt Markeent-directeur Yvonne Vaes. “Naast
onderwijs en opvang is er plaats voor sport, cultuur en

Het IKC als ecosysteem
allerleizorgvoorzieningen. Ook hebbenwe logopedie, fysio-
therapie en – hopelijk – vanaf volgend schooljaar mond-
zorg, want 30 procent van onze leerlingen blijkt nooit naar
de tandarts te gaan.”

Ontwikkelen en opvoeden IKC-ontwikkeling is
een noodzaak, vindt Henk Derks (adviseur, begeleider en
opleider). “Ieder kind verdient een veilige plek om te leren,
te experimenteren, fouten te maken, nieuwsgierig te zijn.
Een plek om het leven te leren! De kinderopvang heeft zich
ontwikkeld van een plek waar op kinderen gepast werd tot
een voorziening die zich richt op een brede pedagogische
ontwikkeling. Nu moet ook het onderwijs een slag maken,
waarin naast kennisoverdracht plaats is voor ontwikkelen
en opvoeden. Veel opvoedtaken die vroeger een natuurlijke
plaats in het gezin hadden, zijn – vaak door veranderende
gezinsstructuren – verplaatst naar het publieke domein.
Hoe leert een kind om te gaan met uitgestelde aandacht,
met delen, met winnen of verliezen, of met de oudste/jong-
ste zijn? Kinderen leren dit tegenwoordig niet zonder meer
op een organische manier in het gezin, maar op straat, bij
de peuterspeelzaal, opvang, op school en bij de sportclub.

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

De huidige systemen (school, opvang, maatschappelijk
werk en welzijnswerk) zijn al decennia geleden ontstaan.
Het zijn zelfstandige systemen, niet op elkaar afgestemd.
Maar opvoeden doe je samen! Het gaat om de gezamenlijke
kwaliteit die je kunt bieden in het ecosysteem van het
kind. Als je een bijdrage wilt leveren aan zijn ontwikkeling,
dan moet je relaties aangaan en de keten versterken. Met
de kinderopvang, maar ook met het buurtwerk en de wijk.
‘Ontschotten’ dus.”

Leefgemeenschap Ontschotten betekent niet per
definitie: vanuit een centrale locatie. Maar in Weert wel,
daar vormt Brede School Markeent in een nieuw gebouw
de bindende kracht van het ecosysteem in de wijk.
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in ons onderwijs, in stel- en rekenopdrachten bijvoorbeeld.”
Het is daarnaast belangrijk dat er een professionele cul-
tuur heerst, waarin professionals gelijkwaardig zijn en een
pedagogisch partnerschap met de ouders hebben, vindt
adviseur Derks. “Het moet gaan over ‘eco’ en niet over
‘ego’. Dat vraagt om eigenaarschap: professionals die hun
werkzaamheden in samenhang zelf vormgeven.”

Opvang door vakdocenten De kwaliteit van die
professionals speelt dus een grote rol. Voormalig leer-
kracht Alfred Pouwels richtte in 2009 opvangorganisatie
DONS op: Doorlopende Ontwikkeling Na School. De
DONS-vestigingen (op scholen in Amsterdam en Bussum)
worden bemand door leerkrachten: vakdocenten met
een specialisatie op het gebied van theater, muziek,
beeldende vorming of beweging. Pouwels: “Toen ik zo’n
twintig jaar geleden coördinator was van de ‘Verlengde
schooldag’ merkte ik dat je naschoolse activiteiten maar
beter kunt laten verzorgen door vakdocenten die over
pedagogische en didactische kwaliteiten beschikken.

Tijdens het wijkoverleg bespreken alle partijen hoe ze de
buurt nog beter leefbaar kunnen maken, vertelt direc-
teur Vaes. “Dat gaat van welzijnsorganisaties tot GGZ en
gehandicaptenzorg. We versterken elkaar om de inwoners
zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. Nu zijn
we bijvoorbeeld bezig met een buurtonderneming, van
waaruit allerlei activiteiten worden ondernomen, ook voor
kinderen. Onderwijs is een deel van dit alles. Dit is een
echte leefgemeenschap, het is de maatschappij in het klein.
Want als je kinderen wilt voorbereiden op de toekomst,
dan zul je de maatschappij in je aanbod moeten verwerken.
Dat lukt niet in die 940 lesuren. Daarom bieden wij veel
naschoolse arrangementen aan.”

Behapbaarheid Maar hoe integraal moet je willen
zijn, als school? Directeur Vaes: “Mijn ijkpunt is: heeft
het waarde voor de ontwikkeling van onze leerlingen?
Natuurlijk zijn er grenzen aan de behapbaarheid. We heb-
ben veel werk aan het verbinden, organiseren en overleg-
gen, maar we krijgen daar geen formatie voor en ik wil niet
dat het ten laste komt van ons onderwijsbudget. Gelukkig
krijgen we financiële ondersteuning vanuit het leefbaar-
heidsfonds van de woningbouw en de wijkraad. Ook benut-
ten we expertise van onze partners in de wijk. Als onze
leerlingen gaan beeldhouwen met de gehandicapten dan
liften we mee op de creatieve expertise die daar in huis is.
En we integreren de activiteiten in de wijk zoveel mogelijk

Op 6 maart organiseerde Ruimte-OK in samenwerking met Kindcentra 2020 een debat over integraliteit in het sociale domein
voor onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeenten.

‘ h e t  i s  b e l a n g r i j k  d at
p r o f e s s i o n a l s  g e l i j k w a a r d i g
z i j n .  h e t  m o e t  g a a n  o v e r  e c o  e n
n i e t  o v e r  e g o’
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Wij vangen de kinderen op in de vertrouwde omgeving
van hun eigen school en streven daarbij naar een opti-
maal pedagogisch klimaat. Onze meesters en juffen zijn
geïnteresseerd in de ontwikkeling van de kinderen en
stimuleren hen sociaal en creatief. Het is daarbij belang-
rijk dat de scholen waar we opvang bieden beschikken
over voldoende aantrekkelijke ruimtes zoals gymzaal,
speelzaal, aula, handarbeidlokaal, maar we maken ook
gewoon gebruik van klaslokalen.”

Geen achtste wereldwonder Pouwels vindt de
ontwikkeling naar integrale voorzieningen mooi, maar
niet zaligmakend. “IKC’s worden te vaak als het achtste
wereldwonder beschouwd. Mensen doen te makkelijk over
samenwerking, alsof twee teams zomaar vanzelf volgens
dezelfde pedagogische lijnen werken. Maar er is echte
vervlechting nodig. Vanuit DONS zijn wij aanwezig bij
vieringen, helpen mee met schoolmusicals, klassenpodia
en maandsluitingen en geven ook lessen onder schooltijd.
Daardoor zijn de lijnen kort. Op iedere school hebben we
periodiek overleg met de directie en een werkgroep. Goed
samenwerken is essentieel, anders wordt de school een
bedrijfsverzamelgebouw.”

Rol gemeenten Waar de landelijke overheid – voor-
zichtig uitgedrukt – vooralsnog geen regie neemt als
het gaat om het integreren van onderwijs in het sociale
domein, doen gemeenten dat vaak wel. Zij worstelen
bijvoorbeeld vaak met jeugdhulp; school en opvang-
organisaties zijn nuttige vindplaatsen waar preventief
veel kan gebeuren. Ook adviseur Derks ziet gemeenten
die echt bezig zijn met de integrale gedachte, maar de
afhankelijkheid van de politiek leidt vaak tot een korte-
termijnvisie, vindt hij. “Gemeenten zoeken wel vaak een
inhoudelijke legitimering voor IKC-vorming, maar dat is
niet altijd de motor achter het initiatief. Keuzes worden
dan niet op inhoud gebaseerd. Zo kan het gebeuren dat
twee scholen van verschillende signatuur in een gebouw
worden gezet, samen met twee kinderopvangorganisaties
en nog wat partijen.” Zo’n niet-inhoudelijke motor kan
een trotse wethouder zijn die graag sier maakt met een
modern gebouw. Ook kunnen argumenten van besparing
een rol spelen: centrale huisvesting is vaak goedkoper.
In de gemeente Amsterdam is wél een inhoudelijke motive-
ring voor samenwerking, licht Jan Willem Sluiskes, team-
hoofd VVE en kinderopvang toe. “Met Alles-in-1-scholen
streven we naar een doorgaande educatieve/pedagogische
lijn en maatwerk voor alle kinderen van 0-12 jaar. Daarbij
gaat het over een hoogwaardig voorschools ontwik-
kelaanbod, naschoolse opvang en aandacht voor brede
talentontwikkeling en zorg. Op verzoek van het werkveld
faciliteert de gemeente dit met procesondersteuning en
door bij nieuwbouw rekening te houden met ruimte voor
kinderopvang. We hebben een peutervoorziening die voor
alle peuters toegankelijk is, en stimuleren de deelname
van kinderen met het risico op achterstanden nog extra.

o u d e r s :  w at  d e  b o e r
n i e t  k e n t . . .

Hoe staan ouders tegenover IKC-

ontwikkeling? Peter Hulsen, directeur

van Ouders&Onderwijs: “Ik hoor

nauwelijks principiële tegengeluiden.

Ouders die niet positief staan

tegenover een integrale voorziening

hebben vooral het gevoel dat het voor

hun eigen kind niet prettig is. Het is

belangrijk dat mensen kunnen kiezen.

Niet iedere school hoeft een IKC te worden, en je kind

op een IKC doen betekent niet dat het daar dagelijks van

8 tot 18 uur naartoe gaat. Het gaat om diversiteit in het

aanbod. Daarom moeten we ouders goed vertellen wat

mogelijk is, wat dat voor hun kind kan betekenen en welke

goede voorbeelden er zijn.” Adviseur Henk Derks herkent

dit: “Voor veel ouders is IKC-vorming best nog een ding.

Mensen kiezen het liefst voor een beeld dat ze al kennen:

‘ik ben toch ook groot geworden’. Het is dus belangrijk

het gesprek aan te gaan over de veranderingen in onze

wereld en om de toegevoegde waarde van samenwerking

te laten zien.” Daarnaast maken ouders natuurlijk zelf

ook deel uit van het ecosysteem. Peter Hulsen vindt het

belangrijk dat de integrale gedachte doorwerkt in het

contact met hen. “Een IKC moet ervoor

zorgen dat ouders met leerkracht en

pedagogisch medewerker gezamenlijk

afspraken kunnen maken en dat zij

kennis overdragen. Zodat, als een kind

verdrietig op school komt omdat zijn

konijn dood is, de naschoolse opvang

hier ook al van op de hoogte is.”

thema � sec toroverstijgend samenwerken

Ook hebben we een pilot met combinatiefunctionarissen,
waarbij een medewerker van de voorschool enkele dagen
per week op de vroegschool (groep 1 en 2) werkt. Zo’n sim-
pele maatregel bleek erg goed te zijn voor de samenwer-
king, overdracht en het wederzijds begrip. Voortaan komen
alle vroegscholen hiervoor in aanmerking.” �

Meer weten?
De publicatie ‘Op naar een integrale aanpak,

ontschotting in het sociale domein’ van de AVS

en Stichting Kinderopvang Humanitas is onlangs

verschenen en te bestellen via www.avs.nl/

opnaareenintegraleaanpak

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap verzorgt onder andere

in samenwerking met adviseur en opleider Henk Derks de

leergang Directeur Integraal KindCentrum, zie www.avs.nl/cel/

directeurikc

Peter Hulsen

Henk Derks
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o n d erw i j s  en  j eu g d h u l p

Leerlingen varen wel bij een goede verbinding

tussen onderwijs en jeugdhulp. Dat lukt

echter nog niet overal. De groep thuiszitters

is bijvoorbeeld groot en ondanks Passend

onderwijs gaan er nog veel kinderen

naar het speciaal onderwijs. Wat zijn

knelpunten, en waar is winst te behalen?

Waar ligt de verantwoordelijkheid van de

schoolleider? tekst marijke nijboer

Erken dat je samen ve rantwoordelijk bent’

Het kan, een goede aansluiting van onderwijs en jeugd-
hulp. Maar op veel plekken laat die samenwerking nog te
wensen over. Mede daarom zitten er in Nederland maar
liefst 4.000 kinderen al langer dan drie maanden thuis.
Daarbij zijn de kinderen met een vrijstelling van de leer-
plicht1 niet meegerekend. Voormalig Kinderombudsman
Marc Dullaert is aanjager van het Thuiszitterspact. “Deze
4.000 kinderen moeten eigenlijk allemaal teruggeleid
kunnen worden naar het onderwijs”, zegt hij. “Ik zie de
laatste anderhalf jaar zoveel positieve voorbeelden, dat
ik niet begrijp waarom dat bij deze kinderen niet zou
kunnen.”
Kinderen die echt niet naar school kunnen, krijgen een
permanente vrijstelling. Soms beslissen leerplichtamb-
tenaren en artsen in overleg met het samenwerkings-
verband tot een vrijstelling voor drie maanden of een
half jaar. Dullaert: “Dat is in veel gevallen beter dan dat
een kind meteen als afgerond dossier terzijde wordt
gelegd. Maar al te vaak komt het toch tot een perma-
nente vrijstelling, terwijl een kind best leerbaar is.”

thema _ sec toroverstijgend samenwerken

Steeds meer gemeentes, schoolbesturen en jeugdhulpinstanties beseffen dat de jeugdhulpverlener in het onderwijs een vanzelfsprekendheid moet zijn.
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o n d erw i j s  en  j eu g d h u l p

Erken dat je samen ve rantwoordelijk bent’

>

beleidsadviseur van samenwerkingsverband Passend
Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam: “De kinderen ver-
toonden gedrag dat leerkrachten niet altijd aankonden.”
Er werd gekozen voor een bovenschoolse deeltijdgroep
voor kleuters met gedragsproblemen én begeleiding in
de klas. Een driekoppig team (een gedragsdeskundige van
PPO, een leerkracht met kennis van het jonge kind en een
medewerker van een jeugdhulporganisatie) komt na een
vraag van een leerkracht snel op school kijken en gaat
daarna meteen aan de slag. Er wordt gedaan wat nodig is,
in overleg met de ouders.

1 Kinderen of jongeren die op lichamelijke of psychische

gronden niet naar school kunnen, krijgen een ‘vrij-

stelling 5a’. Zij worden niet gezien als thuiszitters.

Daarbij spelen volgens
hem twee factoren mee:
het is een moeilijk om
deze kinderen een pas-
send aanbod te geven.
En sommige betrokke-
nen zijn onvoldoende op
de hoogte van bestaande
onderwijs-zorgcombina-
ties. Dullaert: “Gelukkig
kijken in steeds meer
regio’s de samenwer-
kingsverbanden mee.
De G4, waarmee ik een
Thuiszitterspact heb
afgesloten, houden
nu een aantal van die
vrijstellingen opnieuw

tegen het licht. Ook binnen de G32 worden steeds meer
thuiszitters pacten gesloten.”

Kinderen zitten thuis vanwege psychische, medische of
sociale problematiek: een moeilijke thuissituatie, een
pijnlijke echtscheiding, een pestsituatie, rouw, een extra
zorgbehoefte, hoogbegaafdheid, een vorm van autisme
of een lichamelijke handicap. Dullaert: “Onderwijs-
zorgarrangementen zijn heel belangrijk. In Den Haag,
bijvoorbeeld, hebben 166 scholen gezinscoaches dankzij
een akkoord tussen onderwijs en de Centra voor Jeugd en
Gezin op gemeentelijk niveau. Als er uitval dreigt, wordt
dat meteen gesignaleerd.”

Gemeente als regisseur Gemeenten, sinds 2015
verantwoordelijk voor de jeugdzorg, zijn de aangewezen
partij om te zorgen voor de nodige regie. Dullaert: “Daar
waar gemeentes en samenwerkingsverbanden de handen
ineen slaan en samen met partners de bijhorende gelden
ontschotten, gaat het aantal thuiszitters én onderwijsvrij-
stellingen echt naar beneden.”
In de Rotterdamse wijk Delfshaven kwam het initiatief
juist van de werkvloer. Scholen, samenwerkingsverban-
den en een jeugdhulporganisatie startten de pilot Kleuters
in Delfshaven (KID), nadat acht basisscholen externalise-
rend gedrag van kleuters meldden. Ingeborg Steenwinkel,

Steenwinkel: “Het werkt.
Leerkrachten voelen zich
gehoord, terwijl ze door-
gaans vinden dat de hulp
ver weg zit en ze veel
papieren moeten invul-
len. De bovenschoolse
groep zit lang niet vol.
De wetenschap dat er
indien nodig hulp is,
zorgt ervoor dat leer-
krachten meer zelf aan-
kunnen. Ze krijgen ook
coaching bij omgaan met
gedrag in de klas.” PPO
Rotterdam overweegt ver-
dere uitbreiding van deze
aanpak en is hierover in
gesprek met de gemeente.

De gemeente was aanvankelijk terughoudend over
KID. Jeugdhulp zit namelijk ook in het wijkteam en
de gemeente faciliteert het schoolmaatschappelijk
werk. Steenwinkel: “Deze partijen bieden echter geen
directe ondersteuning in de klas. Dat doen wij juist
wel. Onze kracht zit in korte lijnen, kleinschaligheid
en concrete samenwerking in de kleutergroep. De KID-
medewerkers zijn bekende gezichten op de scholen.
Dat zorgt voor vertrouwen bij de leerkrachten en ouders.”

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

Ingeborg Steenwinkel van
samenwerkingsverband PPO
Rotterdam: “Onze kracht zit in
korte lijnen, kleinschaligheid en
concrete samenwerking.”

Marc Dullaert, aanjager van het
Thuiszitterspact: “Maar al te vaak
komt het tot een permanente
vrijstelling, terwijl een kind best
leerbaar is.”
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De gemeente ziet inmiddels ook de positieve effecten
van KID. De gemeenteraad heeft, mede geïnspireerd
door de pilot, besloten om onderwijs en jeugdhulp beter
op elkaar te laten aansluiten. Het samenwerkingsver-
band hoopt dat KID in Delfshaven kan worden voort-
gezet en misschien uitgebreid naar andere gebieden of
leeftijdsgroepen.

