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Uitgelicht
thema _ Nieuw inspectietoezicht
Vanaf 1 augustus aanstaande geldt het nieuwe

inspectietoezicht in het primair, voortgezet en speciaal

onderwijs. De inspectie begint voortaan bij het bestuur.

Eigen verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt.

De eerste ervaringen zijn positief, al is er ook nog

onduidelijkheid en een kritische noot. pagina 10

reportage _ Daadkrachtig leiderschap
Voor de ene schoolleider is het jaarlijkse AVS-congres

een moment om te reflecteren op het onderwijs en de

eigen rol daarin, voor de ander is het een gezellige reünie

en schoolreisje ineen. Maar voor de meesten zijn zowel

inhoud als sfeer belangrijk. “Ik haal hier inspiratie om

verder te komen.” Een impressie van 17 maart

2017. pagina 28

achtergrond _ Digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid is belangrijk voor de toekomst van

leerlingen. Openbaar Onderwijs Groep Groningen, met basis-

en middelbare scholen, ontwikkelt een doorlopende leerlijn

digitale vaardigheden. “Het is belangrijk mee te groeien met

de technologische ontwikkeling en de inhoud van het

curriculum steeds aan te kunnen passen.” pagina 34

thema _ Zelfkritisch en transparant, maar hoe?
Scholen gaan de komende jaren steeds meer naar zichzelf

kijken. Een effect van het nieuwe toezichtkader, waarin

zelfevaluatie steeds belangrijker wordt. Maar hoe organiseer

je dat? Waar let je op? Wat is bijvoorbeeld een betrouwbare

lesobservatie?  “Het is ook heel prettig als andere

professionals bij je in de keuken kijken.” pagina 14
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Altijd de juiste invaller voor de klas

Het invullen van vervanging wordt door de huidige wetgeving,

de afspraken uit de cao én een dalend aantal beschikbare invallers

een steeds grotere puzzel.

Het uitvoeren van het opgestelde vervangingsbeleid, het samen-

werken met andere besturen binnen een vervangingspool én een

krap aanbod van invallers dwingt besturen efficiënt te plannen.

Handmatig of via excel lijsten alle gegevens en de arbeidshistorie

bijhouden is tegenwoordig een bijna onmogelijke opgave.

Het software-pakket InvalPool ondersteunt uw organisatie het

vervangingsbeleid optimaal uit te voeren. Het programma houdt

rekening met alle wettelijke en cao- bepalingen. Dit alles met het

doel om, ook juridisch gezien, de juiste invaller voor de klas te

vinden. Elke keer weer.

Kijk voor veel meer informatie op onze vernieuwde website.

Voor AVS-leden hebben wij een aantrekkelijk voordeel.

www.invalpool.nl       info@invalpool.nl       Tel: 074 700 21 11
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Grenzeloze
ambitie
Het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie komt eraan.

Vanuit de aard van de inspectie gaat het dan om de toepassing van externe

kwaliteitsnormen en een extern vastgestelde ondergrens daarbij. Het

toezicht begint en eindigt voortaan bij het schoolbestuur. De rol van de

schoolleider in deze nieuwe werkwijze is vooral die van gesprekspartner

van de inspectie. Het is dan ook belangrijk om als schoolleider de rollen

en verantwoordelijkheden bij het realiseren van onderwijskwaliteit te

bespreken met het bestuur. Dat geldt ook voor de manier waarop de dialoog

met de inspectie wordt gevoerd. Schoolleiders kunnen proactief vragen

om een feedbackgesprek voorafgaand aan het eindgesprek tussen bestuur

en inspectie. Ook kan een school door het bestuur actief voorgedragen

worden voor een inspectiebezoek. Zaken waar de schoolleider bij betrokken

moet zijn.

Verder komt er meer ruimte voor het inbrengen van eigen ambities van de

school. Zoals eigen doelen en interne kwaliteitsnormen. Hierbij is het van

belang om als schoolleider het eigen speelveld goed te kennen. En een

mooie uitdaging om daarbij niet zoals de inspectie in ondergrenzen te

denken, maar juist gebruik te maken van het feit dat er geen bovengrenzen

zijn! De school mag altijd beter worden en blijven innoveren. Wellicht een

aspect dat we vaak vergeten als we het hebben over onze visie op het

onderwijs van de toekomst.

In een wereld waar innovatie en ontwikkelingen in een exponentiele

snelheid voortbewegen, moet ook het onderwijs zichzelf steeds blijven

aanpassen en herontwerpen. Onderwijs is nooit ‘af’. Hierbij hoort een

kritische blik op de eigen ambities, de huidige leerlijnen en het inrichten

van het kerncurriculum, de toegepaste pedagogieën en didactiek. Ook

moeten we ons afvragen of onze onderwijsgewoonten nog

wel aansluiten bij wat nodig is. Zoals onderwijstijd,

vakanties, jaarklassensystemen, het schoolgebouw en

de schoolorganisatie. Hoe hoog of breed stellen wij onze

ambities? Hoe ondernemend durven we te zijn in het

invullen van onze ruimte? Het zelfbeeld van de school zou

moeten aansluiten bij wat de inspectie waarneemt. Maar

vooral moet de school eerst zelf een beeld hebben

van wat zij wil worden en hoe zij dit gaat doen. _

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 2017
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avs ondertekent manifest po in actie

Primair onderwijs verdient meer
AVS-voorzitter Petra van Haren heeft op 29 maart samen met de lerarenbeweging PO in Actie, de andere
onderwijsvakbonden en de PO-Raad het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient meer!’
ondertekend. De lerarenbeweging nam hiertoe het initiatief.

Willen we kinderen goed
onderwijs kunnen blijven
bieden, dan moet er nu
geïnvesteerd worden in het
primair onderwijs, staat er
in het manifest. Een te hoge
werkdruk en een oneerlijk

salaris zorgen voor hoog
ziekteverzuim, veel uitval
van leerkrachten en een
onaantrekkelijk perspectief
voor studenten. Een fiks
lerarentekort dient zich aan
en zal voor flinke problemen

gaan zorgen als we nu niets
doen.
PO in Actie is een groep
bestaande uit bijna dertig-
duizend leerkrachten uit het
primair onderwijs die een
noodkreet laat horen: heb je

hart voor onderwijs, maak je
dan nu hard voor onderwijs!
PO in Actie, onderwijsvak-
bonden en de PO-Raad doen
een oproep aan politici met
hart voor onderwijs. Geza-
menlijke actie is nodig, het

duidelijkheid voor scholen

AVS wil snel starten met vervolgfase
curriculumontwikkeling
De AVS is van mening dat er zo spoedig mogelijk dient te worden gestart met de
uitvoering van het voorstel voor de vervolgfase van de curriculumontwikkeling.
Er moeten goede bouwstenen liggen waarop een landelijk, wettelijk curriculum
kan worden vastgesteld. Dan is het voor scholen duidelijk waar hun eigen rollen
en verantwoordelijkheden liggen bij het curriculum van de toekomst.