Ieder z’n vak Op brede school Het Talent in Nijmegen
komt jeugdhulpmedewerker Annemarie even meedraaien
als een kindje moeite heeft om te wennen aan de kleu-
tergroep. Zij observeert en overlegt met de leerkracht en
eventueel ouders over een goede aanpak. Vervolgens voert
zij die uit. Het Talent woont en werkt samen met kinder-
opvang Goudwinde. Annemarie richt zich op 0-7 jarigen
en werkt preventief. Ze is in dienst van jeugdzorgorgani-
satie Entrea, maar op Het Talent onderdeel van het team.
Annemarie is er 24 uur per week. Ze traint geen leer-
krachten, al leren die wel degelijk door het zien van haar
aanpak. Schoolleider Carla van den Bosch: “Annemarie is
op de werkvloer. Ze heeft haar eigen vakspecialisme, net
als de leerkracht. Samen zijn ze heel krachtig. Zij moeten
geen dingen aan elkaar overdragen, maar elk hun vak
uitoefenen. Jeugdhulpverlening heeft een eigen expertise
en leerkrachten moeten geen halve jeugdhulpverleners
worden.”
Als proeftuin van het project Pedagogisch PACT kreeg Het
Talent de beschikking over dit bijzondere teamlid. Nadien

besloot de gemeente Nijmegen om alle basisscholen zes
uur per week te voorzien van zo’n kracht. Het Talent vult
dat vanuit PACT aan tot 24 uur. Van den Bosch: “Nu PACT
afloopt, gaan wij intern kijken of en hoe wij dit zelf als
school kunnen betalen. Door de inzet van de jeugdhulp-
verlener worden bij ons minder leerlingen verwezen naar
duurdere tweedelijns zorg en speciaal onderwijs.”

Groeiend speciaal onderwijs Toch zijn er signalen
dat het speciaal onderwijs (so), in deze tijden van Passend
onderwijs, weer groeit. De Stichting Speciaal Onderwijs
& Expertisecentra in Eindhoven (twee zml-scholen,
een mytylschool) groeit na twee jaren van forse daling
momenteel weer flink, sommige scholen zelfs met 10
procent. Bestuurder Hilbert de Vries: “Wij krijgen nu een
categorie jonge kinderen binnen die voorheen naar een
dagverblijf van jeugdzorg ging. Zij zijn niet goed in het
reguliere onderwijs te plaatsen. Omdat we de afgelopen
drie jaar veel personeel hebben moeten laten vertrekken,
weet ik nu niet waar ik mensen vandaan moet halen.”

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

Schoolleiders kunnen een cultuur bevorderen waar leraren het geen bedreiging vinden dat er een hulpverlener in hun klas komt.
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zijn om de verbinding
onderwijs-zorg mogelijk
te maken. Schoolleider,
durf voor die belangen
op te komen, vertel wat
er nodig is. Bestuurders
van samenwerkingsver-
banden: ga alsjeblieft op
werkbezoek, maak con-
tact, bestuur niet te veel
op afstand. Weet wat er
leeft.”
En maak gebruik van
de kennis die voorhan-
den is, onderstreept
so-bestuurder De Vries.
“Leerlingen worden niet
beter van twee keer een
half uur een-op-eenon-

dersteuning. Het is effectiever dat de leraar weet wat hij
moet doen; dan zijn alle leerlingen op elk moment beter
geholpen. Met behulp van de expertise uit het speciaal
onderwijs kan het reguliere onderwijs veel beter preven-
tief gaan werken.”

Heroriëntatie Als alle betrokken partijen zich eens
zouden afvragen wat leerlingen echt nodig hebben, en
daarbij in de spiegel zouden durven kijken? Van den
Bosch: “Steeds meer gemeentes, schoolbesturen en jeugd-
hulpinstanties beseffen dat de jeugdhulpverlener in het
onderwijs een vanzelfsprekendheid moet zijn. Dat vraagt
om een heroriëntering, ook van aanbieders van jeugdhulp.
Wij hebben bijvoorbeeld geen schoolmaatschappelijk wer-
ker meer nodig. Veel organisaties zijn bovendien curatief
gericht, terwijl wij preventief willen werken. De vraag is:
kunnen die organisaties dat, en zijn ze bereid om zichzelf
op termijn overbodig te maken?” �

thema � sec toroverstijgend samenwerken

In de pilot Kleuters in Delfshaven (KID) werken
scholen, samenwerkingsverbanden en een
jeugdhulporganisatie samen in een boven-
schoolse deeltijdgroep voor kleuters met
externaliserend gedrag.

De zorgen van De Vries betreffen de manier waarop
samenwerkingsverbanden de zaken hebben geregeld.
“Als een school een leerling verwijst naar het speciaal
onderwijs, moet dat schoolbestuur de kosten van het so
betalen. Laten reguliere scholen die kinderen niet toe,
dan komen ze rechtstreeks naar het so en komen de kos-
ten voor rekening van het samenwerkingsverband.” Hij
betreurt ook dat het reguliere onderwijs weinig gebruik
maakt van de expertise van het so. “Ik krijg met grote
spoed leerlingen aangemeld, terwijl wij de afgelopen
twee jaar helemaal geen vraag voor ondersteuning van
die kinderen hebben gehad. Reguliere scholen hou-
den het geld voor extra ondersteuning in eigen zak en
zodra het niet meer gaat, sturen ze de ouders naar ons.
Wij hebben dan de zorgplicht en kunnen het oplossen.”
Hij ziet grote verschillen tussen hoe samenwerkingsver-
banden functioneren. “Het ene verband doet het prima,
met het andere is heel lastig zaken te doen. Daar dreigen
leerlingen tussen wal en schip te raken.”

Rol schoolleider Hoe zorgen we voor een betere
aansluiting van onderwijs en zorg? Schooldirecteur Van
den Bosch: “De schoolleider moet binnen de eigen orga-
nisatie erkennen wat er aan talenten en expertise nodig
is om leerlingen verder te brengen. Erken dat je samen
verantwoordelijk bent, als onderwijs en jeugdhulpver-
lening, voor de ontwikkeling van een kind binnen de
onderwijssetting. Bevorder een schoolcultuur waar lera-
ren het geen bedreiging vinden dat er een hulpverlener
in hun klas komt.”
Dullaert vindt dat de schoolleider actief naar buiten
moet treden. “De bestuurders van samenwerkingsver-
banden zijn niet altijd goed op de hoogte van de noden
van scholen. Daar moet het werk gebeuren. Een leraar
heeft misschien twee of drie leerlingen in de klas die
extra aandacht nodig hebben en intern begeleiders zijn
vaak de sluitpost op de begroting. Terwijl zij hard nodig

Schoolleider Carla van den Bosch:
“Jeugdhulpmedewerkers en
leraren moeten geen dingen aan
elkaar overdragen, maar elk hun
vak uitoefenen.”

17k ader prim air april 2018

934308-02_017_28-Mar-18_08:35:50_walter



p r i m a i r  o n d er w i j s ,  b er o ep s g er i c h t  v m b o  en  t ec h n i s c h e  b ed r i j v en v i n d en  el k a a r

‘Verbinding met
praktijk maakt techniek
betekenisvol’

thema _ sec toroverstijgend samenwerken

Bij Stichting Kits Primair (11 openbare
basisscholen in Midden-Drenthe) maken groep
5 en 6 jaarlijks een bedrijventoer waarbij ze
technische processen zien bij verschillende
bedrijven.
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‘Verbinding met
praktijk maakt techniek
betekenisvol’

Een vmbo-advies stuit veel ouders tegen de

borst. Vooral de deelname aan de beroeps-

gerichte leerwegen daalt. Bovendien hebben

de technische profielen te maken met een

negatief imago en onbekendheid, terwijl er op

dit vlak enorme behoefte is aan vakmensen.

Sommige basisscholen werken samen met

vmbo basis en kader én met technische bedrij-

ven om het tij te keren. “We kweken goodwill

voor technische beroepen.”

tekst irene hemels

Veel schoolleiders in het primair onderwijs ervaren dat
met een zeker dedain gesproken wordt over beroeps- en
praktijkgericht techniekonderwijs. Jord Steen, directeur
van basisschool De Beekvliet in Velserbroek: “Je hoort nog
weleens als een kind niet goed kan leren dat het altijd
nog ‘wat met zijn handen’ kan doen. Alsof een technisch
beroep een laatste uitvlucht is.” Hoewel veel basisscho-
len werken aan een doorgaande leerlijn Wetenschap &
Techniek, zetten sommige net een stapje extra door hun
leerlingen kennis te laten maken met de beroepspraktijk.
Groep 6, 7 en 8 van De Beekvliet bezoeken bijvoorbeeld
jaarlijks staalproducent Tata Steel in Velsen-Noord. Steen:
“We hebben op school een technieklokaal met alles erop
en eraan, maar het mooie van onze samenwerking met
Tata Steel is dat de verbinding met de praktijk wordt
gemaakt. Onze leerlingen lopen niet alleen binnen het
bedrijf rond om onder de indruk te raken, maar gaan echt
aan de slag met bijvoorbeeld auto’s op windkracht of het
bouwen van zweefvliegtuigjes om er daarna ook mee te
rijden en vliegen. Ze zijn intensief bezig met techniek en
allerlei soorten materialen en zien en doen dingen die ze
anders nooit zullen doen.”

Sfeer proeven Bij Stichting Kits Primair (11 open-
bare basisscholen in Midden-Drenthe) maken groep 5
en 6 jaarlijks een bedrijventoer waarbij ze technische
processen zien bij verschillende bedrijven, zoals Kip

caravans, mechanisatie- en installatiebedrijven en een
woningbouwcoöperatie waar leerlingen bijvoorbeeld
de opdracht krijgen een huis up to date op te leveren
voor een volgende huurder. Groep 7 en 8 bezoeken
bovendien jaarlijks driemaal de vmbo-locatie van RSG
Wolfsbos in Hoogeveen voor techniekactiviteiten als
hout- en metaalbewerking, schilderen, elektro, science
en programmeren. Twee weken daarvoor krijgen alle
scholen van Stichting Kits Primair een signaal en starten
met lesbrieven ter voorbereiding op de lessen met tech-
niekactiviteiten op de vmbo-locatie. Een samenwerking
die ervoor zorgt dat techniek geen solitaire aangelegen-
heid op de basisschool is, zegt Dolf Dekker, meerschools
directeur van Stichting Kits Primair. “Leren wordt hier-
door betekenisvol en kinderen raken gemotiveerd. Door
onze bedrijfsbezoeken en lessen bij RSG Wolfsbos erva-
ren ze wat techniek is en wat je ermee kan. Daarnaast
proeven ze al van de sfeer en werkwijze in het vmbo en
bedrijfsleven. We kweken daarmee goodwill voor techni-
sche beroepen.”
Ook leerlingen van groep 8 van basisschool Het Rastholt
in Hoogeveen doen mee aan de Wolfsbosexperience, waar-
bij alle leerlingen van Stichting Bijeen – waarvan Het
Rastholt deel uitmaakt – zes keer per jaar techniekles-
sen volgen bij vmbo Wolfsbos (basis en kader). Directeur
Olga Nijmeijer: “Wij dragen graag bij aan vroegtijdige
bewustwording van de kansen en mogelijkheden in de
techniek. In deze omgeving zijn veel bedrijven gevestigd
die behoefte hebben aan technisch geschoold personeel.
Dat maakt techniek voor ons een speerpunt.”

Petra Hummel, projectleider techniek van RSG Wolfsbos
– gevestigd in een erkend achterstandsgebied met een
eenzijdige sociaaleconomische structuur met veel werk
op het gebied van techniek – nam negen jaar geleden
het initiatief voor het contact met de basisscholen in de
regio. “We ontvangen jaarlijks veertig basisscholen op
vrijdagmiddag. Het is onze manier om het basisonder-
wijs te helpen een goede invulling te geven aan technie-
klessen. Wij hebben alle faciliteiten voorhanden en we
willen onze bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
techniek voor alle kinderen en hen praktische ervaring
laten opdoen. Zo worden ze enthousiast gemaakt en
nemen ze ouders mee aan de hand bij open dagen.”

‘ w e  h e b b e n  o p  s c h o o l  e e n
t e c h n i e k lo k a a l  m e t  a l l e s  e r o p
e n  e r a a n ,  m a a r  h e t  m o o i e  v a n
o n z e  s a m e n w e r k i n g  m e t  tata
s t e e l  i s  d at  d e  v e r b i n d i n g  m e t
d e  p r a k t i j k  w o r d t  g e m a a k t ’
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Volwaardige optie De hamvraag is natuurlijk: ver-
taalt het enthousiasme van de leerlingen zich in een keu-
ze voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het
vmbo? Schoolleider Steen van De Beekvliet: “Het effect
van onze samenwerking met het bedrijfsleven is lastig te
meten. Wat ik wel zeker weet is als we er niets aan doen,
kinderen zeker niet zullen kiezen voor een technische
opleiding. We laten zien dat werken in de techniek een
volwaardige optie is.” Meerschools directeur Dekker van
Kits Primair wijst op het imagoprobleem. “Dan zullen we
ook iets moeten doen aan de maatschappelijke waarde-
ring voor technische vakmensen en het salaris verhogen.
Want zelfs jonge kinderen kijken al naar wat je later
kunt verdienen.”
Schoolleider Nijmeijer van Het Rastholt is optimistisch, al
herkent ze dat ouders een lichte weerstand hebben tegen
een vmbo-advies. “Maar eigenlijk is dat al weer op z’n
retour. Nu duurzaamheid belangrijker wordt en de arbeids-
markt verandert, is het niet meer van: ‘Ga je daarheen?’ Ik
zie langzaam weer meer erkenning komen voor technische
beroepen als monteur en timmerman. Je moet flexibel,
creatief en slim zijn. Dat wordt met de bezoeken aan het
vmbo wel duidelijk.”

Ouders Toch eindigen samenwerkingsvormen tussen
po en vmbo ook vaak weer na afloop van een gesubsi-
dieerde projectperiode of bij onvoldoende effect. Dat
eerste geldt bijvoorbeeld voor de Dr. Wumkesskoalle in

Joure, onderdeel van Stichting Meilan, waar daarom een
nieuw initiatief op stapel staat. Directeur Jan de Boer
van de Dr. Wumkesskoalle: “Het Kei College voor vmbo
basis en kader gaat voor kinderen uit groep 6 tot en met
8 een dagdeel per week lokalen en vakkrachten beschik-
baar stellen voor onder andere techniekonderwijs. Voor
kinderen die graag met hun handen werken gaan we dit
aanbieden om beter aan te sluiten bij hun onderwijsbe-
hoefte. We zien nog weleens dat ouders liever de theore-
tische leerweg van het vmbo (gl/tl) zien voor hun kind.
We hopen dat hiermee te doorbreken.”
Het Rotterdams Vakcollege De Hef constateert dat alle
inspanningen ten spijt steeds minder kinderen kiezen
voor beroeps- en praktijkgericht onderwijs. Afdelingsleider
Ruben Bolsius: “Ouders sturen hun kinderen liever naar de
havo dan naar het vmbo. Daarom zijn wij bezig een oplei-
ding techniek op te zetten op een hoger niveau, namelijk
vmbo-tl. We hebben jarenlang technieklessen verzorgd aan
basisschoolleerlingen waarin ze echt praktische ervaring
konden opdoen. Daarmee zijn we gestopt omdat dat niet
leidde niet tot meer instroom. Ook de kinderen die bij ons
op school komen kiezen na twee jaar steeds vaker voor
economie of handel en niet voor techniek. Onbegrijpelijk,
want met een technisch profiel ben je verzekerd van een
baan.”
Petra Hummel van RSG Wolfsbos onderschrijft het verhaal
van Bolsius volledig. “Ouders willen een goede loodgieter
of timmerman thuis, maar willen vooral niet dat dit hun
eigen kind is.” Samen met de basisscholen van Stichting
Bijeen startte zij daarom ook een nieuw initiatief om
ouders meer te betrekken bij de opleiding van hun kind.
Hummel: “Over de precieze invulling overleggen we nog,
maar wat mij betreft volgen ouders en kind samen technie-
klessen bij ons. We hopen hiermee een drempel te slechten
en het beeld dat ouders hebben van technisch onderwijs bij
te stellen.”

Jord Steen, directeur van
basisschool De Beekvliet:
“We laten zien dat werken in
de techniek een volwaardige
optie is.”

Dolf Dekker, meerschools
directeur van Kits Primair:
“Door onze bedrijfsbezoeken
en lessen op een vmbo ervaren
kinderen wat techniek is en wat je
ermee kan.”

Angelique Snoei, schoolleider van
obs Delfshaven: “De negatieve sfeer
rond praktijkgerichte opleidingen
proberen wij in gesprekken met
ouders te kantelen.”

Directeur Olga Nijmeijer van
basisschool Het Rastholt:
“Wij dragen bij aan vroegtijdige
bewustwording van de kansen en
mogelijkheden in de techniek.”

‘o u d e r s  w i l l e n  e e n  g o e d e
lo o d g i e t e r  o f  t i m m e r m a n  t h u i s ,
m a a r  w i l l e n  vo o r a l  n i e t  d at  d i t
h u n  e i g e n  k i n d  i s ’
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thema _ sec toroverstijgend samenwerken

n i e t  a l l e e n  o p  e e n
s t e i g e r  s ta a n

De sector techniek van ROC Gilde Opleidingen in Limburg

(mbo) wist het dalende leerlingenaantal tot stilstand te

brengen door het roer om te gooien, zegt Ren Hendrix,

directeur sector Techniek. “Wij zoeken de samenwerking

met het vmbo om leerlingen te behouden voor techniek.

Vmbo-leerlingen volgen praktijkgerichte onderdelen van

hun opleiding hier op het mbo. Ik vind ook dat we meer

moeten aansluiten bij de belevingswereld van kinderen.

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

Geef ze een ander beeld van de bouw dan alleen op een

steiger staan, breng ze ook in aanraking met prefab-

bouwen. Ga niet met ze naar koude fabriekshallen,

maar neem ze mee naar de Efteling, een popfestival,

voetbalstadion of de Vierdaagse. Laat hen achter de

schermen kennismaken met technische en logistieke

processen.”

Schooladvies Schoolleiders wijzen erop dat leerlin-
gen met een ambitie in techniek veelal niet worden opge-
merkt. Norine Meinster, directeur van basisschool Nelson
Mandela uit Rotterdam en voormalig deelnemer aan de
gastlessen techniek op Vakcollege De Hef: “Interesse voor
techniek moet al op jonge leeftijd aangeboord worden.
Daarom geven wij al technieklessen vanaf groep 1. Voor
groep 7 en 8 willen wij vakdocenten techniek uit het voort-
gezet onderwijs inzetten om het technisch talent bij kinde-
ren verder naar boven te halen en een doorgaande lijn met
het vo te realiseren.”
Neem ouders al vroegtijdig mee in het schooladvies luidt
haar devies. “Als zij hun kind liever op de havo zien is dat
vrijwel altijd omdat ze een financieel goede toekomst voor
hun kroost willen. Ze weten best dat een technisch beroep
niet meer per se vies of zwaar werk is, maar zien vaak niet
dat je ook een goed inkomen kunt krijgen. Wanneer je
ouders al vanaf het allereerste begin op school meeneemt
in het niveau en de interesse van hun kind, schrikken ze
niet meer zo van een schooladvies richting beroepsgerichte
leerweg.”
Betekenisvolle bezoeken aan het vervolgonderwijs zijn
daarbij van essentieel belang, zegt Angelique Snoei, school-
leider van obs Delfshaven, waarvan leerlingen uit groep 7
en 8 gastlessen techniek volgen die worden gegeven door
docenten van het nabijgelegen Scheepvaart en Transport
vmbo-college. “De negatieve sfeer rond praktijkgerichte
opleidingen proberen wij in gesprekken met ouders te kan-
telen. Door de gastlessen krijgen kinderen beter inzicht in
welke type beroepen er zijn en wat bij hen past. Dan komt
de focus in oudergesprekken meer te liggen op wat een
kind wil, in plaats van dat ouders zich vooral blindstaren
op vervolgonderwijs op basis van een zo hoog mogelijk
niveau.” _

Norine Meinster, directeur van basisschool Nelson Mandela:
“Ouders zien vaak niet dat je met een technisch beroep ook een goed
inkomen kunt krijgen.”
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pa ssend onderwijs

Kinderen die bovengemiddeld
presteren op één of meer vakgebieden
– of die dit in potentie zouden kunnen
maar nog niet laten zien – hebben
een specifieke onderwijsbehoefte.
Alle basisscholen in Renkum en de
gemeente werken samen om ook deze
hoogbegaafde kinderen van goed
onderwijs binnen de gemeentegrenzen
te voorzien. tekst judith bosch

Directeur Hettie Sipman van obs De Marlijn

in Oosterbeek is vanaf het eerste uur betrok-

ken bij het project ‘Begaafde en talentvolle

leerlingen in de gemeente Renkum’.