Hiervoor pleit de AVS in
een brief aan de Tweede
Kamer, ook in het kader van
de rondetafelgesprekken/
hoorzitting over curriculum-
herziening in het funderend
onderwijs, die 13 en 19 april
aanstaande plaatsvinden. Als
lid van de regiegroep 2032
is de AVS nauw betrokken
geweest bij het bestuurlijk
overleg rond de verdiepings-
fase Onderwijs2032. De AVS
heeft met haar leden uit het
po en vo een verdiepend en
inhoudelijk aandeel geleverd
over de rol en verantwoor-
delijkheid van schoolleiders
in het proces van curriculu-
montwikkeling. Ook is de
AVS als lid van de regiegroep
2032 en aansluitend als lid
van de coördinatiegroep voor

de curriculumontwikkeling
nauw betrokken geweest bij
de totstandkoming van het
voorstel voor de vervolgfase
ten behoeve van een nieuw
formeel curriculum in
schooljaar 2020/2021.

Rol schoolleider
De AVS ziet, gesteund door
het rapport van de Onder-
wijscoöperatie vanuit de
verdiepingsfase, nadrukkelijk
een rol voor de schoolleider
bij het samenwerken in
de landelijke ontwikkel-
teams om tot bouwstenen
te komen, maar vooral ook
bij het gesprek rond de cur-
riculumontwikkeling op
schoolniveau. AVS-voorzitter
Petra van Haren: “De rol van
de school bij het inrichten

van het curriculum verandert
en wordt sterker. Waar we in
het verleden uitgingen van
kerndoelen en werken vanuit
gestructureerde methoden,
gaan we nu als school zelfbe-
wust het onderwijs inrichten
vanuit een funderende, wet-
telijk vast te leggen kern,
aangevuld met eigen keuzes
en accenten.”
Van Haren benadrukt dat
dit vraagt om een onderzoe-
kende insteek van zowel de
schoolleider als het team.
“De schoolleider heeft daad-
kracht en ondernemerschap
nodig om een passende mis-
sie en visie te formuleren en
om de thema’s van de eigen
school te vertalen naar het
onderwijs. Hiervoor is een
professionele dialoog nodig.

Samen met het team de lijnen
ontwerpen, uitzetten en afstem-
men. Het vraagt om gedeeld en
gespreid leiderschap, ruimte
geven aan ontwikkelcapaciteit
en het voeren van gericht HRM-
beleid. Het betekent opnieuw
nadenken over doorlopende
leerlijnen, personaliseren en
het inrichten van de school met
alle functies en functionalitei-
ten en de diversiteit die daarbij
nodig is. Steeds meer worden
lerarenteams betrokken bij
het herontwerpen van het
curriculum en hebben school-
leiders de rol van inspirator en
stimulator.”

De AVS is blij met de gezamen-
lijkheid die is bereikt en steunt
het vervolgvoorstel zoals dit
door de betrokken partijen –
Onderwijscoöperatie, PO-Raad,
VO-raad, Ouders & Onderwijs,
LAKS en AVS – aan de Tweede
Kamer wordt voorgelegd. Nu is
het van belang zo snel mogelijk
met de uitvoering te starten. _

De brief van de AVS is te down-
loaden via www.avs.nl/artikelen/
avswilsnelstartenmetuitvoering
vervolgfasecurriculumontwik
keling

2
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actueelactueel

is nu echt de hoogste tijd.
Niets doen is geen optie. Om
de problemen aan te pakken
stellen deze partijen voor te
zorgen voor eerlijke salarië-
ring in het funderend onder-
wijs en minder werkdruk
door meer handen in de
school, meer onderwijson-
dersteunend personeel, meer
tijd om lessen voor te berei-
den, minder administratieve
lasten en kleinere klassen.

Ook voor schoolleiders
Met het ondertekenen van
het manifest geeft de AVS
aan dat ze het inhoudelijk
eens is met de boodschap en
de doelen van de lerarenbe-
weging PO in Actie. De AVS
benadrukt dat deze doelen
ook voor schoolleiders en
alle andere functies in de
sector van toepassing zijn en
gerealiseerd moeten worden.
Voor schoolleiders zet de AVS

niet alleen in op verhoging
van het salaris, maar ook
op het faciliteren van tijd
en ruimte en op voldoende
ondersteunende functies in
de school. Wat betreft de
werkdruk zet de AVS in op
het overlegmodel. Ook wil
de AVS meer ruimte in het
budget voor innovatie en
verdere ontwikkeling van de
scholen. AVS-voorzitter Petra
van Haren: “Wij tonen onze

termijn verruimd

Uiterlijk 2 mei aanvragen tweede jaar bekostiging
asielzoekerskinderen

Schoolbesturen kunnen sinds 1 december 2016 bijzondere bekostiging aanvragen voor het onderwijs
aan asielzoekerskinderen in hun tweede verblijfsjaar in Nederland. Omdat de oorspronkelijke uiterlijke
aanvraagdatum – voor 24 december 2016 – voor veel scholen onhaalbaar was, is deze met terugwerkende
kracht verschoven naar 2 mei 2017.

DDe ‘te laat’ binnengekomen
aanvragen kunnen dus alsnog
in behandeling worden geno-
men. Ook scholen die eind
2016 geen aanvraag meer
hebben ingediend omdat
het daarvoor te laat zou zijn,

krijgen alsnog de mogelijk-
heid om een aanvraag in te
dienen. Het gaat hierbij om
de eerste twee peildata; dat
zijn de eerste schooldag van
het nieuwe schooljaar en/
of 1 november 2016. Voor de

overige peildata is de regeling
ongewijzigd.
Op 1 december 2016 is een
wijziging van de Regeling
bekostiging personeel PO
2016/2017 gepubliceerd (nr.
64504) die voorziet in een

tweede jaar aanvullende
bekostiging voor asielzoe-
kerskinderen met ingang
van het schooljaar 2016/2017.
De aangepaste regeling is
gepubliceerd in de Staats-
courant van 28 maart 2017. �

AVS-voorzitter Petra van
Haren (links) ondertekende
eind maart samen met de
lerarenbeweging PO in Actie,
andere onderwijsvakbonden en
de PO-Raad het manifest ‘Vijf
voor twaalf: primair onderwijs
verdient meer!’

steun voor de genoemde uit-
gangspunten, voor de hele
sector, al geruime tijd. Zowel
publiekelijk als via de diverse
bestuurlijke tafels waar wij
deel van uitmaken, zoals de
Stichting van het Onderwijs,
het Arbeidsmarktplatform,
de Regeldrukagenda en de
Arbocatalogus.”