“Als directeur van een school met relatief

veel meer- en hoogbegaafde leerlingen kreeg

ik in 2012 toestemming van mijn bestuur om

voor drie jaar uit de schoolreserve een plus-

klas voor één dagdeel per week te verzorgen.

Een aantal jaren later bleek dat de gemeente

Renkum geld beschikbaar wilde stellen

voor onderwijs aan begaafde kinderen. Hier

zat wel een aantal voorwaarden aan vast.

Om aanspraak te maken op het budget,

moesten alle scholen samenwerken en het

project co-financieren.”

Sipman en een andere schooldirecteur uit

de gemeente sloegen de handen ineen

en schreven een projectplan. Hierin was

‘onderwijs voor iedereen binnen de gemeen-

tegrenzen’ een belangrijk streven. Sipman:

“We zagen veel hoogbegaafde kinderen

naar Leonardoscholen buiten de gemeente

gaan, bij gebrek aan Passend onderwijs in

onze gemeente. Dat wilden we onder meer

ondervangen.” Ondertussen werd er ook een

projectgroep opgezet. Onder andere Barbara

van Gessel, begaafdheidscoördinator van

de Bernulphusschool in Oosterbeek, maakt

hier deel van uit. Van Gessel: “In eerste

instantie verliep het allemaal wat stroperig.

De besturen, directeuren en leerkrachten van

alle scholen moesten worden overgehaald

om deel te nemen. Dit vergde niet alleen

een mentale investering, maar ook een

financiële: de deelnemende scholen moesten

zelf immers ook bijdragen in de projectkos-

ten.” Sipman: “Met de schoolbesturen is

afgesproken dat ze ieder jaar 10 euro per

leerling betalen uit de gelden voor Passend

onderwijs. Dat geldt voor alle leerlingen, niet

alleen de hoogbegaafden.”

Leerkrachtvaardigheden Gelukkig

zagen de meeste scholen de meerwaarde

van het project in en kon de projectgroep al

snel echt van start. De basisscholen in de

gemeente Renkum hebben ieder afzonder-

lijk hun eigen situatie in beeld gebracht. De

onderwerpen waar de scholen aan zouden

willen werken op het gebied van hoogbe-

gaafdheid werden verzameld en geclusterd.

Al snel werd geconcludeerd dat er een groot

verschil in aanvangsniveau was: de ene

school deed al veel meer op het gebied van

begaafdheid dan de andere. Daarom werd

besloten om in eerste instantie in te zetten

op het verbeteren van leerkrachtvaardighe-

den. Door onwetendheid en onzekerheid bij

leerkrachten weg te nemen en hen te instru-

eren over de mogelijkheden van en voor

hoogbegaafde leerlingen, zouden veel meer

leerlingen tot hun recht komen in de klas.

Van Gessel: “Op dit punt hebben we onder-

wijsadviesbureau Marant ook betrokken,

want de groep werd zo groot dat we de orga-

nisatie moeilijk konden combineren met onze

werkzaamheden. Een adviseur van dit bureau

sloot bij de projectgroep aan. Hij heeft op

basis van de aanvangsniveaus en plannen

scholen en gemeente
bundelen krachten
voor onderwijs aan
hoogbegaafden

Leerkrachten van alle basisscholen in de gemeente Renkum komen per cluster bij elkaar in intervisie-
workshops om te leren van elkaars ervaringen met hoogbegaafde leerlingen. “Er ontstaat meteen een
netwerk, waardoor ze elkaar op een later moment makkelijker weten te vinden.” Foto: Judith Bosch
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een hoogbegaafdheidsaanbod voor iedere

school gemaakt. De adviseur gaat met een

team aan de slag, geeft ze opdrachten mee

en komt op school kijken hoe het gaat.”

Sipman vult aan: “Met ingang van dit

schooljaar zijn we met intervisieworkshops

begonnen. Een paar keer per jaar komen

leerkrachten van alle basisscholen bij elkaar

om per cluster (bijvoorbeeld groep 3/4 of

7/8) van elkaar te leren. Er worden casus-

sen ingebracht en onder begeleiding van

het adviesbureau zoeken we samen naar

oplossingen voor de leerlingen. Het voordeel

hiervan is dat er ook meteen een netwerk

ontstaat, waardoor leerkrachten elkaar op

een later moment makkelijker weten te

vinden.”

Voltijds Naast het gezamenlijke project

van alle scholen in Renkum wilde Sipman

graag het hoogbegaafdheidsonderwijs op

haar eigen school intensiveren. Uit ervaring

en evaluatie bleek dat een aantal hoogbe-

gaafde kinderen intensievere begeleiding

nodig heeft. Daarom zette de directeur van

obs De Marlijn voltijds hoogbegaafdenon-

derwijs op: een extra klas met daarin vijftien

kinderen uit groep 5 tot en met 8. Aan deze

klas mogen hoogbegaafde kinderen van alle

scholen uit de gemeente Renkum deelne-

men, mits ze voldoen aan een aantal voor-

waarden. Sipman: “De kinderen die hiervoor

in aanmerking komen hebben met elkaar

gemeen dat ze een heel hoog IQ hebben,

maar ook dat ze diepongelukkig werden in

hun ‘reguliere’ klas. In het voltijds hoogbe-

gaafdenonderwijs vindt niemand ze raar en

kunnen ze op hun eigen niveau communice-

ren. Daarnaast werken ze in de klas aan hun

persoonlijke lesplan en leerdoelen. Er wordt

veel aandacht besteed aan leer- en studie-

vaardigheden. We leren deze kinderen juist

dat het niet erg is om fouten te maken.”

Kracht Op de vraag waar de kracht van

het project ligt zegt begaafdheidscoördinator

Van Gessel: “De vasthoudendheid van de

werkgroep is een belangrijke succesfactor

geweest. We moesten vaak nabellen, overtui-

gen, doorvragen en uitleggen, maar wel met

het gewenste resultaat. Daarnaast hebben

de leden van de werkgroep een hele goede

klik met elkaar.” Sipman vult aan: “De steun

van de gemeente Renkum is ook onmisbaar

gebleken. Naast de financiële middelen heeft

de gemeente ons altijd de ruimte en het ver-

trouwen gegeven. En hield deze op een pret-

tige manier vinger aan de pols.” Van Gessel:

“De kennis en kunde van Marant heeft het

project eveneens een zetje gegeven. Door

hun steun kunnen we erop vertrouwen dat

we volgens de laatste inzichten werken. De

adviseur laat niet los tot hij er vertrouwen in

heeft dat een school zelf verder kan.”

Kan er ook nog iets beter? Jazeker.

Van Gessel: “De basisscholen uit de

gemeente kunnen nog heel veel van elkaar

leren. Er zit ontzettend veel kennis overal,

maar die wordt vaak alleen voor de eigen

school gebruikt. We kunnen een beter

netwerk vormen, daar wordt nu aan gewerkt.

Door samen de leerkrachtvaardigheden

te versterken, werken we toe naar een

gemeente waar álle kinderen het onderwijs

krijgen wat ze verdienen.” _

21-8000-0062-7 AVS KP 17-18-08
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Wil je weten wat Actief Ouderschap voor jouw school kan betekenen?
Ga dan naar onze website www.actiefouderschap.nl of neem direct contact op via 085-4863245

EIGENAARSCHAP	BIJ	TEAM,
OUDERS EN LEERLINGEN.

21-7000-2681-3 AVS KP 2017-18-07 maart

“Wij willen ook bij ons rapportgesprek
zijn!” Dit was één van de opmerkingen die
op de kinderwensen- en verwachtingen
ochtend op basisschool Toermalijn werd
gemaakt. Kort daarvoor was op de Wensen
en verwachtingen avond deze wens ook al
door ouders en leerkrachten uitgesproken.
Op basisschool Toermalijn in Duiven zijn
ouders, leerkrachten en kinderen samen
vertrokken om de koers van de school uit te
zetten. De planning, inhoud en opzet van de
rapportgesprekken zal in de komende jaren
worden aangepast naar de wensen en ver-
wachtingen van kinderen, ouders en team.

We	hebben	allemaal	onze	wensen	en
verwachtingen over de school. Ouders,
kinderen en leerkrachten willen allemaal het
beste voor de school. Maar wat is dan het
beste? Wat willen leerkrachten? Wat willen
ouders en wat willen de kinderen? Actief
Ouderschap heeft een werkwijze ontwikkeld
waarbij ouders en leerkrachten met elkaar
in gesprek gaan in kleine groepen. Daarvoor
worden speciaal opgeleide gespreksleiders
ingezet om zo veel mogelijk meningen te ver-
zamelen en deze om te zetten naar wensen
of verwachtingen. Alle ouders krijgen een
uitgebreid verslag van de avond thuisge-
stuurd. Enkele weken na de avond bespreekt
het “Partnerschapteam”, bestaande uit
enkele ouders, leerkrachten en de directie,
de opbrengst van de avond en worden speer-
punten gekozen om samen uit te werken.

Voor de kinderen heeft Actief
Ouderschap een methode
ontwikkeld waarmee in elke
klas, vanuit dezelfde invals-
hoeken als bij de ouderavond,
de wensen en verwachtingen
worden geïnventariseerd. De
leerlingenraad gaat daarna met
de opbrengst aan de slag. In een
gezamenlijke vergadering van de
leerlingenraad en het partnerschap-
team worden de puntjes op de i
gezet.

Scholen kunnen de wensen en ver-
wachtingenochtend voor kinderen jaar-
lijks zelf herhalen. Het team krijgt een
werkwijze en materialen aangereikt
waarmee ze jaarlijks de kinderwensen
en verwachtingen kunnen ophalen.
De positie van de leerlingenraad
wordt hiermee versterkt en er ont-
staat eigenaarschap bij kinderen,
ouders en team. Zo wordt het
werken aan burgerschapsvorming
praktisch en doelgericht en wor-
den schoolontwikkelingen inge-
zet door samen te vertrekken.

Kinderen doen het beter als
ouders en school samen-
werken. Actief Ouderschap
kan deze samenwerking
faciliteren.

- Advertorial -
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Opleidingen en leergangen 2018 en 2019

Hoe ga je als schoolleider om met een continu veranderende

maatschappij? Wat betekent dit voor het onderwijs van vandaag en

morgen? Wat is het lerend vermogen van de school, het team en van u

als schoolleider? Hoe creëert u een omgeving waarin leerkrachten zich

voortdurend ontwikkelen om het onderwijs te verbeteren, zodat dit leidt

tot hogere opbrengsten voor de leerlingen? Schoolleiders maken het

verschil. Een periode intensief aan de slag gaan met een opleiding of leergang prikkelt de nieuwsgierigheid,

geeft inspiratie, biedt nieuwe kennis en concrete handvatten, maar geeft ook inzicht en (zelf )vertrouwen.

Dankzij ons netwerk van experts kunnen we dit ruime aanbod aan u presenteren. Goed onderwijs door

visionair leiderschap, dat is waar we ons voor inzetten.

Leergang
Middenkader
U leert leidinggeven aan een bouw of afdeling door het ontwikkelen

van professionele en persoonlijke kwaliteiten en het coachen

van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie als

sparringpartner en bent u in staat om op een concreet vraagstuk

actieonderzoek uit te voeren. De Leergang Middenkader is

opgenomen in het Lerarenregister (160 registeruren).

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

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam
U werkt aan de ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap en

het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in

de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel,

facilitair en cultuur. U leert onder andere onderzoek in te zetten en

data in en over de school te benutten. De vijf basiscompetenties

die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en duurzame

schoolontwikkeling komen aan bod. Belangrijkste casus: een

verbetertraject op uw eigen school. In samenwerking met NSO-CNA.

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

Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam
Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap wordt naar een

hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van persoonlijk en

onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling (onder

andere veranderprocessen) en onderzoek. Na afloop kunt u onder

andere leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een

‘lerende organisatie’. In samenwerking met NSO-CNA.

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

Leergang Persoonlijk
leiderschap
Onderzoek naar uw talenten en sterke punten en die van uw

team staan centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust,

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

en bepaalt u relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl

heeft daarbij uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In

samenwerking met ‘t Mannetje & Co.

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

Leergang Theorie U
in de school
We leven in een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen

waar we een antwoord op moeten vinden. In zijn U-theorie

introduceert Otto Scharmer een nieuw concept van leidinggeven

dat gebaseerd is op het verbinden van mensen met hun ziel.

Wie je bent als leider of leraar speelt een belangrijke rol. Om de

omslag te maken van leren uit het verleden naar leren van de

toekomst doorlopen deelnemers de vijf bewegingen van de U, met

een praktische vertaalslag naar de school. In samenwerking met

Natuurlijk leren.

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

Leergang Oriëntatie
op bestuurlijk leiderschap
U oriënteert zich op de functie van onderwijsbestuurder. Doorlopend

vindt reflectie plaats op uw persoonlijke waarden, drijfveren en visie

gericht op de centrale vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit?

Wil ik een bestuurlijk leider worden en past het bij mij? Ook loopt u

vier dagen mee met een onderwijsbestuurder.

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

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Wil je weten wat Actief Ouderschap voor jouw school kan betekenen?
Ga dan naar onze website www.actiefouderschap.nl of neem direct contact op via 085-4863245

EIGENAARSCHAP	BIJ	TEAM,
OUDERS EN LEERLINGEN.

21-7000-2681-3 AVS KP 2017-18-07 maart

“Wij willen ook bij ons rapportgesprek
zijn!” Dit was één van de opmerkingen die
op de kinderwensen- en verwachtingen
ochtend op basisschool Toermalijn werd
gemaakt. Kort daarvoor was op de Wensen
en verwachtingen avond deze wens ook al
door ouders en leerkrachten uitgesproken.
Op basisschool Toermalijn in Duiven zijn
ouders, leerkrachten en kinderen samen
vertrokken om de koers van de school uit te
zetten. De planning, inhoud en opzet van de
rapportgesprekken zal in de komende jaren
worden aangepast naar de wensen en ver-
wachtingen van kinderen, ouders en team.

We	hebben	allemaal	onze	wensen	en
verwachtingen over de school. Ouders,
kinderen en leerkrachten willen allemaal het
beste voor de school. Maar wat is dan het
beste? Wat willen leerkrachten? Wat willen
ouders en wat willen de kinderen? Actief
Ouderschap heeft een werkwijze ontwikkeld
waarbij ouders en leerkrachten met elkaar
in gesprek gaan in kleine groepen. Daarvoor
worden speciaal opgeleide gespreksleiders
ingezet om zo veel mogelijk meningen te ver-
zamelen en deze om te zetten naar wensen
of verwachtingen. Alle ouders krijgen een
uitgebreid verslag van de avond thuisge-
stuurd. Enkele weken na de avond bespreekt
het “Partnerschapteam”, bestaande uit
enkele ouders, leerkrachten en de directie,
de opbrengst van de avond en worden speer-
punten gekozen om samen uit te werken.

Voor de kinderen heeft Actief
Ouderschap een methode
ontwikkeld waarmee in elke
klas, vanuit dezelfde invals-
hoeken als bij de ouderavond,
de wensen en verwachtingen
worden geïnventariseerd. De
leerlingenraad gaat daarna met
de opbrengst aan de slag. In een
gezamenlijke vergadering van de
leerlingenraad en het partnerschap-
team worden de puntjes op de i
gezet.

Scholen kunnen de wensen en ver-
wachtingenochtend voor kinderen jaar-
lijks zelf herhalen. Het team krijgt een
werkwijze en materialen aangereikt
waarmee ze jaarlijks de kinderwensen
en verwachtingen kunnen ophalen.
De positie van de leerlingenraad
wordt hiermee versterkt en er ont-
staat eigenaarschap bij kinderen,
ouders en team. Zo wordt het
werken aan burgerschapsvorming
praktisch en doelgericht en wor-
den schoolontwikkelingen inge-
zet door samen te vertrekken.

Kinderen doen het beter als
ouders en school samen-
werken. Actief Ouderschap
kan deze samenwerking
faciliteren.

- Advertorial -
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Opleidingen en leergangen 2018 en 2019

Hoe ga je als schoolleider om met een continu veranderende

maatschappij? Wat betekent dit voor het onderwijs van vandaag en

morgen? Wat is het lerend vermogen van de school, het team en van u

als schoolleider? Hoe creëert u een omgeving waarin leerkrachten zich

voortdurend ontwikkelen om het onderwijs te verbeteren, zodat dit leidt

tot hogere opbrengsten voor de leerlingen? Schoolleiders maken het

verschil. Een periode intensief aan de slag gaan met een opleiding of leergang prikkelt de nieuwsgierigheid,

geeft inspiratie, biedt nieuwe kennis en concrete handvatten, maar geeft ook inzicht en (zelf )vertrouwen.

Dankzij ons netwerk van experts kunnen we dit ruime aanbod aan u presenteren. Goed onderwijs door

visionair leiderschap, dat is waar we ons voor inzetten.

Leergang
Middenkader
U leert leidinggeven aan een bouw of afdeling door het ontwikkelen

van professionele en persoonlijke kwaliteiten en het coachen

van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie als

sparringpartner en bent u in staat om op een concreet vraagstuk

actieonderzoek uit te voeren. De Leergang Middenkader is

opgenomen in het Lerarenregister (160 registeruren).

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

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam
U werkt aan de ontwikkeling van uw persoonlijk leiderschap en

het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap: het sturen in

de domeinen schoolorganisatie, onderwijsorganisatie, personeel,

facilitair en cultuur. U leert onder andere onderzoek in te zetten en

data in en over de school te benutten. De vijf basiscompetenties

die bijdragen aan optimale leerlingresultaten en duurzame

schoolontwikkeling komen aan bod. Belangrijkste casus: een

verbetertraject op uw eigen school. In samenwerking met NSO-CNA.