In het Algemeen Dagblad van
1 april deden PO in Actie,
de AVS en de PO-Raad een
oproep aan de politiek om de
punten uit het manifest mee
te nemen in de formatie-
onderhandelingen. �
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máxima bij symposium ‘morgen méér muziek in de klas’

‘Muziek maken verbindt’
Wat kunnen leerkrachten, schoolleiders en -bestuurders doen om morgen aan de
slag te gaan met structureel muziekonderwijs? Die vraag stond centraal op het
symposium ‘Morgen méér muziek in de klas’ op 22 maart in Paleis Noordeinde
in Den Haag.

In haar welkomstwoord
benadrukte koningin Máxi-
ma, erevoorzitter van het
Platform Méér Muziek in de
Klas, de positieve invloeden
van muziek op kinderen.
“Muziek maken draagt bij
aan hun emotionele intel-
ligentie, het stimuleert hun
creatieve activiteit, moto-
riek, sociale vaardigheden
en schoolprestaties. Muziek
maken verbindt. En wat
misschien wel het allerbe-
langrijkste is: het is gewoon
ontzettend leuk.”

Hoogleraar Klinische Neuro-
psychologie Erik Scherder
ging in op de effecten van

muziekonderwijs op het kin-
derbrein. “Hersenonderzoek
laat zien hoe ongelooflijk

1000-21-6000-2589 AVS KP 16-17-07 Kleur:

Bouwt u mee aan het
advies van de toekomst?Schooladvies

door integrale
beoordeling

Even geen eindtoets meer! De keuzes voor dit jaar zijn gemaakt, even
rust, hoor ik u zeggen. Toch hebben we nog een belangrijke vraag
voor u: Doet u mee met de proefafname van de AMN Eindtoets voor
2018?

Maar eerst een toelichting op die integrale beoordeling. Wat
bedoelen we daarmee? En hoezo advies van de toekomst?

AMN biedt het PO twee instrumenten. Met Aansluiting PO-VO kijken
we op een integrale manier naar de ontwikkeling van kinderen
en geven u daarmee een objectivering en onderbouwing van UW
schooladvies. De AMN Eindtoets geeft vervolgens op gedegen wijze
een officieel schooladvies. Wanneer u met de AMN Eindtoets gaat
werken, mag u Aansluiting PO-VO gratis inzetten!

Vindt u het ook belangrijk om naar het totale beeld van de leerling
te kijken? Dan is het van belang om deel te nemen aan de grote
steekproef, zodat we opnieuw door de keuring van de Expertgroep
komen. Kortom: meedoen met de steekproef voor de AMN
Eindtoets 2018 is investeren in een gedegen onderbouwing van uw
eigen schooladvies. Bovendien helpt u op die manier om tot een
professionele adaptieve toets te komen.

Beschikt u over onvoldoende computers? Een internetverbinding die
niet stabiel is? Wij lossen het voor u op, zodat u moeiteloos mee kunt
doen aan de steekproef. Een mooie manier om eens kennis te maken
met onze manier van digitaal toetsen.

Mogen we een afspraak met u maken?

info@amn.nl     026 3557332

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 01-03-17   12:08

Koningin Máxima en onderwijsminister Jet Bussemaker tijdens de
workshop van AVS-adviseur Paul van den Heuvel

belangrijk muziek is voor de
ontwikkeling van kinderen.
Het stimuleert de netwerken
in de hersenen en verbindin-
gen tussen alle hersengebie-
den.” De workshop ‘Hoe kun
je als schoolleider samenwer-
kingen aangaan om muziek-
onderwijs structureel te veran-
keren in het onderwijsaanbod’
werd verzorgd door AVS-advi-
seur Paul van de Heuvel. Een
belangrijke les: als directeur
hoef je het niet alleen te doen.
Weet wat je aan kwaliteit in
huis hebt, maar weet ook wie
je erbij moet vragen.
Zo’n tweehonderd leerkrach-
ten, schoolleiders en –bestuur-
ders woonden het sympo-
sium bij, dat georganiseerd
werd door de stichting Méér
Muziek in de klas, samen
met de AVS, Onderwijscoö-
peratie en PO-Raad. Zie ook
www.meermuziekindeklas.nl �
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samenwerking onderwijs en kinderopvang

Taskforce: verklein kloof
door betere aansluiting
kindvoorziening-onderwijs
Er dient een eind te komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool.
Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker
worden. Dat kan door geïntegreerde Integrale Kindcentra (IKC’s) op te zetten onder
regie van de gemeente. Dat staat in het advies ‘Tijd om door te pakken’ dat de
Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang op 27 maart aanbood aan
demissionair minister Asscher van SZW en staatsecretaris Dekker (OCW).

Kinderen uit lagere sociaaleco-
nomische milieus zijn daar-
mee het meest gediend. Op
deze manier gaan we concreet
en praktisch de maatschap-
pelijke tweedeling te lijf, aldus
de Taskforce in het advies. De
Taskforce roept niet alleen
het kabinet op om in actie
komen; gemeenten kunnen de
samenwerking faciliteren en
daarin de regie pakken vanuit
hun verantwoordelijkheid
voor welzijn en jeugd. Ook

scholen, peuterspeelzalen en
kinderopvang zijn zelf aan zet
om een visie te formuleren
op wat zij gezamenlijk willen
bijdragen aan de ontwikkeling
van de kinderen in hun wijk
of buurt.
Ernst Radius, adviseur van
Sociaal Werk Nederland, die
op persoonlijke titel deelnam
aan de Taskforce: “School en
kinderopvang moeten ook
compleet kunnen samengaan
in een geïntegreerd leer- en

ontwikkelcentrum. Laagdrem-
pelig, inclusief jeugdhulp en
sociaal werk. Ouders en ook
niet-onderwijsprofessionals
moeten meer betrokken wor-
den en de gelegenheid krijgen
zich als volwaardige partners
in te zetten. Ontwikkelings-
verlies door het overgaan
van de ene naar de andere
voorziening behoort dan tot
het verleden. De individu-
ele behoeften van ieder kind
horen centraal te staan, zodat

subsidie aanvragen voor 15 oktober

Schoolleiderstegemoetkoming voor
vervanging studerende directeuren
Schoolleiders in het primair onderwijs kunnen tussen 1 april en 15 oktober 2017
een schoolleiderstegemoetkoming aanvragen bij DUS-I voor de kosten van hun
vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. Voor het schooljaar
2017/2018 is 7,8 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling is op 28 maart
gepubliceerd in de Staatscourant.