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

Opleiding Schoolleider
Vakbekwaam
Het ambachtelijke deel van het schoolleiderschap wordt naar een

hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van persoonlijk en

onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling (onder

andere veranderprocessen) en onderzoek. Na afloop kunt u onder

andere leiding geven aan duurzame schoolontwikkeling en een

‘lerende organisatie’. In samenwerking met NSO-CNA.

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

Leergang Persoonlijk
leiderschap
Onderzoek naar uw talenten en sterke punten en die van uw

team staan centraal, met als gevolg meer zelfvertrouwen, rust,

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

en bepaalt u relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl

heeft daarbij uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In

samenwerking met ‘t Mannetje & Co.

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

Leergang Theorie U
in de school
We leven in een tijd van grote complexe problemen en uitdagingen

waar we een antwoord op moeten vinden. In zijn U-theorie

introduceert Otto Scharmer een nieuw concept van leidinggeven

dat gebaseerd is op het verbinden van mensen met hun ziel.

Wie je bent als leider of leraar speelt een belangrijke rol. Om de

omslag te maken van leren uit het verleden naar leren van de

toekomst doorlopen deelnemers de vijf bewegingen van de U, met

een praktische vertaalslag naar de school. In samenwerking met

Natuurlijk leren.

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

Leergang Oriëntatie
op bestuurlijk leiderschap
U oriënteert zich op de functie van onderwijsbestuurder. Doorlopend

vindt reflectie plaats op uw persoonlijke waarden, drijfveren en visie

gericht op de centrale vragen: Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit?

Wil ik een bestuurlijk leider worden en past het bij mij? Ook loopt u

vier dagen mee met een onderwijsbestuurder.

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

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Begrijpen
vóór ingrijpen: Systeemdenken
in een lerende school
Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor

de werkelijkheid beter te begrijpen. Hoe beter we begrijpen, hoe

effectiever we kunnen ingrijpen. Door systeemdenken zien we het

totaalbeeld, niet slechts de details. Ook hebben we oog voor de

manier waarop onderdelen in een school elkaar beïnvloeden en zijn

we beter in staat om het systeem in positieve zin te veranderen.

Met name bedoeld voor leiders die zich willen verdiepen in de rijke

mogelijkheden van de vijfde discipline. Het boek systeemdenken in

een lerende school van Jan Jutten is leidraad. In samenwerking met

Natuurlijk leren.

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/begrijpenvooringrijpen

Leergang Strategische
communicatie & PR
Als schoolleider heeft u te maken met diverse doelgroepen en leeft

u in een glazen huis. Hoe organiseert u de communicatie van uw

school zo effectief mogelijk? Laat u niet meer leiden door de waan

van de dag, maar neem zelf de regie. U leert hoe u uw eigen rol kunt

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

samenwerking met Cornelissen Communicatie.

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

Leergang Teamflow
voor schoolleiders
Hoe kunnen schoolleiders ervoor zorgen dat medewerkers in

korte tijd met elkaar tot een gefocuste samenwerking komen in

(wisselende) teams, met daarin een juiste balans tussen plezier

en prestatie? U 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 werken met het

teamflow-gedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere prestaties van

medewerkers en de organisatie als geheel en creëert een positief

werkklimaat. In samenwerking met Flow concepts.

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

Leergang Op weg naar
excellent schoolleiderschap
Als gedreven schoolleider heeft u behoefte aan verbreding,

verdieping en verrijking van uw dagelijks functioneren. Uw

omgeving verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent

en deze op de juiste manier weet in te zetten. Aandacht voor:

authentiek leiderschap, leren van de toekomst (Theorie U), de

kracht van het conflict en mediation.

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

Leergang
Interim-management: iets voor u?
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional

specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring

en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit,

zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit van groot belang.

Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende

nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke

voorwaarde om succesvol te zijn. Welke competenties hebben

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

aan te sturen?

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

Leergang
Ondernemend leiderschap
In deze leergang (her)ontdekken schoolleiders samen met

directeuren, managers en ondernemers uit andere sectoren hoe je

als leider anticipeert op veranderingen die zich (gaan) aandienen

in onze samenleving. In lokale en regionale communities gaan

schoolleiders met leidinggevenden van maatschappelijke en

culturele instellingen en uit het bedrijfsleven samen aan de

slag. Je bouwt aan een solide netwerk en een goede toekomst

voor de leerlingen. Deelnemers werken samen aan diverse

leiderschapsvraagstukken.

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

Leergang Directeur Integraal
Kind Centrum (IKC)
Deze leergang biedt onder andere theorie, verdieping en intervisie

omtrent het sociale domein, de ontwikkeling van kinderen, het

ontwerp van een IKC, regelgeving/beheer en exploitatie, en

veranderkunde. Deelnemers bezoeken enkele IKC’s en maken een

ondernemingsplan. Na afloop heeft u uw strategisch denken en

handelen vergroot in relatie tot de ontwikkeling en/of aansturing

van een IKC en kunt u een integraal curriculum ontwerpen. In

samenwerking met S3.

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

Leergang Bouwen
aan een lerende school
De programmaonderdelen uit deze leergang zijn nauw verbonden

met de vijf disciplines van de lerende school die concreet worden

vertaald naar werkvormen, interventies en acties om tot een

lerende organisatie te komen. Daarbij leggen we nadrukkelijk een

relatie met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy

Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. We leren veel van

elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen

praktijk. In samenwerking met Natuurlijk leren.

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/bouwenaaneenlerendeschool

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering

935119-02-CEL_003_27-Feb-18_14:39:47_walter

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs
Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt

dus om een eigen ontwerp. Gepersonaliseerd onderwijs is dé

manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en

teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs

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

verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de

veranderende professional en opbrengsten. In samenwerking met

EXOVA.

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

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap in een lerende school
Hoe kunnen we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam

verhogen en wat betekent dit voor leiders? Bestuurders en school-

leiders hebben grote invloed op de kwaliteit en de resultaten van het

onderwijs. Opbrengstgerichte leiders creëren als systeemdenkers in

actie een context waarin leraren zich voortdurend ontwikkelen om

hun onderwijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere leerop-

brengsten voor de kinderen. In samenwerking met Natuurlijk leren.

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

opbrengstgerichtleiderschap

Leergang
Action Learning
U leert hoe u met veranderingen omgaat: door ze direct, van

binnenuit, te realiseren. Na afloop kunt u een Action Learningproces

inrichten als oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer

en bij gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling

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

inzet van Action Learning als didactisch model. In samenwerking met

De Roode Advies & Consultancy.

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

Leergang
Cultuurpracticum
In deze leergang leert u de eigen schoolcultuur van binnenuit

zelf te beïnvloeden. Door vast te stellen wat de gedeelde

vooronderstellingen zijn binnen de cultuur waarop u trots mag zijn

en die u wilt behouden, en welke niet meer passen in uw school en

daarom aan vervanging toe zijn. Vaak gaat een cultuurverandering

over het veranderen van een of twee dominante mindsets. Deze

zoektocht staat centraal. Ook schenken we de nodige aandacht

aan het opstellen van passende interventies: wat werkt in welke

situatie? In samenwerking met De Roode Advies & Consultancy.

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

Leergang Veranderen
met Transactionele Analyse
Als leidinggevende wilt u mede-eigenaar zijn van de (duurzame)

veranderingen die u in uw school wilt doorvoeren. U onderzoekt

wat bij u past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leert

u wat werkt, wat niet, en waarom. U ontwikkelt uw eigen heldere

kijk op veranderingen en op het onderliggende proces, vanuit

een onderbouwd strategisch beleid dat teamleden uitnodigt tot

eigenaarschap. U leert het veranderingsproces vorm te geven vanuit

uw eigen autonome leiderschap en het vermogen te verbinden.

Een belangrijk concept is het zogenaamde scriptmodel, dat zich

richt op (onbewuste) niet-zichtbare processen. Deze ‘onderstroom’

werkt door in de dagelijkse praktijk. In samenwerking met Plata

Onderwijsacademie.

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

Leergang
Verbindend leiderschap
Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en over-

belasting (werkdruk) naar samenhang en focus? In de literatuur zie

je een onderscheid tussen de right and wrong drivers for change.

Wrong drivers zijn bijvoorbeeld: te grote gerichtheid van leiders op

het individu en de gefragmenteerde aanpak. De deelnemers leren

zich vooral te richten op de right driver s: verbinden van leerkrach-

ten om van elkaar te leren en het realiseren van samenhang bij

schoolontwikkeling. In samenwerking met Natuurlijk leren.

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

Leergang
Bildung voor schoolleiders
Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet kennen.

Hoe? Door Ausbildung (vakopleiding) en Bildung (persoonlijke, maat-

schappelijke en culturele vorming) te combineren. We kijken wat we

al aan bildung doen en hoe we meer handen en voeten kunnen geven

aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel

handelen hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

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

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs
Wat geven we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige, vaar-

dige en waardige burgers te worden, om zelfstandig een bijdrage te

kunnen leveren aan de steeds ‘complexere’ samenleving? De basis

voor de ontwikkeling ligt bij een contextanalyse van het sociale

domein van het kind. Deze leergang benadert het herontwerp vanuit

het ‘why – what – how’. U krijgt zicht op ontwikkelingen die zich nu

afspelen in organisaties, het bedrijfsleven en in de samenleving.

De kernvraag is: wat betekent dit voor mijn handelen als leiding-

gevende in een school? In samenwerking met S3.

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

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Begrijpen
vóór ingrijpen: Systeemdenken
in een lerende school
Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en daardoor

de werkelijkheid beter te begrijpen. Hoe beter we begrijpen, hoe

effectiever we kunnen ingrijpen. Door systeemdenken zien we het

totaalbeeld, niet slechts de details. Ook hebben we oog voor de

manier waarop onderdelen in een school elkaar beïnvloeden en zijn

we beter in staat om het systeem in positieve zin te veranderen.

Met name bedoeld voor leiders die zich willen verdiepen in de rijke

mogelijkheden van de vijfde discipline. Het boek systeemdenken in

een lerende school van Jan Jutten is leidraad. In samenwerking met

Natuurlijk leren.

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/begrijpenvooringrijpen

Leergang Strategische
communicatie & PR
Als schoolleider heeft u te maken met diverse doelgroepen en leeft

u in een glazen huis. Hoe organiseert u de communicatie van uw

school zo effectief mogelijk? Laat u niet meer leiden door de waan

van de dag, maar neem zelf de regie. U leert hoe u uw eigen rol kunt

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

samenwerking met Cornelissen Communicatie.

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

Leergang Teamflow
voor schoolleiders
Hoe kunnen schoolleiders ervoor zorgen dat medewerkers in

korte tijd met elkaar tot een gefocuste samenwerking komen in

(wisselende) teams, met daarin een juiste balans tussen plezier

en prestatie? U 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 werken met het

teamflow-gedachtegoed leidt tot aantoonbaar betere prestaties van

medewerkers en de organisatie als geheel en creëert een positief

werkklimaat. In samenwerking met Flow concepts.

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

Leergang Op weg naar
excellent schoolleiderschap
Als gedreven schoolleider heeft u behoefte aan verbreding,

verdieping en verrijking van uw dagelijks functioneren. Uw

omgeving verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent

en deze op de juiste manier weet in te zetten. Aandacht voor:

authentiek leiderschap, leren van de toekomst (Theorie U), de

kracht van het conflict en mediation.

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

Leergang
Interim-management: iets voor u?
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional

specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring

en mentaliteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit,

zorgvuldigheid, transparantie en professionaliteit van groot belang.

Juist het met distantie kunnen werken, maar wel met voldoende

nabijheid om mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke

voorwaarde om succesvol te zijn. Welke competenties hebben

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

aan te sturen?

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

Leergang
Ondernemend leiderschap
In deze leergang (her)ontdekken schoolleiders samen met

directeuren, managers en ondernemers uit andere sectoren hoe je

als leider anticipeert op veranderingen die zich (gaan) aandienen

in onze samenleving. In lokale en regionale communities gaan

schoolleiders met leidinggevenden van maatschappelijke en

culturele instellingen en uit het bedrijfsleven samen aan de

slag. Je bouwt aan een solide netwerk en een goede toekomst

voor de leerlingen. Deelnemers werken samen aan diverse

leiderschapsvraagstukken.

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

Leergang Directeur Integraal
Kind Centrum (IKC)
Deze leergang biedt onder andere theorie, verdieping en intervisie

omtrent het sociale domein, de ontwikkeling van kinderen, het

ontwerp van een IKC, regelgeving/beheer en exploitatie, en

veranderkunde. Deelnemers bezoeken enkele IKC’s en maken een

ondernemingsplan. Na afloop heeft u uw strategisch denken en

handelen vergroot in relatie tot de ontwikkeling en/of aansturing

van een IKC en kunt u een integraal curriculum ontwerpen. In

samenwerking met S3.

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

Leergang Bouwen
aan een lerende school
De programmaonderdelen uit deze leergang zijn nauw verbonden

met de vijf disciplines van de lerende school die concreet worden

vertaald naar werkvormen, interventies en acties om tot een

lerende organisatie te komen. Daarbij leggen we nadrukkelijk een

relatie met recente inzichten over leiderschap, zoals die van Andy

Hargreaves, Otto Scharmer en Michael Fullan. We leren veel van

elkaar en doen concrete ideeën op voor werkvormen in de eigen

praktijk. In samenwerking met Natuurlijk leren.

Meer informatie en aanmelden:

www.avs.nl/cel/bouwenaaneenlerendeschool

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
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Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs
Er is geen blauwdruk van gepersonaliseerd onderwijs. Dat vraagt

dus om een eigen ontwerp. Gepersonaliseerd onderwijs is dé

manier om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen en

teamleden in de school. Sterker nog: gepersonaliseerd onderwijs

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

verandering, wat is gepersonaliseerd onderwijs, omgaan met de

veranderende professional en opbrengsten. In samenwerking met

EXOVA.

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

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap in een lerende school
Hoe kunnen we de opbrengsten van het onderwijs duurzaam

verhogen en wat betekent dit voor leiders? Bestuurders en school-

leiders hebben grote invloed op de kwaliteit en de resultaten van het

onderwijs. Opbrengstgerichte leiders creëren als systeemdenkers in

actie een context waarin leraren zich voortdurend ontwikkelen om

hun onderwijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere leerop-

brengsten voor de kinderen. In samenwerking met Natuurlijk leren.

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

opbrengstgerichtleiderschap

Leergang
Action Learning
U leert hoe u met veranderingen omgaat: door ze direct, van

binnenuit, te realiseren. Na afloop kunt u een Action Learningproces

inrichten als oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer

en bij gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling

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

inzet van Action Learning als didactisch model. In samenwerking met

De Roode Advies & Consultancy.

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

Leergang
Cultuurpracticum
In deze leergang leert u de eigen schoolcultuur van binnenuit

zelf te beïnvloeden. Door vast te stellen wat de gedeelde

vooronderstellingen zijn binnen de cultuur waarop u trots mag zijn

en die u wilt behouden, en welke niet meer passen in uw school en

daarom aan vervanging toe zijn. Vaak gaat een cultuurverandering

over het veranderen van een of twee dominante mindsets. Deze

zoektocht staat centraal. Ook schenken we de nodige aandacht

aan het opstellen van passende interventies: wat werkt in welke

situatie? In samenwerking met De Roode Advies & Consultancy.

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

Leergang Veranderen
met Transactionele Analyse
Als leidinggevende wilt u mede-eigenaar zijn van de (duurzame)

veranderingen die u in uw school wilt doorvoeren. U onderzoekt

wat bij u past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leert

u wat werkt, wat niet, en waarom. U ontwikkelt uw eigen heldere

kijk op veranderingen en op het onderliggende proces, vanuit

een onderbouwd strategisch beleid dat teamleden uitnodigt tot

eigenaarschap. U leert het veranderingsproces vorm te geven vanuit

uw eigen autonome leiderschap en het vermogen te verbinden.

Een belangrijk concept is het zogenaamde scriptmodel, dat zich

richt op (onbewuste) niet-zichtbare processen. Deze ‘onderstroom’

werkt door in de dagelijkse praktijk. In samenwerking met Plata

Onderwijsacademie.

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

Leergang
Verbindend leiderschap
Hoe kunnen leiders de omslag maken van fragmentering en over-

belasting (werkdruk) naar samenhang en focus? In de literatuur zie

je een onderscheid tussen de right and wrong drivers for change.

Wrong drivers zijn bijvoorbeeld: te grote gerichtheid van leiders op

het individu en de gefragmenteerde aanpak. De deelnemers leren

zich vooral te richten op de right driver s: verbinden van leerkrach-

ten om van elkaar te leren en het realiseren van samenhang bij

schoolontwikkeling. In samenwerking met Natuurlijk leren.

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

Leergang
Bildung voor schoolleiders
Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet kennen.

Hoe? Door Ausbildung (vakopleiding) en Bildung (persoonlijke, maat-

schappelijke en culturele vorming) te combineren. We kijken wat we

al aan bildung doen en hoe we meer handen en voeten kunnen geven

aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel

handelen hand in hand gaan. In samenwerking met ISVW.

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

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs
Wat geven we kinderen mee om in deze 21ste eeuw aardige, vaar-

dige en waardige burgers te worden, om zelfstandig een bijdrage te

kunnen leveren aan de steeds ‘complexere’ samenleving? De basis

voor de ontwikkeling ligt bij een contextanalyse van het sociale

domein van het kind. Deze leergang benadert het herontwerp vanuit

het ‘why – what – how’. U krijgt zicht op ontwikkelingen die zich nu

afspelen in organisaties, het bedrijfsleven en in de samenleving.

De kernvraag is: wat betekent dit voor mijn handelen als leiding-

gevende in een school? In samenwerking met S3.

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

Meer informatie, actuele data en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering

935119-02-CEL_002_06-Mar-18_15:15:29_walter
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m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n  e n  a dv i e s  o p  m a at
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Roelf Willemstein.
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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 Montessorischool Valkenbos in Den Haag gaan

leerkrachten en ouders in de klas samen aan de slag met onderzoekend en

ontwerpend leren. tekst susan de boer

“We waren al een poos op zoek naar een

manier om Wetenschap & Techniek vorm

te geven. Ook wilden we - de ideeën van -

ouders meer betrekken bij het onderwijs”,

vertelt Sandra Kramp, intern begeleider en

coördinator Wetenschap & Techniek (W&T)

op Montessorischool Valkenbos in Den

Haag. “Leerkrachten voelen zich soms

onzeker bij W&T en veel ouders brengen

specifieke, inhoudelijke praktijkkennis

mee vanuit hun eigen vakgebied. Dus dat

kwam bij elkaar. Twee jaar geleden heb-

ben we een ontwikkelgroep opgericht met

ouders en leerkrachten van verschillende

scholen en schoolbesturen uit de regio.