Schoolleiders in het basis-
onderwijs krijgen vanuit de
cao-afspraken al geld voor
hun professionalisering.
Maar het komt nog te vaak
voor dat een opleiding niet
doorgaat of erg veel eigen
tijd vergt, omdat er geen

vervanging is. Met de subsi-
die krijgen schoolleiders de
kans om een master te halen,
tegelijkertijd biedt het jong
talent de kans om ervaring
op te doen als schoolleider.
De subsidie is bedoeld voor
de vervangingskosten van

de betreffende schoolleider
voor ten hoogste 640 studie-
verlofuren gedurende twee
studiejaren. Het bedrag per
studieverlofuur bedraagt
Y 49 per uur voor het basis-
onderwijs en Y 53 per uur
voor het (voortgezet) speciaal

onderwijs. De verwachting
is dat jaarlijks 250 schoollei-
ders gebruik kunnen maken
van deze tegemoetkoming.
De aanvraag moet ingediend
worden voordat de opleiding
start. De schoolleider en het
bevoegd gezag vragen samen
de subsidie aan via het digi-
taal aanvraagformulier op
de website van de Dienst
Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (DUS-I). Dit kan
jaarlijks van 1 april tot en
met 15 oktober 2017. _

Meer informatie:
www.dus-i.nl/subsidies/s/
schoolleiderstegemoetkoming

één ononderbroken ontwikkel-
lijn ontstaat.”
Alle kinderen van 2 tot en met
12 jaar dienen een publiek
gefinancierd toegangsrecht te
krijgen voor een bepaald aantal
uren opvang per week. Spelend
leren blijft voor de jongsten
het uitgangspunt. De Taskforce
adviseert daarom onder andere
één doorlopend pedagogisch
curriculum te ontwikkelen voor
kinderen van 0-12 jaar. Daar-
naast bevat het advies concrete
aanbevelingen om de barrières
op gebieden als cao’s, btw, huis-
vesting, toezicht en medezeg-
genschap, te overwinnen. Deze
kunnen tijdens de komende
kabinetsperiode worden gerea-
liseerd. _

Het advies van de Taskforce is
te downloaden via www.avs.nl/
artikelen/taskforceverklein
kloofdoorbetereaansluiting
kindvoorzieningonderwijs

De AVS is voorstander van het
opzetten van IKC’s en verzorgt
de Leergang Directeur IKC:
www.avs.nl/cel/ikc
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actueel

nieuw inspectietoezicht vanaf 1 augustus

Informatie over veranderend toezicht op een rij
Het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs verandert vanaf 1 augustus 2017. Een van de grootste
aanpassingen is dat het toezicht voortaan bij het schoolbestuur start. Via een brief hebben minister
Bussemaker en staatssecretaris Dekker onlangs de schoolbesturen geïnformeerd over deze wijziging.
Ook zijn er video’s en een brochure gemaakt.

De inspectie legt daarin uit
waarom het toezicht voor
alle instellingen in het po, vo,
(v)so en mbo is vernieuwd.
Omdat het onderwijs veran-
dert, verandert het toezicht
mee. De inspectie wil bestu-
ren en scholen blijvend en
nadrukkelijker stimuleren.
Wat gaat goed? Wat kan
beter? Het bestuur is verant-
woordelijk voor de onder-
wijskwaliteit op scholen en
daarom begint én eindigt het
vernieuwde toezicht daar.

Bovendien wil de inspectie
duidelijker onderscheid
maken tussen de zogeheten
deugdelijkheidseisen en de
eigen ambities van scholen
en besturen, de zogeheten
eigen aspecten van kwaliteit.
Daarmee wordt het toezicht
ook meer op maat. De vier
grootste veranderingen vanaf
1 augustus 2017:
1. Het toezicht start voortaan

bij het bestuur
2. De inspectie waarborgt

het wettelijk kader en

stimuleert de eigen
ambities van besturen en
scholen

3. Alle scholen worden vier-
jaarlijks bezocht, nu op
verschillende manieren

4. Het vervolgtoezicht
is afhankelijk van de
kwaliteitszorg

Eind maart heeft de inspectie
ook de globale planning van
het onderzoek naar besturen
en scholen gepubliceerd. De
kwaliteit wordt onderzocht

in het onderzoekskader 2017,
dat de werkwijze en het
waarderingskader beschrijft.
Elke onderwijssector heeft
een eigen waarderingskader,
maar de werkwijze is het-
zelfde. _

Uitleg over de onderzoeks-
kaders, de planning, brief,
brochure en video’s over het
nieuwe toezicht zijn te vin-
den op www.avs.nl/artikelen/
informatieoververanderende
toezichtopeenrij

kunstzinnige oriëntatie basisonderwijs gepeild

Driekwart scholen heeft interne
cultuurcoördinator
Gemiddeld besteden basisscholen tussen groep 3 en 8 anderhalf uur per week aan kunstzinnige oriëntatie.
Op driekwart van de scholen is een cultuurcoördinator. Dit zijn enkele conclusies uit het peilingsonderzoek
Kunstzinnige oriëntatie dat de onderwijsinspectie onlangs, als onderdeel van Peil.onderwijs, publiceerde.

Het onderzoeksrapport
besteedt aandacht aan het
onderwijsaanbod en de resul-
taten van basisschoolleerlin-
gen eind groep 8. Hiermee
geeft de inspectie input voor
een brede dialoog, op scholen
en daarbuiten, over de inhoud
en kwaliteit van onderwijs op
het gebied van kunstzinnige
oriëntatie.
Enkele resultaten uit het
onderzoek:

• Gemiddeld besteden basis-
scholen tussen groep 3 en
8 anderhalf uur per week
aan kunstzinnige oriëntatie.
De meeste tijd gaat naar
de discipline beeldende
vorming (65 minuten per
week).

• Op driekwart van de
scholen is een interne
cultuurcoördinator;
25 procent van de scholen
heeft een vakleerkracht

voor één of meer van de
disciplines Kunstzinnige
oriëntatie.

• De resultaten van leerlingen
lopen sterk uiteen en
blijken voor een belangrijk
deel afhankelijk van de
aandacht die er thuis is
voor kunst en cultuur.

Door kunstzinnige oriënta-
tie – zoals beeldende kunst,
muziek, dans, drama en

cultureel erfgoed – leren
kinderen niet alleen spelen,
verbeelden en hun zintuigen
gebruiken, maar ook com-
municeren en samenwerken.
Werken aan creativiteit en
expressiviteit is daarmee
niet alleen een aangename
afwisseling. Het is van grote
waarde voor de ontwikkeling
van vaardigheden en com-
petenties die meer dan ooit
nodig zijn. _
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De Amsterdamse Oecomenische Scholengroep (AMOS)

wilde de HR-zaken digitaliseren. Ze koos voor het cloud-

systeem Youforce van Raet. Bij de implementatie werden

de schooldirecteuren nauw betrokken. Arie van Loon,

directeur Bedrijfsvoering bij AMOS en Wilma Veldman,

directeur van basisschool de Odyssee in Amsterdam,

vertellen over het digitaliseringstraject.

Arie van Loon: “We zijn een groot schoolbestuur, we

hebben bijna 700 mensen in dienst, maar het stafkan-

toor is relatief klein. We hebben onze HR-en salarisad-

ministratie al jaren in eigen beheer, en op enig moment

ontstond de wens om het bestuurskantoor te reorgani-

seren. Het uitgangspunt daarbij was dat we niet harder

zouden werken, maar vooral slimmer – gebruikmakend

van de systemen die we al hadden. We besloten: we

gaan helemaal digitaal en iedereen gaat daarin mee.

Aansluiting met de praktijk
Ik ben zelf overtuigd van Start small and build. Wan-

neer veel bedrijfsvoeringsprocessen worden uitgevoerd

door weinig mensen, kun je die overvragen als je te

snel digitaliseert. Daarom kozen we voor een gesegmen-

teerde aanpak. We wilden niet eerst alle veranderingen

doorvoeren en in één keer uitrollen, maar startten met

het inrichten van de meest gebruikte HR-mutatieformu-

lieren in Youforce van Raet. Die zijn vervolgens getest

door een groepje directeuren, waaronder Wilma, om

een zo sterk mogelijke aansluiting met de praktijk te

realiseren.”

Wilma Veldman: “Mutatieprocessen die vaak voor-

komen, zoals aanstellingswijzigingen en tijdelijke

uitbreidingen, zijn het eerst gedigitaliseerd en geïmple-

menteerd. Direct daarna kwamen de ziek- en hersteld-

meldingen en het gehele vervangingsproces rondom

ziekte en verlof. Deze acties moesten meteen goed

neergezet worden.”

Arie van Loon: “Vanuit onze filosofie wilden we dat wat

we bouwden aan digitale formulieren voor de eindge-

bruiker direct goed was. Dat betekende dat we niet de

standaardformulieren overnamen, maar formulieren naar

eigen wensen inrichtten. Dat kan in Youforce, je hebt

erg veel flexibiliteit in de formulieren en de workflow.

Pas als iedereen in de projectgroep akkoord was met

een versie van een formulier, gingen we verder naar een

volgend HR-proces.”

Wilma Veldman: “De pilotgroep waarin ik zat ging met

die nieuwe formulieren aan het werk, en als alles goed

werkte rolden we de digitale formulieren uit naar de rest

van de organisatie.”

Zelf verantwoordelijk
Arie van Loon: “We hebben als organisatie gezegd:

digital first. Alles gaat digitaal. Daarom stelden we ons-

zelf bij elke vervolgstap de vraag: ‘Als we deze keuze

maken, welk effect heeft dat dan op andere processen?’

Een gesegmenteerde aanpak moet niet ten koste gaan

van de overall kwaliteit en integraliteit.

Na de basis, de personeels- en salarisadministratie, zijn

we andere HR-processen met Raet gaan digitaliseren zo-

als werving en selectie en verzuimmanagement. Daarin

werden ook alle Wet Verbetering Poortwachter acties en

de opbouw van het verzuimdossier meegenomen. Voor

het verzuimproces werkten we voorheen deels in een

applicatie van de arbodienst, maar nu werkt de arbo-

dienst ook met Raet en hoeven de directeuren nog maar

op één plek in te loggen, in Youforce.”

Langzamerhand hebben we alle processen onderge-

bracht in één digitaal systeem. We zijn op dit moment

Performance Management van Raet aan het uitrollen,

daarvoor loopt nu een pilot in de organisatie, waarmee

we onze gesprekscyclus digitaliseren. Ook daarin heb-

ben we pragmatisch gekeken naar de inrichting van de

formulieren, uitgaande van het idee dat iedereen verant-

woordelijkheid draagt voor zijn eigen ontwikkeling.”

Wilma Veldman: “Dat vind ik sterk aan Youforce van

Raet: medewerkers kunnen zelf een deel van hun HR-

zaken doen en het systeem ondersteunt hen hierin

optimaal.”

Tijdwinst en efficiency
Arie van Loon: “We kunnen door deze digitaliseringsslag

meer doen met minder mensen. Behalve efficiency zijn

er meer voordelen aan Youforce: het proces is gesloten,

je hoeft een mutatie maar één keer in te voeren, we

hebben alles altijd inzichtelijk, op één plek en de work-

flow is eenduidig.”

Wilma Veldman: “Mijn medewerkers worden digitaal

steeds beter, ze krijgen ook de dingen zelf voor elkaar

die ze nog nooit hebben gedaan, zoals ouderschapsver-

lof aanvragen. Door het digitaal werken op deze manier

in te voeren, groei je erin. En op een dag merk je wat

een tijdwinst dat oplevert. Zeker nu Raet Verzuimma-

nagement is uitgerold: vervanging regelen gaat heel

efficiënt, vooral als je parttimers inzet; en betalingen

worden automatisch geregeld.

Natuurlijk moesten we als directeuren wel ‘opgevoed’

worden in het digitaal werken. Maar dat loopt prima. Als

je een keer probeert iets telefonisch te regelen, fluiten

de collega’s van HRM je weer snel terug. Ik zie zelfs

collega’s tegen elkaar zeggen: ‘Dat kun je zelf digitaal in

Raet te zetten!’