Met elkaar en onder begeleiding van

didactische experts Onderzoekend en

Ontwerpend Leren (OOL) hebben we ‘Samen

in de klas’ ontwikkeld: leerkrachten en

ouders geven samen lessen, waarbij de

ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen

expertise.” Intussen

is de school bezig

geweest de missie en

visie opnieuw te bepa-

len. “We willen dat

kinderen vrijer leren

denken, zelf oplos-

singen bedenken, en

dat leerkrachten het

denken stimuleren

en niet zelf met

antwoorden komen”,

licht schoolleider Kim

Semeijn toe. “We heb-

ben het concept OOL

omarmd. ‘Samen in de

klas’ sluit daarbij aan.

Leerkrachten die het meteen al aandurfden

zijn samen met ouders les gaan geven. Het

is spannend, de ouder ziet de leerkracht

aan het werk en andersom.” Op studieda-

gen hebben de leerkrachten zich verdiept

in de lessen en ze deels zelf ervaren om

zich de didactiek van OOL eigen te maken.

“Bijvoorbeeld een probleem vanuit een

ander perspectief bekijken. Hoe kun je zor-

gen dat meeuwen vuilniszakken met afval

heel laten? Hoe zou een astronaut dit oplos-

sen? En mieren? Kinderen zoeken zo naar

diverse oplossingen voor meeuwenoverlast

tijdens het broedseizoen.”

De lessen zijn géén gastlessen en maken

deel uit van het curriculum. De onder-

werpen vallen binnen thema’s als aard-

rijkskunde, geschiedenis en natuur. In een

lesbrief is duidelijk beschreven wat de rol

van de ouders en de leerkracht precies is

en welke vragen ze kunnen stellen om het

proces van onderzoeken en ontwerpen op

gang te helpen. Leerkracht en ouder berei-

den de les van gemiddeld anderhalf uur

samen voor. Ib’er Kramp: “We hebben alles

van te voren getest en het blijkt dat ander-

half uur een goede tijdspanne is.” De les

wordt gegeven in plaats van een andere

les over het onderwerp, bijvoorbeeld veel

voorkomende dieren in de woonomgeving.

Overal staat bij welke kerndoelen worden

gedekt. “Op de website Samenindeklas.

nl kunnen leerkrachten nagaan voor welk

onderwerp ze welke ouder kunnen vragen”,

zegt schoolleider Semeijn. “Het komt niet

apart bovenop hun lestaak.”

‘Samen in de klas’ is zeer succesvol.

“Kinderen vinden het leuk dat hun

moeder of vader meer weet dan de juf.

Leerkrachten zijn enthousiast omdat

ouders extra expertise en inspiratie bin-

nenbrengen en andere vragen stellen”,

zegt Semeijn. “Je krijgt ook een andere band

tussen ouders en leerkrachten.” Kramp:

“Het is een verrijking van je curriculum.

Als leerkracht krijg je bovendien andere

kanten van leerlingen en hun capaciteiten te

zien, ze komen anders uit de verf.”

Het concept is niet alleen toepasbaar op

vernieuwingsscholen. “Alle ouders kunnen

ergens expertise in hebben of warm voor

lopen”, zegt Semeijn. Kramp voegt toe:

“Met bevlogen leerkrachten en enthousiaste

ouders, een schoolleider en een bestuur die

erachter staan, kan het overal.” _

Meer weten?
Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

leerkrachten en ouders
geven samen les

Bij ‘Samen in de klas’ geven leerkrachten en ouders samen les,
waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise.
Foto: Peter van Beek

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n  e n  a dv i e s  o p  m a at
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl

Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Roelf Willemstein.

Leergang Ondernemend
leiderschap

Leergang Bouwen
aan een lerende school

Masterclass Stimuleren van
praktijkgericht onderzoek

B
A

S
IS

R
EG

IS
TR

A
TIE

H
E

R
R

E
G

IS
T

R
A

T
IE

Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Op weg naar
excellent schoolleiderschap

Leergang Directeur
Integraal Kind Centrum (IKC)

Leergang Interim-
management, iets voor u?

Leergang Bildung
voor schoolleiders

Leergang Strategische
communicatie & PR

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Leergang Action
Learning

Leergang Begrijpen
vóór ingrijpen

Leergang Opbrengstgericht
leiderschap

Leergang Leidinggeven aan
gepersonaliseerd onderwijs

Leergang Veranderen
met Transactionele Analyse

Leergang Oriëntatie
op bestuurlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Regie en strategie

Kennis en kwaliteitsontwikkeling

In relatie staan tot de omgeving Gecertificeerd voor een deelthema

Omgaan met verschillen

Leidinggeven aan verandering

Toekomstgericht onderwijs

PROFESSIONALISERINGSTHEMA'S SCHOOLLEIDERSREGISTER PO

Leergang Verbindend
leiderschap

Leergang  Theorie U
in de school

Leergang Teamflow
voor schoolleiders

Leergang
Cultuurpracticum

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

OPLEIDINGEN EN LEERGANGEN AVS CENTRUM EDUCATIEF LEIDERSCHAP

www.avs.nl/professionalisering

935119-02-CEL_004_27-Feb-18_14:39:47_walter

29k ader prim air april 2018

934308-02_029_28-Mar-18_12:23:00_walter



portret ten

a a n  d e  s l a g  m e t  h e t  w er k d ru k a k ko o r d

Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar structureel extra middelen

om de werkdruk te verlagen. Hoe deze worden ingezet, zal in overleg met het team worden

bepaald en dus per school verschillen. Drie schoolleiders vertellen over de impact van het

werkdrukakkoord. tekst daniëlla van ’t erve

‘Vooral behoefte aan extra handen’
Jenaplanschool de Vuurvogel in Assen heeft 185 leerlingen, verdeeld over acht stamgroepen.

Directeur Irma Veenhuizen: “Werkdruk is niet per se iets negatiefs.”

“Samen de dingen doen die nut-
tig zijn en passen bij de visie,
maken dat je er ook veel energie
van krijgt. Natuurlijk is belang-
rijk dat de balans goed blijft.
Daarom maken we nu al duide-
lijke keuzes in wat we wel en
niet willen doen. Daarbij draait
het altijd om de vraag: wat heeft
een kind hieraan? Zo toetsen we
minder en maken we ook geen
groepsplannen, omdat de tijd die
dat kost niet opweegt tegen de
baten. Sinds dit schooljaar heb-
ben we geen lange vergaderin-
gen meer, maar houden we één
keer per week bordsessies van
een kwartier per bouw. Verder
gebruiken we de studiedagen
om per bouw samen de lessen
voor te bereiden. De werkdruk
vermindert doordat je de taken
kunt verdelen, waarmee je ook
tegemoet kunt komen aan ieders
talenten. Doen waar je plezier
in hebt, geeft energie. Verder
verzorgt een pedagogisch mede-
werker de pleinwacht tussen de middag, waardoor alle
personeelsleden een half uur pauze kunnen nemen.
De school ontvangt extra voorzieningen voor leerlingen

die onder de gewichtenregeling vallen
en voor nieuwkomers. We zitten dus
wat ruimer in ons jasje en kunnen de
groepsgrootte daardoor terugbrengen
naar gemiddeld 22 leerlingen en de
inzet van extra ondersteuning betalen.
Dat we nu extra middelen krijgen om
de werkdruk aan te pakken vind ik aan
de ene kant hartstikke mooi. Daardoor
kan ik collega’s nog beter inzetten op
waar hun talenten liggen. De vraag
hoe we de middelen gaan besteden, zal
onderdeel worden van een studiedag.
Collega’s geven aan vooral behoefte te
hebben aan extra handen in de klas.
De onderwijsassistent die we nu voor
zeventien uur hebben, levert al zoveel
meer lucht op.
Dus dat dit soort extra ondersteuning
mogelijk wordt, is prachtig. Wat ik
moeilijk vind is dat ik voor 43 procent
van de vervangingen afgelopen maand
geen invaller kon vinden, waardoor de
werkdruk in het team enorm toeneemt.
Die neem je niet weg met deze midde-
len, want er is een chronisch tekort aan
mensen. Om dat aan te pakken is op de

eerste plaats nodig dat het imago van het beroep veran-
dert. Onderwijs is een prachtig vak waarop we weer trots
moeten zijn.”

Directeur Irma Veenhuizen:

“d e  w e r k d r u k
v e r m i n d e r t  d o o r d at

j e  d e  ta k e n  k u n t
v e r d e l e n ,  w a a r m e e  j e

o o k  t e g e m o e t  k u n t
ko m e n  a a n  i e d e r s

ta l e n t e n . ”
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a a n  d e  s l a g  m e t  h e t  w er k d ru k a k ko o r d

‘Iedere school heeft ruimte
om keuzes maken’

Basisschool De Ontdekking in Didam telt ongeveer 350 leerlingen. Meerschools directeur
Bart van der Ent: “Natuurlijk ben ik blij met de extra middelen. Ik ervaar dagelijks dat een ruimer

budget het onderwijs boeiender kan maken voor zowel leerkrachten als leerlingen.”

Directeur Bart van der Ent:

“ m i s s c h i e n  i s  d e  b e l a n g r i j k s t e
w i n s t  w e l  t e  b e h a l e n  i n  d e  v i s i e
o p  o n d e r w i j s :  w i l  j e  b e h e e r s e n

o f  o n t w i k k e l e n ? ”

“Maar er kan ook nu al heel veel. Zo hebben we voor
acht uur een event-manager aangesteld die alle feesten
en buitenschoolse activiteiten organiseert. Geen leer-
kracht komt hier nog aan te pas. Daarnaast gebruiken
wij de studiedagen voor het schrijven van rapporten
en groepsplannen. Professionalisering is vooral een
individueel traject. Een gezamenlijke training kan bij-
voorbeeld op woensdagmiddag gevolgd worden. Onze
schooltijden volgen het Hoorns model, waarbij woens-
dag en vrijdag kortere dagen zijn. Daardoor ontstaan
twee lange middagen, waarop leerkrachten alle tijd
hebben om bijvoorbeeld hun lessen voor te bereiden.
Bij ons hoeven zij daarvoor dus nooit ’s avonds te wer-
ken, wat echt een aanslag is op de vitaliteit. Maar mis-
schien is wel de belangrijkste winst te behalen in de
visie op onderwijs: wil je beheersen of ontwikkelen?
Een klassikaal frontale aanpak werkt voor veel leerlin-
gen niet, met alle frustratie van dien. Wij kiezen ervoor
om de leerling eigen keuzes te laten maken, zowel qua
leerproces als werkplek. Dat geeft een prettige dyna-
miek en cultuur in de school. Een moment in de week
krijgen leerlingen les van vakdocenten in gym, kunst,
muziek en dans. Leerkrachten hebben dan de handen
vrij om bijvoorbeeld onderwijsplannen te maken.
Verder kunnen we voor drie dagen een beroep doen
op een leerkracht die we vrij kunnen roosteren, een
administratief medewerker en conciërge. Dit kunnen
we uit de reguliere middelen betalen door de klassen

h e t  w e r k d r u k a k ko o r d

De onderwijsvakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben in het werkdrukakkoord vastgelegd dat scholen vanaf komend

schooljaar 237 miljoen euro krijgen om werkdruk aan te pakken. Dit bedrag loopt in vier jaar op tot 430 miljoen euro.

Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt daarmee volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot

jaarlijks een structureel bedrag van 65.000 euro vanaf schooljaar 2021/2022. Hiermee stijgt het bedrag per leerling vanaf

volgend schooljaar van t 155,55 naar t 285. Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team.

De schoolleider/het bestuur maakt een bestedingsplan, waarop de PMR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur bewaakt

de kaders, ondersteunt het proces en legt verantwoording af in het jaarverslag.

Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/werkdruk of neem bij vragen contact op met de AVS Helpdesk,

helpdesk@avs.nl, tel. 030-2361010
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‘Met stip op 1 staan kleinere klassen’
De Tweemaster in Huizen heeft twee locaties en telt 450 leerlingen in totaal. Algemeen directeur

Rob Hageman: “We lopen al een beetje op de muziek vooruit.”

“Tijdens de stakingsdag in
december hielden we een
brainstormsessie over de vraag:
wat geeft werkplezier en wat
werkdruk? Opnieuw bleek dat
al het werk dat met kinderen
te maken heeft energie geeft,
terwijl dat vaak niet geldt voor
alles wat er verder bij komt kij-
ken. Twee jaar geleden zijn we
al begonnen om de werkdruk
te verlichten. We stelden een
evenwichtiger taakverdeling
op, waarbij de organisatie van
buitenschoolse activiteiten en
feesten meer bij ouders is komen
te liggen. Daarnaast maakten
we formatie vrij voor conciër-
ges, hebben we veel algemene
vergaderingen geschrapt en
vergaderen we vooral nog per
bouw. Die maatregelen gaven al
meer lucht. Naar aanleiding van
de brainstormsessie maakten we
een top 10 van punten die ons
nu het meest zouden helpen als die worden aangepakt.
Met stip op 1 staan kleinere klassen, gevolgd door min-
der administratie en extra handen in de klas.

Van ons bestuur, een kleine stichting
van twee katholieke scholen, kregen we
toestemming om een plan te schrijven
waarin we het volledige budget dat we
per 2021 zullen krijgen al vanaf komend
schooljaar in gaan zetten. Het gaat dan
om ruim tweeëneenhalve ton ineens,
waarvan we extra mensen kunnen aan-
nemen om de verbeterpunten te realise-
ren. Als het bestuur dit plan goedkeurt,
kunnen we gaan werven. Op elke locatie
willen we een extra kleutergroep star-
ten, waarbij we kunnen sturen op een
maximale groepsgrootte van 25 leerlin-
gen. Daarbij kijken we hoe we Passend
onderwijs beter kunnen vormgeven en
hoe we de extra mensen kunnen inzet-
ten tijdens de pauze en ook voor vervan-
ging, zodat leerkrachten dan echt vrij
zijn. Voor het eerst in mijn carrière heb
ik laatst twee groepen naar huis moe-
ten sturen, een dieptepunt. Ik heb twee
langdurig zieken, beide jonge mensen
met een burn-out, wat ik een zeer zorge-
lijke ontwikkeling vind. Ik hoop dan ook

dat door de extra gelden en salarisverhoging het beroep
weer zo aantrekkelijk wordt dat mensen gaan kiezen voor
dit mooie vak en we ze ook kunnen behouden.” _

Algemeen directeur Rob Hageman:

“ i k  h o o p  d at
d o o r d e e x t r a  g e l d e n
e n  s a l a r i s v e r h o g i n g

m e n s e n  w e e r  g a a n
k i e z e n  vo o r  d i t

m o o i e v a k . ”

te vergroten naar 28 leerlingen: hiermee maak je
65.000 euro vrij. In dit systeem heb je maar drie dagen
directie nodig: een winst van 28.000 euro. Iedere school
heeft ruimte om keuzes maken. Op de eerste plaats zul
je als schoolleider goed met je team moeten analyse-
ren waar de werkdruk vandaan komt. Dat zal voor een
school in Amsterdam anders zijn dan voor een school in
Oldenzaal. Vervolgens vraagt het lef en doorzettingsver-
mogen om keuzes te maken. Het kan ook niet allemaal
in één keer: voor ons is het een proces dat tien jaar gele-
den stap voor stap is ingezet.
Natuurlijk kunnen we de extra middelen ook goed
gebruiken. In overleg met het team zullen we bepalen
wat we ermee gaan doen. Ik zou het mooi vinden als we
de mensen die we nu vrijwillig in huis hebben, zoals de
extra conciërge voor twee dagen, een vast contract kun-
nen bieden.”

Foto: Cathrien van de Veerdonk
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Een goede schoolleider bemoeit zich nauwelijks met de dagelijkse gang van zaken op de school,

want de leraren zijn professionals en kunnen problemen prima zelf oplossen. Buiten de lijntjes

kleuren, een helikopterview hanteren, mensen met elkaar verbinden, ‘werkgeluk’: dat zijn de

belangrijkste begrippen op het AVS-congres 2018, dat 16 maart plaatsvond in Nieuwegein.

Een impressie. tekst susan de boer, foto’s hans roggen

reportage

Een goede schoolleider
maakt teamleden zelf  verantwoordelijk

av s - co n g r e s  ‘l e i d er s c h a p  in  e v en w i c h t ’
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‘Leiderschap in evenwicht’ is het thema van het 24e

congres van de Algemene Vereniging Schoolleiders
(AVS). “Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is
een belangrijke keuze”, zegt AVS-voorzitter Petra van
Haren in haar jaarrede. “Een krachtige invulling van de
positie van de schoolleider is cruciaal voor de kwaliteit
van het onderwijs.” Onderwijs dat in een turbulente tijd
verkeert. Zo is er sprake van werkdruk en een lerarente-
kort. “Het is terecht dat mensen die kiezen voor werken
in het funderend onderwijs professionele ruimte ver-
wachten en een passende beloning naar werkniveau”,
zegt Van Haren. “Dat het werk wordt gedaan met passie
kan niet betekenen dat een breed palet aan onontkoom-
baar vrijwilligerswerk vanzelfsprekend wordt geacht.
Ook kun je dit werk niet alleen waarderen met een
mooie bos bloemen of en boekenbon op zijn tijd!” Een
uitspraak die met applaus wordt begroet.

Focus Werkdrukverlaging en salarisverhoging:
dat zijn de twee doelen van PO in actie en van het
bredere PO-front, waarvan onder andere de AVS deel
uitmaakt. AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos vraagt
Jan van de Ven en Thijs Roovers, de gezichten van de
Facebookgroep die een vakbond werd, naar de manier
waarop zij vormgeven aan hun leiderschap. “Jan was
al begonnen en had zich verdiept in de materie, ik ben
degene die het leiderschap pragmatisch invult”, zegt
Roovers. “Wat het sterk maakt, is dat de focus ligt op
die twee doelen”, zegt Van de Ven. “Natuurlijk speelt
er meer, maar dit zijn de doelen waarop 45.000 men-
sen zijn afgekomen.” Beiden waren al enige tijd ook
buiten de school bezig met onderwijs, onder meer als
dagvoorzitter en organisator van bijeenkomsten van
leraren. Van de Ven: “Een formele rol was niet het plan.

AVS-voorzitter Petra van Haren in haar jaarrede: “Het is terecht
dat mensen die kiezen voor werken in het funderend onderwijs
professionele ruimte verwachten en een passende beloning naar
werkniveau.”

Centrale inleider Jeroen Busscher: “De posities zijn veranderd,
medewerkers zijn professionals geworden en zelf verantwoordelijk.”Een goede schoolleider

maakt teamleden zelf  verantwoordelijk

AVS-vicevoorzitter Ingrid Doornbos bevraagt Jan van de Ven en Thijs
Roovers van PO in actie over hun leiderschap. “Een formele rol pakken
is ook een vorm van leiderschap.”
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Roelf Willemstein, directeur van het AVS Centrum Educatief Leiderschap, overhandigt het eerste
exemplaar van het boek ‘Op naar een integrale aanpak, ontschotting in het sociale domein’ aan
IKC-directeur Valentine de Ruyter, die een inhoudelijke bijdrage leverde. De AVS en Kinderopvang
Humanitas realiseerden de uitgave. Alle congresdeelnemers en AVS-leden hebben het boek ontvangen.