Meer informatie:
www.raet.nl/branches/onderwijs

[advertorial] [advertorial]

Alle HR-zaken inzichtelijk
en vindbaar op één plek.

Door op deze manier te digitaliseren, groei je erin.
En op een dag merk je wat een tijdwinst dat oplevert.

2_1_stA4_AVS_fc_A.indd   2-3 29-03-17   11:12
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De Amsterdamse Oecomenische Scholengroep (AMOS)

wilde de HR-zaken digitaliseren. Ze koos voor het cloud-

systeem Youforce van Raet. Bij de implementatie werden

de schooldirecteuren nauw betrokken. Arie van Loon,

directeur Bedrijfsvoering bij AMOS en Wilma Veldman,

directeur van basisschool de Odyssee in Amsterdam,

vertellen over het digitaliseringstraject.

Arie van Loon: “We zijn een groot schoolbestuur, we

hebben bijna 700 mensen in dienst, maar het stafkan-

toor is relatief klein. We hebben onze HR-en salarisad-

ministratie al jaren in eigen beheer, en op enig moment

ontstond de wens om het bestuurskantoor te reorgani-

seren. Het uitgangspunt daarbij was dat we niet harder

zouden werken, maar vooral slimmer – gebruikmakend

van de systemen die we al hadden. We besloten: we

gaan helemaal digitaal en iedereen gaat daarin mee.

Aansluiting met de praktijk
Ik ben zelf overtuigd van Start small and build. Wan-

neer veel bedrijfsvoeringsprocessen worden uitgevoerd

door weinig mensen, kun je die overvragen als je te

snel digitaliseert. Daarom kozen we voor een gesegmen-

teerde aanpak. We wilden niet eerst alle veranderingen

doorvoeren en in één keer uitrollen, maar startten met

het inrichten van de meest gebruikte HR-mutatieformu-

lieren in Youforce van Raet. Die zijn vervolgens getest

door een groepje directeuren, waaronder Wilma, om

een zo sterk mogelijke aansluiting met de praktijk te

realiseren.”

Wilma Veldman: “Mutatieprocessen die vaak voor-

komen, zoals aanstellingswijzigingen en tijdelijke

uitbreidingen, zijn het eerst gedigitaliseerd en geïmple-

menteerd. Direct daarna kwamen de ziek- en hersteld-

meldingen en het gehele vervangingsproces rondom

ziekte en verlof. Deze acties moesten meteen goed

neergezet worden.”

Arie van Loon: “Vanuit onze filosofie wilden we dat wat

we bouwden aan digitale formulieren voor de eindge-

bruiker direct goed was. Dat betekende dat we niet de

standaardformulieren overnamen, maar formulieren naar

eigen wensen inrichtten. Dat kan in Youforce, je hebt

erg veel flexibiliteit in de formulieren en de workflow.

Pas als iedereen in de projectgroep akkoord was met

een versie van een formulier, gingen we verder naar een

volgend HR-proces.”

Wilma Veldman: “De pilotgroep waarin ik zat ging met

die nieuwe formulieren aan het werk, en als alles goed

werkte rolden we de digitale formulieren uit naar de rest

van de organisatie.”

Zelf verantwoordelijk
Arie van Loon: “We hebben als organisatie gezegd:

digital first. Alles gaat digitaal. Daarom stelden we ons-

zelf bij elke vervolgstap de vraag: ‘Als we deze keuze

maken, welk effect heeft dat dan op andere processen?’

Een gesegmenteerde aanpak moet niet ten koste gaan

van de overall kwaliteit en integraliteit.

Na de basis, de personeels- en salarisadministratie, zijn

we andere HR-processen met Raet gaan digitaliseren zo-

als werving en selectie en verzuimmanagement. Daarin

werden ook alle Wet Verbetering Poortwachter acties en

de opbouw van het verzuimdossier meegenomen. Voor

het verzuimproces werkten we voorheen deels in een

applicatie van de arbodienst, maar nu werkt de arbo-

dienst ook met Raet en hoeven de directeuren nog maar

op één plek in te loggen, in Youforce.”

Langzamerhand hebben we alle processen onderge-

bracht in één digitaal systeem. We zijn op dit moment

Performance Management van Raet aan het uitrollen,

daarvoor loopt nu een pilot in de organisatie, waarmee

we onze gesprekscyclus digitaliseren. Ook daarin heb-

ben we pragmatisch gekeken naar de inrichting van de

formulieren, uitgaande van het idee dat iedereen verant-

woordelijkheid draagt voor zijn eigen ontwikkeling.”

Wilma Veldman: “Dat vind ik sterk aan Youforce van

Raet: medewerkers kunnen zelf een deel van hun HR-

zaken doen en het systeem ondersteunt hen hierin

optimaal.”

Tijdwinst en efficiency
Arie van Loon: “We kunnen door deze digitaliseringsslag

meer doen met minder mensen. Behalve efficiency zijn

er meer voordelen aan Youforce: het proces is gesloten,

je hoeft een mutatie maar één keer in te voeren, we

hebben alles altijd inzichtelijk, op één plek en de work-

flow is eenduidig.”

Wilma Veldman: “Mijn medewerkers worden digitaal

steeds beter, ze krijgen ook de dingen zelf voor elkaar

die ze nog nooit hebben gedaan, zoals ouderschapsver-

lof aanvragen. Door het digitaal werken op deze manier

in te voeren, groei je erin. En op een dag merk je wat

een tijdwinst dat oplevert. Zeker nu Raet Verzuimma-

nagement is uitgerold: vervanging regelen gaat heel

efficiënt, vooral als je parttimers inzet; en betalingen

worden automatisch geregeld.

Natuurlijk moesten we als directeuren wel ‘opgevoed’

worden in het digitaal werken. Maar dat loopt prima. Als

je een keer probeert iets telefonisch te regelen, fluiten

de collega’s van HRM je weer snel terug. Ik zie zelfs

collega’s tegen elkaar zeggen: ‘Dat kun je zelf digitaal in

Raet te zetten!’

Meer informatie:
www.raet.nl/branches/onderwijs

[advertorial] [advertorial]

Alle HR-zaken inzichtelijk
en vindbaar op één plek.