Annette Dölle adviseert gebruik te maken van de kennis die aanwezig is. “Hebben we educatieve
uitgeverijen nodig? Een team leraren kan ook zelf leermateriaal ontwikkelen.”

Schooldirecteur Marco Onstenk: “Anders kijken naar de werkelijkheid, met
elkaar kijken of we dingen niet anders kunnen organiseren, dat neem ik
mee uit de sessie van Annette Dölle .”

Informatiemarkt

Maar we willen aan de cao-tafel zitten, omdat we er
geen vertrouwen in hebben dat het zonder ons ook wel
goed komt. Een formele rol pakken is ook een vorm van
leiderschap.”

Van onderhandelen naar co-creatie De cen-
trale inleiding komt dit jaar van Jeroen Busscher, con-
sultant, columnist en spreker. Hij plaatst twee stoelen
tegenover elkaar en vertelt dat we moeten kijken naar
de relatie tussen twee mensen. “Zo ziet het er nu uit.
Leidinggevende en medewerker of opdrachtgever en
leverancier zitten tegenover elkaar en onderhandelen
over wie wat doet. Als we de standpunten hebben uit-
gewisseld, sluiten we een deal. Maar dat impliceert dat
we een masterplan hebben waar de medewerker of
de leverancier in moet passen. Dat is niet meer zo. De
posities zijn veranderd, medewerkers zijn professionals
geworden en zelf verantwoordelijk.” Daarom moeten
de stoelen naast elkaar worden gezet. “Nu kunnen we
uitwisselen hoe we de werkelijkheid zien. In het mid-
den zit overlap, daar zien we hetzelfde. Zo gaan we van
onderhandelen naar co-creatie.” Daar komt bij dat een
leider niet het definitieve antwoord heeft, want de wer-
kelijkheid beweegt zich in een onbekende richting. Het
doel wordt een moving and morphing target, het beweegt
en verandert tegelijk. Dat betekent dat een schoolleider
steeds op zoek moet zijn naar vernieuwing en creativi-
teit. Maar Busscher stelt vast dat de directeur meestal
achter de computer te vinden is, bezig met ‘de dagelijkse
context’. Is dat heus nodig? Zelf heeft hij een map ‘zelf
oplossende problemen’ aangelegd. “De zogenoemd zop-
map. Negentig procent van de e-mails die je ontvangt

kun je rustig doorzetten naar die map. Daar hoor je nooit
meer iets van.” Leidinggevenden moeten zich niet te veel
bemoeien met de werkvloer, raadt Busscher zijn publiek
aan. “Als een leraar naar je toe komt met een probleem,
dan zeg je: ‘O.’ Loopt alles in de soep? ‘O.’ Krijg je het
boek niet uit dit jaar? ‘O.’ Dan gaan de mensen zelf hun
problemen oplossen.”
Albertine Minnigh is dit jaar voor de eerste keer aan-
wezig op het AVS-congres. Zij is duo-schoolleider op
basisschool De Fontein in Mijdrecht. Het beeld van twee
stoelen naast elkaar spreekt haar aan. “Ik wil samen
nagaan welke werkelijkheden we zien, welk doel we
voor ogen hebben en waar we samen kunnen optrekken.
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reportage

Roelf Willemstein, directeur van het AVS Centrum Educatief Leiderschap, overhandigt het eerste
exemplaar van het boek ‘Op naar een integrale aanpak, ontschotting in het sociale domein’ aan
IKC-directeur Valentine de Ruyter, die een inhoudelijke bijdrage leverde. De AVS en Kinderopvang
Humanitas realiseerden de uitgave. Alle congresdeelnemers en AVS-leden hebben het boek ontvangen.

Schoolleider Albertine Munnigh (midden): “Ik wil leraren hun
verantwoordelijkheden geven. We kunnen elkaar aanvullen. Jeroen
Busscher geeft me handvatten om daarover het gesprek aan te gaan.”

Ik wil leraren hun verantwoordelijkheden geven.
We kunnen elkaar aanvullen. Deze inleiding geeft me
handvatten om daarover het gesprek aan te gaan.”

Werkgeluk De congresdeelnemers kiezen na de cen-
trale inleiding hun eigen route uit drie plenaire sessies
en 27 workshops. In de plenaire ochtendsessie ‘Van werk-
druk naar werkgeluk’ legt Clara den Boer uit hoe school-
leiders en leraren zelf kunnen werken aan het vermin-
deren van werkdruk. “De leraar ervaart veel werkdruk,
maar ook veel werkgeluk. Wie werkgeluk ervaart doet
werk dat betekenis heeft, kan zijn talenten erin kwijt en
heeft plezier met collega’s. Veel leraren hebben passie

voor hun vak, dat draagt bij aan het werkgeluk.” Maar
objectieve of subjectieve werkdruk kunnen het geluk
vergallen en het is belangrijk dat we daar aandacht aan
schenken. “Rugpijn, transpiratie, slecht slapen, gebrek
aan concentratie, geheugenverlies, obstipatie: allemaal
gevolgen van objectieve werkdruk”, zegt Den Boer. “Dat
kun je het hoofd bieden door een focus aan te brengen
in je werk, door keuzes te maken, grenzen aan te geven
en om hulp te vragen. Vooral dat laatste is iets wat we
niet gauw doen, dat moeten we echt leren.” Subjectieve
werkdruk ontstaat door irrationele gedachten, zoals per-
fectionisme, rampscenario’s, een lage frustratietolerantie
waarbij iemand te snel opgeeft als iets niet meteen lukt,
aardig gevonden willen worden en je irriteren aan ande-
ren die gemaakte afspraken negeren.” Den Boer legt uit
dat het bij geluk niet gaat om genieting, maar om duur-
zaam geluk. Dat haal je uit het stellen en stilstaan bij het
behalen van persoonlijke doelen, het vertonen van vrien-
delijk gedrag en het uiten van dankbaarheid. Ze eindigt
met tips: doe waar je goed in bent, volg je droom, wat
niet kan doe je gewoon niet, koester je relaties en geef
geluk door. “En tot slot: kleur buiten de lijntjes. Doe iets
wat nooit gebeurt, durf af te wijken.”

Nooit af Buiten de lijntjes kleuren en durven af te
wijken zijn ook de sleutelwoorden van de parallelsessie
‘Nooit af in het onderwijs’ van Annette Dölle. Zelf heeft
ze, geïnspireerd door een project in Estland, in 2012 de
actie KeepitCleanDay opgezet. “Ik ken niemand die voor
zwerfafval is”, zegt Dölle. “Op de derde vrijdag in septem-
ber gaan we met iedereen die mee wil helpen de afval-
problematiek te lijf. We werken zonder subsidie, zonder

37k ader prim air april 2018

934308-02_037_27-Mar-18_15:26:12_walter



instituties, maar wel samen met gemeenten en bedrij-
ven. Zij leveren ons de expertise.” Ga aan de slag zonder
plannen, toetsen en administratieve rompslomp, is haar
boodschap. Maak gebruik van de kennis die aanwezig is.
“Hebben we educatieve uitgeverijen nodig? Een team lera-
ren kan ook zelf leermateriaal ontwikkelen. Natuurlijk is
dat niet in één keer goed, maar dat geeft niet. Onderwijs
is nooit af. Dat betekent ook dat je kunt stoppen wanneer
je maar wilt.”

Positief framen Die aanpak past wel bij Marco
Onstenk, directeur van basisschool De Elstar in Elst
(Gelderland). Hij bezoekt voor de vijfde of zesde of zevende
keer – de tel is hij kwijt – het AVS-congres. “Anders kijken
naar de werkelijkheid, met elkaar kijken of we dingen
niet anders kunnen organiseren, dat neem ik mee uit de
sessie van Dölle.” Op zijn school heeft Onstenk een ‘event
manager’ aangesteld, een leraar die een paar uur per week
is vrij geroosterd om met ouders de activiteiten te plan-
nen. “Dat onderwijs nooit af is, en dat positief framen, geeft
ruimte in je hoofd. Ontwikkeling gebeurt nu een keer niet
in één jaar”, zegt de schooldirecteur. Veel laat hij over aan
zijn teamleden. “We werken in stuurgroepen. De leraren
zijn hierin behoorlijk autonoom, ik hoef niet alles te con-
troleren. Dat is werkdrukverlagend. We zijn ook bezig met
geluk, hoe we het op de kaart kunnen zetten. Er vallen op
dit congres een aantal dingen op hun plek.”

Het geheel zien In de derde plenaire sessie,
‘Dansvloer of balkon?’ legt Jan Jutten uit dat werkdruk en
stress vaak mede worden veroorzaakt doordat leidingge-
venden te weinig een helikopterview hebben.

Schoolleiders richten zich met functioneringsgesprekken
en lesbezoeken te veel op de ontwikkeling van de indivi-
duele leraar en te weinig op het systeem als geheel. Want
het is niet de individuele leraar die de school excellent
maakt. Dat zijn de leraren samen. Het is dan ook belang-
rijk dat zij expertise uitwisselen, zodat de hele school
beter kan worden. “Jutten stelde de vraag: wat is het
team sterker geworden van het feit dat jij daar werkt?
Die vraag vind ik de moeite waard om uit te zoeken”,
zegt schoolleider Albertine Minnigh. “Ook wil ik meer
faciliteren dat leraren elkaar opzoeken. Ik weet dat ze
bij elkaar zitten voor de organisatie van Koningsdag en
andere evenementen, maar welke zaken zijn nog meer
de moeite van het bespreken waard? Ik wil de ze trigge-
ren meer het geheel te zien.”

Ruben Houkes, oud-wereldkampioen en initiatiefnemer van Schooljudo: “Ik wil kind en klas
krachtiger maken.” IKC De Horst in het Drentse De Wijk won het schooljudoprogramma ter waarde
van 2.000 euro.

Workshops
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In de sessie ‘Dansvloer of balkon?’ legt Jan Jutten uit dat werkdruk en stress vaak
mede worden veroorzaakt doordat leidinggevenden te weinig een helikopterview
hebben.

Waardentransporteur Ex-judoka Ruben Houkes
sluit de dag af. Dat hij op judo werd gedaan als kind,
was min of meer toevallig: hij moest tegen zijn verlies
leren kunnen, was de gedachte. Maar Houkes bleek
een judo-talent en werd wereldkampioen. “Talent is
natuurlijk nodig, maar daarnaast moet je ook de juiste
mensen om je heen hebben. Een goede coach die je naar
de beste opleiding stuurt, de beste conditietrainer, de
beste krachttrainer. Je moet ook doorzettingsvermogen
hebben en niet opgeven, ook al zijn de trainingen zwaar
en verlies je af en toe.” Houkes is initiatiefnemer van
Schooljudo, een beweegprogramma in het onderwijs
waar kinderen waarden leren als weerbaarheid, respect,
beheersing, discipline en plezier. “Het gaat er niet om dat
kinderen een heupworp leren, maar leren hoe ze elkaar
kunnen vertrouwen, hoe ze de kracht van iemand kun-
nen meenemen. Ik wil kind en klas krachtiger maken.
Zie judo als waardentransporteur.” En dat blijft toch een
belangrijke taak van het onderwijs: kinderen bewust
maken van waarden. Schoolleiders kunnen daaraan een
grote steen bijdragen. _

Op www.avs.nl/congres2018 staan de presentaties van diverse

sprekers en de jaarrede van AVS-voorzitter Petra van Haren.

In 2019 vindt het 25e AVS-congres plaats op vrijdag 15 maart.

Het AVS-congres 2018 werd mede mogelijk gemaakt door

hoofdsponsors Driessen HRM en B&T.

Drinks&Bites ter afsluiting
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Het digitaliseren van
personeelsdossiers
Een kijkje in de keuken!

Papieren personeelsdossiers vormen voor

HR-managers van onderwijsinstellingen nog

altijd een flink pijnpunt. Met uiteenlopende

wet- en regelgeving kan het bijzonder lastig

zijn om een effectief en consistent beheer uit

te voeren.

Dat kan gelukkig ook anders: Karmac helpt

onderwijsinstellingen bij het maken van de

eerste (of volgende) stap naar volledig digitale

dossiers. Bezoek een van onze gratis Lunch

& Learn bijeenkomsten in Lelystad en neem

geheel vrijblijvend een kijkje in onze keuken.

Karmac is gespecialiseerd in het digitaliseren

van personeelsdossiers en studentendossiers.

Wij werken softwareonafhankelijk en

beschikken over gecertificeerde koppelingen

met vrijwel ieder softwarepakket. Tot onze

referenties horen: Onderwijsbureau Hollands

Midden, Groenendijk, Onderwijsadministratie,

ROC Alfa College, ROC van Twente, Universiteit

van Amsterdam en de Almeerse Scholen Groep.

Scanpartner van
ADP, AFAS en Raet

Geregistreerd bij de
Autoriteit Persoonsgegevens

Schrijf u nu in voor een van de GRATIS
lunch bijeenkomsten op onze Document
Campus: www.karmac-digitaliseert.nl

lunch & learn
digitaliseren personeelsdossiers
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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

werkdruk en salariskloof
samen verminderen
Met de komst van PO in actie is er sprake

van een heuse emancipatiebeweging in

het primair onderwijs. De initiatiefnemers

wijzen met een groot zelfbewustzijn op de

noden in de sector: de werkdruk is hoog en

het salaris is onmiskenbaar lager dan in het

voortgezet onderwijs. Ik heb veel bewonde-

ring voor de initiatiefnemers en voor wat er

al bereikt is. Want met het werkdrukakkoord

dat dit kabinet sloot met de PO-Raad, AVS

en andere onderwijsvakbonden is komend

schooljaar al t 237 miljoen beschikbaar voor

extra handen in de klas, kleinere klassen

of extra ondersteuning. Voor de uitwerking

van de plannen trekken schoolleiders

en leerkrachten samen op voor gerichte

interventies op schoolniveau. In 2022 loopt

het bedrag dat beschikbaar is voor werk-

drukverlichting op tot t 430 miljoen. Maar

zal door deze maatregelen de kritiek op

de te hoge werkdruk op slag verstommen?

Ik denk het niet. Naast geld voor extra

handen in de school zullen we schoolleiders

en leerkrachten weer als professionals

moeten benaderen en erkennen. Overheid

en schoolbestuurders dienen zich te leren

beheersen en minder voor te schrijven hoe

het onderwijs in de klas vorm moet krijgen

en hoe leeropbrengsten getoetst en geadmi-

nistreerd moeten worden.

Meer vertrouwen leidt tot een sterker

verantwoordelijkheidsgevoel. Dit kabinet

zet daartoe een aantal stappen. Zo is het

inspectietoezicht vanaf dit schooljaar

minder gericht op afvinklijstjes en meer

narratief vormgegeven. We verminderen het

aantal verplichte toetsmomenten en leraren

en schoolleiders krijgen meer invloed op

de besteding van middelen in de school.

De overheid kan door meer geld en minder

regels een belangrijke bijdrage leveren aan

het verminderen van de werkdruk. Maar

schoolbestuurders en schoolleiders kunnen

dat ook. Tijdens mijn werkbezoeken heb ik

gemerkt dat er grote verschillen zijn tus-

sen scholen in welke taken leraren krijgen

toebedeeld. Sommige scholen kiezen

voor het beleggen van een veel grotere

verantwoordelijkheid bij ouders als het gaat

om jaarfeesten en niet-lesgebonden school-

activiteiten, waar het bij andere scholen

allemaal op het bordje van leraren terecht-

komt. Soms klagen leraren over de enorme

administratieve verantwoordingslast die

niet door de onderwijsinspectie, maar

door het schoolbestuur wordt opgelegd.

En onlangs sprak ik een schoolbestuurder

die de schooltijden naar beneden had

bijgesteld om de werkdruk voor het onder-

wijspersoneel op zijn scholen te verlichten.

Hij vermoedde dat op veel scholen meer les

wordt gegeven dan de wettelijke onderwijs-

tijd voorschrijft.

Ik pleit dan ook voor een gezamenlijke

gerichtheid op het verminderen van de

werkdruk door overheid, schoolbestuurders,

schoolleiders en leraren. En dat geldt ook

voor het verminderen van de salariskloof

tussen primair en voortgezet onderwijs.

Ik ben er trots op dat dit kabinet bovenop

de inflatiecorrectie t 270 miljoen structureel

beschikbaar stelt voor extra salaris- en

carrièreperspectief in het primair onderwijs.

Maar alleen meer geld vanuit de over-

heid is geen garantie voor meer salaris

voor leraren en schoolleiders. Want in de

afgelopen tien jaar hebben leerkrachten

en schoolleiders in het basisonderwijs met

dezelfde middelen van de overheid 3 pro-

cent minder salarisstijging gekregen dan de

collega’s in het voortgezet onderwijs. En de

functiemix-afspraak is door de vo-sector

wel nagekomen, maar de PO-Raad kwam

de afspraak met vakbonden en overheid bij

lange na niet na. Ook komt er in het primair

onderwijs veel minder van het beschikbare

geld voor salaris in de portemonnee van

leerkrachten en schoolleiders terecht, onder

meer door veel hogere afdrachten aan

fondsen en bovenwettelijke uitkeringen.

Naast extra geld van de overheid hebben

werkgevers- en werknemersorganisaties

dus ook een verantwoordelijkheid om het

beschikbare geld voor leerkrachten en

schoolleiders daadwerkelijk bij hen terecht

te laten komen. Zo kunnen we gezamenlijk

werken aan het nog aantrekkelijker maken

van de sector en een bijdrage leveren aan de

bestrijding van het lerarentekort. �

Reageren?
Mail naar m.rog@tweedekamer.nl

www.karmac-digitaliseert.nlPascallaan 72, 8218 NJ  Lelystad, T 0320 - 28 69 59, info@karmac.nl

Het digitaliseren van
personeelsdossiers
Een kijkje in de keuken!

Papieren personeelsdossiers vormen voor

HR-managers van onderwijsinstellingen nog

altijd een flink pijnpunt. Met uiteenlopende

wet- en regelgeving kan het bijzonder lastig

zijn om een effectief en consistent beheer uit

te voeren.

Dat kan gelukkig ook anders: Karmac helpt

onderwijsinstellingen bij het maken van de

eerste (of volgende) stap naar volledig digitale

dossiers. Bezoek een van onze gratis Lunch

& Learn bijeenkomsten in Lelystad en neem

geheel vrijblijvend een kijkje in onze keuken.

Karmac is gespecialiseerd in het digitaliseren

van personeelsdossiers en studentendossiers.

Wij werken softwareonafhankelijk en

beschikken over gecertificeerde koppelingen

met vrijwel ieder softwarepakket. Tot onze

referenties horen: Onderwijsbureau Hollands

Midden, Groenendijk, Onderwijsadministratie,

ROC Alfa College, ROC van Twente, Universiteit

van Amsterdam en de Almeerse Scholen Groep.

Scanpartner van
ADP, AFAS en Raet

Geregistreerd bij de
Autoriteit Persoonsgegevens

Schrijf u nu in voor een van de GRATIS
lunch bijeenkomsten op onze Document
Campus: www.karmac-digitaliseert.nl
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Van de AVS

c a d e a u t j e  v o o r  a l l e  l e d e n

Nieuwe publicatie over
ontschotting in sociale domein

Het boek ‘Op naar een integrale aanpak, ontschotting in
het sociale domein’ van de AVS en Stichting Kinderopvang
Humanitas is onlangs verschenen en door iedereen (bij) te
bestellen.

De publicatie werd gepresenteerd tijdens het AVS-

congres op 16 maart. Alle deelnemers kregen het bij

vertrek mee naar huis en AVS-leden ontvingen de

uitgave als cadeautje in de brievenbus.

Herontwerp van het sociale domein rondom het

kind is een noodzakelijke vereiste. Het huidige stel-

sel biedt voldoende ruimte om deze beweging in gang te zetten.

Ook als u vindt dat de politiek blijft achterlopen, is er eigenlijk geen

reden om niet nu al in beweging te komen. De auteurs sporen lei-

dinggevenden in onder meer het onderwijs aan om actie te onderne-

men: laten we ontschotten en met z’n allen op weg gaan. We willen

‘blurren’! De inspirerende verhalen in de uitgave nodigen uit om de

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

nieuwe praktijk te ontwerpen en de verbinding te maken binnen het

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

naar een samenhangend ecosysteem voor het kind.

Bestellen (à t 12,50): www.avs.nl/opnaareenintegraleaanpak

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de
bovenwettelijke uitkeringen?
tekst harry van soest

De afgelopen weken is er bij de AVS Helpdesk veel navraag gedaan

over de stand van zaken met betrekking tot de bovenwettelijke

uitkeringen. AVS-leden worden door hun besturen en/of juristen tot

haast gemaand met betrekking tot besluitvorming over het beëin-

digen van hun betrekking via het afsluiten van een vaststellings- of

beëindigingsovereenkomst. Nemen de schoolleiders dit besluit niet,

dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor hun uitkering, beweren

sommige schoolbesturen en/of juristen.

De Werkloosheidsregeling Onderwijspersoneel Primair Onderwijs

(WOPO, bijlage XVI van de CAO PO 2016-2017) geeft aan dat als er

aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, er recht kan bestaan

op een bovenwettelijke uitkering. Deze uitkering komt bovenop

een werkloosheidsuitkering. De gelden die hiermede gemoeid zijn,

behoren tot de zogenoemde arbeidsvoorwaardengelden en daar-

mee officieel tot de besprekingen aan de cao-tafel.

In het regeerakkoord is een bepaling opgenomen dat er naast de

verbetering van de onderwijssalarissen ook gekeken moet worden

naar de normalisering van de bovenwettelijke uitkeringen. Het is

aan de sociale partners (PO-Raad en de vakbonden) om daar een

besluit over te nemen. Op dit moment wordt het gesprek over de

bovenwettelijke uitkeringen aan de cao-tafel gevoerd. Dat bete-

kent in de praktijk dat er op korte termijn geen wijzigingen zijn te

verwachten.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden staan ook

op www.avs.nl/helpdesk.

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

a c t i e

Cadeaubon 50 euro én
boek over werkdruk cadeau!

Leidinggevenden in het funderend onderwijs
of van een samenwerkingsverband die vóór
21 april lid worden van de AVS ontvangen
een cadeaubon van 50 euro én de publicatie
‘Jaartaak in het primair onderwijs – van
werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde’.*

Daarnaast is er het voordelige kennismakingslidmaatschap en het

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

ontvangen 10 procent korting op het persoonlijk deel van hun

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

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

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

* De actie geldt alleen indien men lid blijft tot minimaal 1 augustus 2019.
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a v s  i n  d e  p e r s

Excellente scholen en gelijkschakeling salaris met vo
In de tv-uitzending van Kassa

(BNN/Vara) van 17 maart liet

AVS-voorzitter Petra van Haren

zich kritisch uit over het label

Excellente School van de onder-

wijsinspectie. Uit onderzoek

van Kassa blijkt dat ook scholen zonder het predicaat even goed

zijn als, of zelfs beter kunnen zijn dan scholen die het label niet

dragen. Dat is verwarrend. Van Haren is dan ook geen voorstander

van het predicaat onder de vlag van de inspectie: “De inspectie

moet vooral zijn rol als inspectie pakken: waarderen of een school

voldoet aan de basiskwaliteit en aan de wetgeving. En alle andere

predicaten aan de sector overlaten.” De inspectie wil de predicaten

behouden om voor iedereen zichtbaar te maken wat goed onderwijs

nu precies is en de kwaliteit te verbeteren.

Diverse landelijke en regionale dagbladen berichtten ook over de

uitzending van Kassa.

De Nationale Onderwijsgids besteedde op 16 maart aandacht

aan een aanvullende claim die de AVS naar minister Slob en de

Tweede Kamer stuurde en waarin expliciet om salarisverbetering

voor schoolleiders in het primair onderwijs wordt gevraagd. Ruim

90 procent van de AVS-leden vindt dat er een volledige gelijkscha-

keling van het salaris moet komen met het voortgezet onderwijs.

Meer dan 80 procent geeft aan dat salarisverbetering voor leer-

krachten, schoolleiders en overig personeel moet gelden. “Een dui-

delijke boodschap die erom vraagt gehoord te worden”, aldus

voorzitter Van Haren. De AVS steunt als partner in het PO-front de

claim zoals het front deze bij de politiek heeft neergelegd, maar

heeft vanaf het begin ook aangegeven dat zij een bredere agenda

heeft. Dit is nu vertaald in de aanvullende claim. Daarnaast is in de

claim tijd en ruimte voor onderwijsinnovatie gevraagd.

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

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

Er is een groot potentieel aan (toekomstig) postactieve school-

leiders dat op basis van ervaring en competenties inzetbaar is en

graag nog iets wil betekenen voor het onderwijs. De AVS heeft op

haar beurt behoefte aan deskundige en ervaren vrijwilligers die

inzetbaar voor projecten waarbij de AVS betrokken is. Bijvoorbeeld

activiteiten als congressen, internationaliseringsprojecten en de

samenwerking vormgeven met andere initiatieven of organisaties

die in het onderwijsveld opereren. Daarnaast is het vormen van

regionale contactgroepen van groot belang om een onderlinge band

te realiseren of samen lokale initiatieven te ontwikkelen.

De AVS-commissie Duurzaam vitaal wil daarom een match van

vraag en aanbod bewerkstelligen en het regionale netwerk effectu-

eren. Een andere belangrijke taak van de commissie is het opkomen

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

Programma
Op het programma van de Onderwijsverlatersdag staan diverse

interessante (interactieve) workshops, zoals:

• In gesprek met elkaar – uitwisselen van ervaringen over (de weg

naar) het pensioen.

• Leergaloos – bemiddelen tussen scholen en senioren, het

verbinden van generaties.

• Het Lilianefonds – ondersteunen van kinderen en jongeren met

een handicap op de armste plekken van de wereld.

• Nuffic – internationaliseren van het onderwijs. Leden van de AVS

en de commissie Duurzaam Vitaal zijn ambassadeur voor Nuffic,

dat zich hiermee bezig houdt. Hoe ontwikkelt deze samenwerking

zich?

• Verduurzaming – over een project waarbij gedrag en techniek

samenkomen en jongeren het verschil maken.

• Afsluiting – door AVS-voorzitter Petra van Haren

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

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

straatbibliotheek.

Vragen? Neem dan contact op met commissieleden Dick Tolsma

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

Aanmelden: n.vanpoortvliet@avs.nl

Locatie: AVS-gebouw, Herenstraat 35, Utrecht
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
mei en juni 2018

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

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

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

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

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

• Leergang Directeur IKC** (po en kinderopvang) 29 mei Henk Derks, Lisette Verploegen

• Masterclass Geluk voor leidinggevenden*** (po) 4 juni Clara den Boer

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, so, vo en mbo) 6 juni Tom Roetert

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 7 juni Tom Roetert

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?*** (po en vo) 12 juni Jan Stuijver

• Training Een goed personeelsdossier is het halve werk!*** (po) 14 juni Jan Stuijver

• Training Jaartaak in het primair onderwijs

– van werkdruk naar gedeelde arbeidsvreugde (po) TIJDELIJK 20% KORTING! 19 juni Jan Stuijver

• Training Hoe lees ik begroting, jaarrekening en kengetallen?*** (po en vo) 20 juni Joke Walraven

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 21 juni Jan Stuijver

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap voor

tevreden medewerkers*** (po) 26 juni Jan Stuijver

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** Gevalideerd door Registerleraar.nl

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n  e n  a dv i e s  o p  m a at
www.avs.nl/professionalisering cel@avs.nl — adviesopmaat@avs.nl
Of bel 030-2361010 en vraag naar Vera Ruitenberg of Roelf Willemstein.

Foto’s: Hans Roggen
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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 her-

kenbaarheid als leider. U krijgt handvatten om uw taakstelling in te

richten. Hoe u strategisch beleid van de scholen uitzet, tegelijkertijd

de verschillen tussen de scholen respecteert en welke leiderschaps-

competenties daarvoor nodig zijn. Ook aandacht voor recente

onderwijsontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan, zoals de

21st century skills.

Doelgroep: meerscholendirecteuren po

Datum: 7 juni 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Informeel leren’

2 eendaagsen en 3 tweedaagsen

Leergang Veranderen met
Transactionele Analyse

Als leidinggevende wilt u mede-eige-

naar zijn van de (duurzame) veranderin-

gen die u in uw school wilt doorvoeren.

U onderzoekt wat bij u past, maar ook

bij het team en de school. Gaandeweg leert u wat werkt, wat niet,

en waarom. U ontwikkelt uw eigen heldere kijk op veranderingen en

op het onderliggende proces, vanuit een onderbouwd strategisch

beleid dat teamleden uitnodigt in te stappen vanuit eigenaarschap

en de eigen rol. U leert het veranderingsproces vorm te geven vanuit

uw eigen autonome leiderschap en het vermogen te verbinden.

Een belangrijk concept is het zogenaamde scriptmodel, dat zich

richt op (onbewuste) processen en zaken die niet direct zichtbaar

zijn binnen een onderwijsorganisatie. Deze ‘onderstroom’ werkt

door in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdata: 20 september 2018 of 21 maart 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

1  t wee en 7 eenda agsen
(inclusief terugkomdag)

Leergang Strategische
communicatie & PR

Als schoolleider heeft u te maken met

diverse doelgroepen en leeft u in een

glazen huis. Hoe organiseert u de

communicatie van uw school zo effec-

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

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

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

met Cornelissen Communicatie.

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdatum: 8 november 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk Leiderschap’,

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

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

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

9 eendaagsen

Leergang Ondernemend
leiderschap

Schoolleiderschap in deze tijd vraagt

om ondernemend leiderschap. In deze

leergang (her)ontdekken schoolleiders

samen met directeuren, managers en

ondernemers uit andere sectoren hoe

je als leider anticipeert op verande-

ringen die zich (gaan) aandienen in

onze samenleving. In lokale en regionale communities gaan school-

leiders met leidinggevenden van maatschappelijke en culturele

instellingen en uit het bedrijfsleven samen aan de slag. Zo versterk

je als schoolleider je eigen rol, de positie van je school en de

kansen van de kinderen. Je bouwt aan een solide netwerk en

bovenal aan een goede toekomst voor de leerlingen. Deelnemers

werken samen aan leiderschapsvraagstukken zoals visie-

ontwikkeling, veranderingsprocessen, inzet van technologie,

innovatie, governance en ondernemerschap.

Doelgroep: schoolleiders po

Startdatum: 16 oktober (Regio 6 + 9 + 10), 17 oktober (Regio 1 + 6 + 7)

of 18 oktober (Regio 2 + 3 + 4) 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leidinggeven aan verandering’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/ol
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7 eendaagsen

Leergang Action Learning
U leert hoe u met veranderingen

omgaat: door ze direct, van binnenuit,

te realiseren. Na afloop kunt u een

Action Learningproces inrichten als

oplossingsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij

gewenste veranderingen. Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van

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

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

stimuleren van frontaal naar activistisch onderwijs. In samenwerking

met Business School Nederland.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders

Startdatum: 21 september 2018

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan Verandering’

en het deelthema ‘Professionele Leergemeenschap’ (hoort bij het

thema ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Persoonlijk
leiderschap

Onderzoek naar uw talenten en sterke

punten en die van uw team staan

centraal, met als gevolg meer zelf-

vertrouwen, rust, creativiteit en

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

relevante acties die nodig zijn? Welke leiderschapsstijl heeft daarbij

uw voorkeur en wat kunt u daarin ontwikkelen? In samenwerking

met ‘t Mannetje & Co.

Doelgroep: leidinggevenden po die werk willen maken van optimale

en duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid.

Startdata: 11 oktober 2018 of 31 januari 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

2 eendaagsen

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Wat geven we leerlingen mee om in

deze 21e eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden?

Om zelfstandig en vanuit vertrouwen en

verantwoordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds

complexere samenleving? De basis voor verandering ligt bij een

contextanalyse van het sociale domein van het kind. Deze leergang

benadert het herontwerp vanuit het waarom, wat en hoe.

Deelnemers krijgen zicht op ontwikkelingen die zich af (gaan) spelen

in organisaties, bedrijfsleven en de samenleving. Kernvraag is: wat

betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een school?

Doelgroep: leidinggevenden po

Startdata: 19 september 2018, 6 maart 2019 of 2 oktober 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

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

Leergang Interim-management:
iets voor u?

Interim-manager zijn vraagt van een

zelfstandige professional specifieke

kwaliteiten op het gebied van inhoud,

ervaring en mentaliteit. Daarnaast zijn

eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid, transparantie en

professionaliteit van groot belang. Juist het met distantie kunnen

werken, maar wel met voldoende nabijheid om mensen te kunnen

bewegen, is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn.

In de leergang komt onder andere aan de orde welke competenties

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

veranderingen aan te sturen.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

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

hun loopbaan overwegen.

Startdata: 24 mei 2018, 24 januari 2019 of 21 maart 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

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

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

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/im
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leergang verbindend leiderschap

Schoolontwikkeling als legpuzzel in plaats van waslijst

“Als leidinggevende denk je vaak dat je zelf de vinger aan
de pols moet houden, maar leerkrachten kunnen ook aan
elkaar verantwoording afleggen”, zegt Marc Hendriks,
schoolleider van basisschool De Schatgraver in Landgraaf.
In de nieuwe zesdaagse leergang ‘Verbindend leiderschap’
leren leidinggevenden in het onderwijs zowel inhoudelijke
schoolvernieuwingen als leraren met elkaar te verbinden.
tekst susan de boer

“We zijn met veel veranderingen bezig”, vertelt schoolleider Marc

Hendriks van basisschool De Schatgraver in Landgraaf. “We willen

daar verbanden tussen leggen om fragmentering tegen te gaan.

Door een mindmap te maken van het jaarplan,

krijgen we overzicht en zie je waar de raakvlak-

ken liggen. Ons huiswerkbeleid hebben we

bijvoorbeeld aangepast door het te koppelen aan

21e eeuwse vaardigheden.” Hendriks volgde in

2017 de leergang ‘Verbindend leiderschap’ van

onderwijskundige en trainer Jan Jutten. Deze

leergang wordt vanaf dit najaar gegeven via het

AVS Centrum Educatief Leiderschap. “Ik heb het

ervaren als een hele fijne leergang. Het verbindt

verschillende onderwijsconcepten met elkaar

en voegt er diepere elementen aan toe.” Voor

Hendriks was een belangrijke eyeopener dat

leraren elkaar kunnen aanspreken op gedrag en

verantwoordelijkheden. “Zij vormen werkgroepen,

bijvoorbeeld over onderzoekend leren. Ze leggen

geen verantwoording af aan mij, dus verticaal,

maar naar elkaar, horizontaal.” Een ander nieuw

inzicht dat de schoolleider heeft opgedaan is dat het niet nodig is

om draagvlak binnen het team te organiseren voor een vernieuwing.

“In de school borrelen allerlei ideeën en initiatieven op. Als vier of

vijf mensen een goed plan hebben dat past binnen de visie van de

school, kunnen ze ermee aan de slag gaan. Als het succesrijk is,

verspreidt het zich over de school.”

Isolement De leergang is gebaseerd op het boek ‘De verbinden-

de schoolleider’ (oorspronkelijke titel Coherence: the right drivers

in action) van Michael Fullan en Joanne Quinn. Alle deelnemers krij-

gen het boek bij aanvang en elke dag van de leergang is gebaseerd

op een hoofdstuk uit het boek. “Dan bespreken we in groepjes het

hoofdstuk dat centraal staat”, vertelt trainer Jutten. “Daarbij leggen

we de verbinding met de eigen schoolpraktijk. De dag is vervolgens

opgebouwd uit blokjes informatie en opdrachten die deelnemers

individueel of in groepjes uitvoeren.”

Volgens Jutten is ‘fragmentering’ vaak het probleem bij school-

ontwikkeling. Leraren en schoolleiders zien door de bomen het

bos niet meer. Een knelpunt is ook dat leraren wel zichzelf profes-

sionaliseren, maar hun expertise vervolgens niet goed delen met

de rest van het team. “Het zijn dan excellente leraren in de school,

maar ze moeten excellente leraren zijn voor de school. Als de focus

niet ligt op de ontwikkeling als team, is het puur toeval of een kind

goed onderwijs krijgt.” De oorzaak van het slecht functioneren van

leraren is vaak dat een leraar te veel in een isolement verkeert.

“Daarom is horizontale verantwoording en transparantie belangrijk.

Leraren kunnen regelmatig met elkaar de resultaten bespreken en

nagaan waar ze tegenaan lopen in hun onderwijs.”

Helikopterview Als resultaat van de leergang ziet Jutten dat

schoolleiders over het algemeen anders leren omgaan met ontwik-

kelingen. “De schoolontwikkeling gaat er minder uitzien als een

waslijst waar steeds iets aan wordt toegevoegd

en waardoor de werkdruk ook hoger wordt. Het

wordt meer een legpuzzel. Leidinggevenden

gaan de samenhang zichtbaar maken in bij-

voorbeeld mindmaps of schema’s.” Een ander

beeld dat hij graag gebruikt is werken ‘vanaf het

balkon’ versus werken ‘op de dansvloer’. “Met

coachen, lesbezoeken afleggen en functione-

ringsgesprekken werk je als schoolleider in het

systeem, op de dansvloer. Terwijl je vanaf het

balkon het systeem overziet. Je hebt een heli-

kopterview, je kunt werken aan het systeem.”