Door op deze manier te digitaliseren, groei je erin.
En op een dag merk je wat een tijdwinst dat oplevert.
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to e zi c h t  o p  m a at

Vanaf 1 augustus aanstaande geldt het nieuwe

inspectietoezicht in het primair, voortgezet

en speciaal onderwijs. De inspectie begint

voortaan bij het bestuur in plaats van de

scholen. Eigen verantwoordelijkheid vormt

het uitgangspunt. De eerste ervaringen zijn

positief. tekst daniëlla van ’t erve

thema _ toezicht en zelfevaluatie

Over het thema

In het vernieuwde inspectietoezicht, dat
1 augustus 2017 officieel van start gaat, is het
schoolbestuur meer dan voorheen het eerste
aanspreekpunt van de inspectie als het gaat
om de onderwijskwaliteit. Daarnaast is er meer
ruimte voor eigen profilering en ambities van
scholen. Zaak dus dat het bestuur een goed
beeld heeft van haar scholen. Welke rol speelt
de schoolleider daarin? Wat zijn kansen en
valkuilen van de nieuwe manier van toezicht
houden?
De inspectie gaat ook steeds meer uit van
zelfevaluatie door schoolbesturen en scholen.
In het nieuwe waarderingskader is het een
integraal onderdeel. Hoe organiseer je dat? Wie
betrek je erbij? Welk instrumenten gebruik je?
En wanneer is bijvoorbeeld een lesobservatie
betrouwbaar? Daarnaast zou je je moeten
afvragen hoe zelfkritisch en transparant je
eigenlijk bent, als je weet dat je er door de
inspectie op ‘afgerekend’ kunt worden.
Tot slot is er niet alleen de inspectie, maar vaak
ook een Raad van Toezicht die in de gaten houdt
of het schoolbestuur de onderwijskwaliteit
van haar scholen goed bewaakt. De werkwijze,
informatievoorziening, relatie en communicatie
tussen beide kan veel invloed hebben op het
functioneren van de onderwijsorganisatie.
Helemaal nu toezichthouders steeds dichter
op de organisatie zitten en breder kijken dan
bedrijfsvoering alleen. De Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI)
wil zelfs dat RvT’s de inhoudelijke richting en
onderwijskundige identiteit bewaken. Hoe houd
je het gezellig, profiteer je van elkaar en trek
je samen op voor het beste onderwijs, zonder
elkaar voor de voeten te lopen? “Warm toezicht
draait wel degelijk om verantwoording en
controle, maar het voelt als sparren.”

‘Alleen door ruimte te geven,
kan iets tot bloei komen’

De tijd dat alle scholen automatisch om de vier jaar wor-
den bezocht, lijkt voorbij. De inspectie start straks haar
toezicht bij het schoolbestuur, dat moet laten zien hoe
het met de kwaliteit van zijn scholen is gesteld. Vervol-
gens controleert de inspectie of dit klopt door op een
aantal scholen een verificatieonderzoek uit te voeren.
Scholen die het risico lopen het predicaat ‘onvoldoende’
of ‘zeer zwak’ te krijgen, worden sowieso bezocht. Het
bestuur krijgt dus meer verantwoordelijkheid voor de
onderwijskwaliteit. “Een goede zaak”, vindt Arjan Brun-
ger, CvB-voorzitter van de stichting Katholiek Onderwijs
Noord Oost Twente (Konot). Dit bestuur, waar 22 basis-
scholen toe behoren, deed in een pilot al ervaring op
met het nieuwe toezicht. “Het is mooi dat de inspectie
aansluit op waar wij mee bezig zijn. In het strategisch
beleidsplan hebben we afgesproken dat we gespreid
leiderschap belangrijk vinden. Als bestuurder wil ik
directeuren alle ruimte en zelfstandigheid geven om hun
ambities waar te maken. Net zo goed als directeuren hun
team het vertrouwen willen geven, en de leraren op hun
beurt de kinderen. Alleen door ruimte te geven, kan iets
tot bloei komen.”
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to e zi c h t  o p  m a at Juiste balans Het blijft volgens Brunger zoeken
naar de juiste balans op de weegschaal tussen controle
en vertrouwen. Om zicht te houden op de kwaliteit van
het onderwijs, houdt het bestuur twee keer per jaar een
verantwoordingsgesprek met elke school. “Dat gesprek
bereiden we aan beide kanten voor aan de hand van
een format, dat ook de staf bijvoorbeeld invult. Op basis
daarvan gaan we het gesprek aan: welke resultaten zijn
behaald en hoe staat de school in ontwikkelingen?”
Daarnaast zijn er zogeheten ‘succesmaten’ opgesteld om
allerhande onderwerpen goed te kunnen beoordelen.
Het gaat om vragen als: hoe zie je dat het onderwijs toe-
komstgericht is, hoe staat het met de sociaal-emotionele
ontwikkeling of hoe zie je professionalisering in een
lerende organisatie terug? Een van de volgende stappen
is de zelfevaluatie en collegiale visitatie aan te passen
aan het nieuwe inspectiekader. “Op basis van meerdere

bronnen kunnen we dus bepalen of het met de kwali-
teit goed zit”, legt Brunger uit. “Dit kunnen we aan de
inspectie laten zien, waardoor zij wellicht een stapje
terug kunnen doen.”
Hij vindt het logisch dat de inspectie dit vervolgens gaat
controleren op een aantal scholen. “Dat het bestuurs-
gesprek leidend is vind ik prettig en daar denken
directeuren hetzelfde over. Voor hen vraagt het nieuwe
toezicht niet veel meer, het biedt vooral kansen. Dat je
de basis op orde wilt hebben, was er altijd al. Maar stel
dat een school in een bepaalde ontwikkelingsfase zit
waarin de resultaten wat minder zijn. Als je weet dat
dit tijdelijk is, dan is het natuurlijk geweldig dat je dit
met de inspectie kunt bespreken, waardoor zij bereid
zijn ruimte te geven voor die ontwikkeling. Uiteindelijk
wordt daar het onderwijs veel beter van, in plaats van
alleen te focussen op resultaten.”