Na de leergang zijn schoolleiders minder gericht

op individuele leraren en meer op het team als

geheel. Hoe een leraar zich gedraagt, hangt

sterk samen met de context. “Een enthousiaste

leraar die terecht komt in een ontevreden en

klagend team, kan dat enthousiasme moeilijk

vasthouden. Omgekeerd is het voor een klagende leraar lastig om in

een enthousiast team het klagende gedrag te blijven vertonen. Voor

schoolleiders betekent dit dat ze moeten werken aan de cultuur in

een school. Dat ze leraren de ruimte geven om te experimenteren

zonder dat daarvoor commitment van het hele team nodig is, draagt

daaraan ook bij.”

In de laatste bijeenkomst van de leergang krijgt ‘duurzaam

leiderschap’ aandacht. Ook hierbij is verbinden een belangrijk

element. Jutten: “Isolement, ook van schoolleiders, is de vijand van

ontwikkeling.”

Doelgroep: bovenschools directeuren, schoolleiders en

middenkader po en vo

Startdatum: 8 november 2018

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan

verandering’

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

Schoolleider Marc Hendriks:
“Je verbindt verschillende
onderwijsconcepten met elkaar en
voegt er diepere elementen aan toe.”

Nieuw!
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voor: iedereen die in of voor een brede school of

kindcentrum werkt

van: Logacom

wanneer: 10 april

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: congres

Jaarcongres
brede school/kindcentrum

Over de verschillende facetten die het fundament vormen voor

een kindcentrum, integraliteit, de pedagogische dimensie

en de effecten van een diverse buitenschoolse leefwereld op

de schoolcultuur. Er spelen tal van verschillen van inzicht en

belangen, zowel organisatorische als pedagogische. Met onder

andere Jacques Verheijke en Iliass El Hadioui, deelsessies (o.a.

professionalisering, samenwerken, cultuur, financien, ouderbe-

trokkenheid, beleid & bestuur), praktijkvoorbeelden en verban-

den tussen praktijk en beleid. www.bredeschoolcongres.nl

voor: onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden

van: Nationale Academie voor Media en Maatschappij

wanneer: 19 april

waar: Aristozalen, Utrecht

wat: congres

Nationaal Congres Pesten
Vindt dit jaar plaats op de Dag Tegen Pesten. Het school-

veiligheidsbeleid (‘anti-pestbeleid’) staat centraal. Plenaire

opening en nationale lezing tegen pesten door program-

mamaakster Samira el Kandoussi. Ervaringsdeskundige Laura

Bier gaat in op de rol van ouders bij anti-pestbeleid op school.

Keuze uit workshops over onder andere communiceren met

beschadigde kinderen, sexting, sporten tegen pesten en de

Pest Life Coach. Futurist Marcel Bullinga is dagvoorzitter.

www.mediaenmaatschappij.nl/congressen/congressen/

nationaal-congres-pesten-2018

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: bestuurders, schoolleiders, leraren

van: Arbeidsmarktplatform PO

wat: kenniskaart

Generatie Z, de nieuwe
generatie in het onderwijs

De zoektocht naar nieuwe leraren houdt veel schoolleiders

bezig. Maar wie zijn die nieuwe leraren? Wat zoeken zij in een

baan, wat vinden zij belangrijk? Generatie Z is de generatie

jongeren die zich nu voorbereidt op de arbeidsmarkt, met

eigen waarden en gedragspatronen. De gelijknamige ken-

niskaart bevat facts & figures, nuttige informatie voor wie

straks deze jongeren gaat werven of met ze gaat samenwerken.

www.arbeidsmarktplatformpo.nl

voor: schoolbestuurders, schoolleiders, ict-coördinatoren,

leraren po en vo

van: NRO en Kennisnet

wanneer: 16 mei

waar: Theater Orpheus, Apeldoorn

wat: onderzoeksconferentie

Weet waar je staat
Inzicht in resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de

opbrengsten van (gewenste) ict-toepassingen in het onderwijs,

om weloverwogen keuzes te maken over de toekomstige inzet.

Informatie over de actuele stand van zaken op het gebied van

ict-gebruik in het onderwijs en wat de onderzoeksresultaten

betekenen voor de leeropbrengsten van leerlingen, profes-

sionalisering van het beroep leraar en beleid en besturing van

onderwijsorganisaties. www.kennisnet.nl/bijeenkomsten/

agenda/onderzoeksconferentie-2018

voor: bestuurders, directie, teamleiders, docenten, P(G)

MR-leden, HRM’ers en ander ondersteunend personeel vo

van: Voion

wanneer: 17 april

waar: Villa Jongerius, Utrecht

wat: gratis conferentie

Samen werken aan de
schoolorganisatie van de
toekomst
Wat betekenen de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs

voor de schoolorganisatie? Zijn er op uw school voldoende,

bekwame en vitale docenten? Ervaren medewerkers eigen

regie en zeggenschap? Met TedTalks en gesprektafels over de

thema’s: werkdruk, lerarentekort en aantrekkelijke werkomge-

ving. www.voion.nl
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voor: leerlingen groep 7 en 8, leerkrachten, ouders

van: Stichting Platforms VMBO

wat: gratis vernieuwde game

Go vmbo
Bereidt leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool voor

op het voortgezet onderwijs in het algemeen en het vmbo

in het bijzonder. Ze kunnen vragen stellen aan leerlingen en

docenten, en puzzels oplossen in lokalen. Voor ouders en

leerkrachten is er informatie over het v(mb)o, het keuzeproces

en tips om met kinderen over de game en de uitkomsten ervan

te praten. Leerkrachten kunnen een klassenpakket aanvragen.

www.govmbo.nl en www.govmbo.nl/klassenpakket

voor: onderwijs, opvang, jeugdzorg

van: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

wat: brochure

Partnerschap met ouders:
wat werkt

Bevat informatie over de werkzame principes van partnerschap

met ouders. De effectiviteit van opvang, onderwijs en jeugdhulp

wordt vergroot als ouders en professional(s) goed samenwer-

ken. De belangrijkste elementen hierbij zijn het uitspreken

van verwachtingen, wederzijds respect en inzet, en dat profes-

sionals en gezin elkaar goed leren kennen: wat zijn de krachten,

wensen en zorgen? Downloaden: www.nji.nl/nl/Download-NJi/

Wat-werkt-publicatie/WatWerkt_Partnerschap-met-ouders.pdf

voor: onderwijsprofessionals

van: Uitgeverij onderwijs van nu (BigBusinessPublishers)

wat: boek

Onderwijsvuur
Werken in het onderwijs is intensief. Er wordt veel van je

verwacht, je bent bevlogen en geeft veel, maar (over)vermoeid-

heid en burn-out liggen op de loer. Dit boek helpt leraren om

bevlogenheid gezond in te zetten en hoe je je werk zo kunt

inrichten dat je energie en plezier ervaart voor de klas. Met veel

ervaringsverhalen en oefeningen. ISBN 9789491757587,

www.bbpublishers.nl/onderwijs-van-nu

voor: groep 3 t/m 8

van: Care&Culture

wanneer: na de meivakantie

waar: meerdere locaties in Nederland

wat: gratis deelname intergenerationeel koor

Care&Culture-koor zoekt
leerlingen

Intergenerationeel koor gevormd door basisschoolleerlingen,

kwetsbare ouderen, hun familie, mantelzorgers en andere

betrokkenen. Op meerdere locaties in Nederland, gefinancierd

door zorgorganisaties. Presenteert zich onder andere ieder jaar

op WereldAlzheimerdag en heeft de ambitie zich de komende

jaren tot een beweging te ontwikkelen. Is daarvoor nog op

zoek naar scholen in bijvoorbeeld Amersfoort, Amsterdam,

Ede-Wageningen, Leeuwarden en Breda die mee willen doen.

Leerlingen mogen na de meivakantie een kwartaal wekelijks

meezingen in wisselend bezettingen. Meer informatie:

http://careculture.nl/nl/care-culture-korenproject

voor: professionals in funderend onderwijs en zorg,

onderzoekers jeugddomein

van: NRO, NJi, NCJ, TNO en ZonMw

wanneer: 24 mei

waar: Hotel Casa, Amsterdam

wat: congres

Jeugd in onderzoek
Doel is kennisuitwisseling over de jeugdsector en het stimule-

ren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten,

onderwijs en opleidingen: weten, leren en doen wat werkt.

Meerwaarde zit in het verbinden van kennis uit onderzoek, de

professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Thema’s: wat

werkt voor wie en waarom, de kracht van preventie in het sociale

domein en verbinding onderwijs-jeugdhulp, gedeelde besluit-

vorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener. Sprekers:

Monique Volman (Uva) over gelijke kansen voor kwetsbare

jongeren en Trudy van der Weijden (Universiteit Maastricht) over

gedeelde besluitvorming. www.jeugdinonderzoek.nl

voor: jonge-kindspecialisten, leidinggevenden

van: uitgeverij Pica

wat: boek

Beroepsstandaard
jonge-kindspecialist

De ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 7 jaar is essentieel

voor hun latere functioneren; zowel sociaal als cognitief.

Daarom is het belangrijk dat kinderen in die periode op de juiste

manier worden gestimuleerd, rekening houdend met hun spe-

cifieke ontwikkeling. Over het ontstaan van het beroep van de

jonge-kindspecialist, functieomschrijving, bekwaamheidseisen

en ethische code. www.uitgeverijpica.nl en www.lbjk.nl
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21-8000-0197-2 AVS KP 2017-18-08 Kleur:

Ouders & Onderwijs is dé
vraagbaak over school,
onderwijs en medezeggenschap!

0800-5010 vraag@oudersonderwijs.nl

www.oudersonderwijs.nl

Hoe	praat	ik
met	ouders	over	het
privacybeleid

op	school?

Als schoolleider wil je de privacy
van de kinderen waarborgen.

Ouders & Onderwijs helpt daarbij.

over	mijn	kind
Welke	informatie

deelt	de	school
met	anderen?

1_4_st_AVS_fc_H.indd   1 22-03-18   16:20

1000-21-7000-0907-1 Kleur:

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

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

• Verbetert welbevinden in de klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect
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Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

• Klikplaten 
met filmpjes,
animaties 
en geluid

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

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

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

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

Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

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

a
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Dé kinderwebsite van de Nederlandse waterschappen

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

Bekijk ook het laatste waternieuws 
bij jou in de buurt!

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

ik ben Droppie

www.droppiewater.nl

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

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

Bekijk ook het laatste waternieuws 
bij jou in de buurt!

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

ik ben Droppie

www.droppiewater.nl

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

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

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

Bekijk ook het laatste waternieuws 
bij jou in de buurt!

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

ik ben Droppie

www.droppiewater.nl

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

www.droppiewater.nl/indeklas
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boekbespreking

Het boek ‘Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en

probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling’ is bestemd voor hen die

geïnteresseerd zijn in veranderingen en daar leiding aan geven. De uitgave

biedt voldoende stof tot nadenken, dialoog en acties. Met maar één doel:

ontdekken, groeien en leren om tot optimaal onderwijs te komen.

tekst marleen huisman

In de inleiding wordt meteen stelling geno-

men. Ben je tevreden met waar je nu bent

met het onderwijs in je school, dan is lezen

niet hoognodig. De metafoor die hiervoor

wordt gebruikt is een autoreis, en de eerste

vraag die gesteld wordt: wil je wel op reis?

Als je tevreden bent over het onderwijs op

jouw school, dan doe je het goed. Dit is een

stelling die wel heel makkelijk is. Door deze

in te nemen, ontslaan de schrijvers zich van

de verplichting om de lezer te helpen van de

rotonde af te komen. Van de andere kant is

bewust kiezen voor verandering natuurlijk

echt noodzakelijk. Het boek is dus bestemd

voor hen die geïnteresseerd zijn in verande-

ringen en daar leiding aan geven. Hebben

we het nodig om een extra rondje te nemen

op de rotonde om de juiste afslag te nemen?

Mijn gedachten gaan meteen uit naar de

vraag of we op onze rotonde de goede

dingen doen.

Hoe ga je creatief aan de slag met de pro-

blemen die op je pad komen? Dit is alleen

mogelijk als alle betrokkenen bewust crea-

tief kunnen denken. Met alleen logisch den-

ken blijf je rondjes draaien op de rotonde.

Bij creativiteit gaat het om het afwijken

van het karrenspoor dat op de route (of

rotonde) door al je voorgangers is ontstaan.

Het vraagt om durf en actie om een diep

ingesleten spoor te verlaten. Zo komt de

metafoor van de autorit in het hele boek

terug. Insteek is om het proces van creatief

denken als vaardigheid te leren en op te

roepen in teams. Bij creatief denken door-

breken we patronen en bestuderen we onze

mentale modellen die ontwikkelen en inno-

veren in de weg kunnen zitten. De publicatie

creatief en probleemoplossend
denken bij schoolontwikkeling

geeft in ieder geval een mooie handreiking

om hiermee aan de slag te gaan.

In het eerste deel richten de schrijvers

zich op de omgeving en randvoorwaarden

waarin de ontwikkeling plaatsvindt. In deel

twee ga je als lezer zelf aan de slag.

Je doorloopt vier fases die nodig zijn om

met gebruik van je eigen creatieve denk-

kracht je idealen om te zetten naar acties

met impact:

1. Probleemstelling: stilstaan bij het

verlangen

2. Divergeren: het bekende loslaten

3. Convergeren: kiezen

4. Uitvoeren: laat het werkelijkheid worden

De rol van leider is vooral inspireren,

faciliteren en voordoen. Door opdrachten

en voorbeelden ontdek je meteen welke

mogelijkheden deze vaardigheid je brengt

en kun je deze meteen in de praktijk

toepassen.

Het gedachtegoed in de uitgave is mooi.

Heb je een routebeschrijving nodig hoe je

creatief denken in teams aanpakt, dan is

het zeker een aanrader. Voor mij was het

niet meer dan een stoplicht dat je dwingt

om weer even stil te staan. Want als je

vindt dat creatief denken een belangrijke

vaardigheid is voor leerlingen, hoor je het

zelf ook voor te leven. En hoe mooi is het

om dit met je team te oefenen en er stap

voor stap leiding aan te geven. Er is zoveel

kennis, ervaring en bevlogenheid binnen

de school. Als het je als schoolleider lukt

om dit aan te wakkeren, verander je de

school echt. Het boek helpt je om daar

samen handen en voeten aan te geven.

Marleen Huisman is uitvoerend bestuurder

bij SKOH, Stichting Katholiek Onderwijs

Haaren.

Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en

probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling, Erna Rijken en

Sigrid Loenen, 2017, uitgeverij Pica, ISBN9789491806834

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

h e b  j e  e e n
r o u t e b e s c h r i j v i n g
n o d i g  h o e  j e  c r e at i e f
d e n k e n  i n  t e a m s
a a n pa k t ,  d a n  i s  h e t
z e k e r  e e n  a a n r a d e r
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De Vereniging voor Protestants
Christelijk Primair Onderwijs
Barendrecht en Ridderkerk

zoekt per 1 augustus 2018 voor haar
basisschool CBS De Vrijenburg te

Barendrecht een

directeur (0,8 – 1,0 fte) m/v

Voor meer informatie over deze
vacature kunt u kijken op:

www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 22-03-18   16:23
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Directeur basisschool
Prinses Juliana in Brussel

Het bestuur van de Prinses Julianaschool in Brussel
zoekt per 1 augustus 2018 een bevlogen, ervaren
en ondernemende directeur die de filosofie van
de school onderschrijft en het Vlaams-Nederlandse
karakter van de school uitdraagt en vormgeeft.
De Prinses Julianaschool is een zelfstandige school
die gevestigd is in het hart van de Europese wijk te
Brussel. Een dynamisch team van 20 leerkrachten
en ondersteunend personeel biedt Nederlandstalig
basisonderwijs aan zo’n 180 leerlingen van 2,5 tot
12 jaar van Nederlandse, Belgische en soms ook
andere nationaliteiten.

Zie voor de volledige vacature:
www.stichtingnob.nl/vacature-overzicht.aspx

Voor meer informatie over de school:
www.julianaschool.be of bel Marieke van Berkel 
+32 475 76 03 68.

Sollicitaties kunnen voor 25 april 2018 per e-mail
worden gezonden naar:
vacatureswereldwijd@stichtingnob.nl
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Voldoende

Onvoldoende

Scoort uw school een
voldoende op luchtkwaliteit?

Met het Frisse Scholen ABC van Itho Daalderop zorgt u voor een fris en

gezond leerklimaat en optimaal presteren!

Itho Daalderop maakt goed ventileren van klaslokalen mogelijk voor alle

scholen in Nederland. Afhankelijk van uw ambitie, het Programma van

Eisen en het budget hebben wij voor iedere school een passende oplossing:

het Frisse Scholen ABC van Itho Daalderop.

Onze oplossingen bestaan uit decentrale ventilatie-units die uitermate

geschikt zijn voor de bestaande klaslokalen. De units ventileren het

klaslokaal uiterst stil en automatisch op basis van de gemeten

CO2-waarde. Hierdoor heeft de leerkracht er geen omkijken meer naar.

Meer weten over onze

ventilatie-oplossingen? Kijk dan op

http://zakelijk.ithodaalderop.nl/school-wtw

of neem contact met ons op via

ps@ithodaalderop.nl of 010-4278530.
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Uitgelicht
thema _ ‘Onderwijs-zorgcombinaties
zijn heel belangrijk’
Leerlingen varen wel bij een goede verbinding tussen

onderwijs en jeugdhulp. Dat lukt echter nog niet overal.

De groep thuiszitters is bijvoorbeeld groot en ondanks

Passend onderwijs gaan er nog veel kinderen naar het

speciaal onderwijs. Waar is winst te behalen, en door

wie? pagina 14

portretten _ Keuzes maken
tegen werkdruk
Scholen in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend

schooljaar structureel extra middelen om de werkdruk

te verlagen. Hoe deze worden ingezet, bepalen de scholen

zelf. Drie schoolleiders vertellen over de impact van het

werkdrukakkoord en welke keuzes zij maken.

pagina 30

actueel

3 Regeling personele bekostiging 2018-2019 aangepast
Geen inhoudelijke wijzigingen, wel prijsaanpassingen

5 Oud AVS-bestuurder Hans Pennings verkiesbaar
Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP

6 App voor hybride leraar om werk en lesgeven te combineren
Lerarentekort

Foto omslag: Leerlingen brengen een bedrijfsbezoek. Foto: TechniekBeeldbank.nu

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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Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs

Het Platform Onderwijs & Facilitair (POF 2018) is
de enige vakbeurs die zich specifiek richt op de
facilitaire kant van het onderwijs.
• Voor managers, docenten, directies,

besturen en overheden.
• PO, VO, MBO, HBO en WO.
• De nieuwste facilitaire producten/diensten.
• Interactief kennisprogramma met workshops

en presentaties.

24 & 25 april 2018  •  Nijkerk
Hart van Holland | De Loods20

18 Platform
onderwijs & facilitairPOF

Registreer nu
uw gratis bezoek! w w w. p o f - o n l i n e . n l

Partners

Hoofdthema’s
in het kennisprogramma:
• Integrale onderwijsomgeving

• Innovatie en Beleving
• Energiebeheer en Duurzaamheid

• Veiligheid en Beveiliging
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