‘Alleen door ruimte te geven,
kan iets tot bloei komen’

Foto: Wiebe Kiestra
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“Dat je je nu goed kunt voorbereiden, is fijn”, vervolgt ze.
“Van te voren kun je alle relevante documenten uploaden
op de site van de inspectie en je kunt de kwaliteitscrite-
ria al scoren. Dus van de onderwerpen waarop je wordt
beoordeeld – onderwijsresultaten, proces, klimaat en
veiligheid – kun je zelf aangeven of je dat onvoldoende,
goed of zeer goed vindt. Tijdens het bezoek mag je een
presentatie over de school geven. Ik vond dat ook heel
prettig, omdat je kunt laten zien hoe het gaat, waar je
trots op bent en wat uitdagingen zijn.”
Wat ook nieuw is, is dat er iemand met de inspecteur
mee de klas in mag. Bom: “De intern begeleider kon zo
meteen op alle vragen van de inspecteur antwoord geven.

h e t  n i e u w e  i n s p e c t i e to e z i c h t

Vanaf 1 augustus gaat de onderwijs

inspectie werken volgens het nieuwe

toezicht. Deze biedt naar eigen zeggen

meer maatwerk, meer ruimte voor

voldoende presterende scholen en is

sterker gericht op verdere ontwikkeling

van de kwaliteit van het onderwijs. Eigen

verantwoordelijkheid is het uitgangspunt.

Ook scholen en besturen die voldoen aan

de eisen wil de inspectie stimuleren tot

verdere kwaliteitsverbetering. Scholen

kunnen daarom straks naast het oordeel

‘voldoende’ ook ‘goed’ krijgen. Als uit

zelfevaluaties blijkt dat een bepaalde

school of bepaalde afdelingen ambities

op een overtuigende manier realiseren

en dat geldt ook voor hun basiskwaliteit,

dan kan het schoolbestuur zelf vragen

om een onderzoek naar ‘goed’. De

inspectie verifieert dan of dat wat in de

zelfevaluatie staat ook waargemaakt

wordt.

Het vierjaarlijks onderzoek start bij het

bestuur, waarbij de inspectie kijkt naar de

kwaliteitszorg en het financieel beheer.

Daarna vindt verificatieonderzoek op een

aantal scholen plaats, doet de inspectie

kwaliteitsonderzoek bij risicoscholen

en dus op verzoek van het bestuur of

een school een onderzoek naar goede

scholen.

Open gesprek Met het nieuwe inspectietoezicht
zijn de afgelopen jaren diverse pilots uitgevoerd. Dit
jaar is een overgangsjaar waarin de inspectie er al mee
proefdraait. Vanaf augustus 2017 geldt het toezicht voor
alle scholen. Marieke Bom, directeur van de Koningin
Emmaschool voor speciaal basisonderwijs in Nijkerk,
heeft de inspectie in april vorig jaar al op bezoek gehad
volgens het nieuwe toezicht. “Het was wel spannend,
net als anders”, vertelt ze. “Ik heb een inspectiecontrole
altijd als positief gezien. De manier waarop het nu ging,
vond ik heel prettig. Het was gewoon een open gesprek
over het onderwijs. En we hebben een goede beoordeling
gekregen, dat scheelt natuurlijk.”

“Straks kunnen docenten het hele proces van afwegen en beoordelen meemaken en direct feedback geven.” Foto: Wiebe Kiestra
(de personen op de foto’s komen niet in het artikel voor)
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het hele proces van afwegen en beoordelen meemaken
en direct feedback geven. Het vertrouwen en de open
houding van de inspectie waarderen ze zeer.”

Naast het vaststellen of een school aan de eisen voldoet,
wil de inspectie een stimulerende rol spelen in de verbe-
tering van de kwaliteit. “Dat ze hierin dus een stap verder
gaan, vind ik goed. Als school ben je zelf ook altijd op
zoek naar hoe het beter kan, bijvoorbeeld door intervi-
sie of visitaties van andere scholen in het netwerk van
tweetalig onderwijs. De inspectie komt veel op scholen,
heeft expertise en kan nu dus ook haar positieve invloed
aanwenden”, merkt Hengefeld op. “Of ik ze tussendoor

ook zal uitnodigen voor advies? Mis-
schien, al vraag ik me af of ze genoeg
tijd hebben om dit soort verzoeken uit
te voeren.”
Om scholen te stimuleren zich verder
te verbeteren, kan de inspectie ook
het oordeel ‘goed’ geven. “Dat scholen
daar zelf om moeten vragen, vind ik
geen handige constructie”, reageert de
rector. “De inspectie zou gewoon ‘goed’
moeten geven als ze dat constateren.
Bovendien snap ik er de meerwaarde
niet zo van. Als de kwaliteit op orde is,
zou dat goed moeten zijn. Daarnaast
bestaat er ook nog het predicaat excel-
lent. Het is mij niet duidelijk wat het
verschil is tussen voldoende, goed of
excellent, laat staan voor ouders.”

Vanaf 1 augustus, als het nieuwe toezicht
echt ingaat, zal duidelijk worden wat dit

precies gaat betekenen. Dat geldt ook voor het gegeven
dat het schoolbestuur meer aanspreekpunt is. “Het is
goed dat besturen dichter bij scholen komen te staan.
Ik verwacht echter niet dat mijn rol heel anders wordt.
Ik wil nog steeds optimaal geïnformeerd blijven”, zegt
Hengefeld. “Dat je een goed beeld hebt van de kwaliteit,
vond ik altijd al belangrijk. Alleen daardoor kun je de
koers bepalen en het beste onderwijs neerzetten.” _

Dat is veel fijner dan achteraf op alles te moeten verkla-
ren waarom we dingen doen zoals we doen.”
Na het bezoek volgt een gesprek waarin de inspecteur
zijn beoordeling en die van de school naast elkaar legt.
Op sommige indicatoren scoorde de school een voldoen-
de en de inspectie goed. “Dan blijkt het dus best lastig
om te bepalen wanneer goed precies goed is”, vertelt
Bom. “Een school is een lerende organisatie en zal zich
altijd willen blijven ontwikkelen. Het is goed om met
elkaar hierover gewoon in gesprek te kunnen gaan. Het
mooie is dat je nu een aanvulling mag schrijven op het
rapport dat op internet wordt gepubliceerd. Daar kon ik
onze mening in kwijt.”

Eigen ambities Scholengemeenschap Koningin
Wilhelmina College (KWC) in Culemborg deed twee jaar
geleden mee aan een pilot van de inspectie. Rector Joke
Hengefeld: “Het is mooi om te merken dat de inspectie
veel heeft gedaan met onze feedback. Zo willen ze mee-
gaan in eigen ambities en vervolgens de school als critical
friend een spiegel voorhouden.”

KWC biedt leerlingen de kans om op meerdere niveaus
eindexamen te doen. “Dat werkte tot nu toe altijd in ons
nadeel in de beoordeling, omdat hierdoor de gemiddelde
cijfers lager kunnen uitvallen”, vertelt ze. “Als je flexibili-
sering in het onderwijs daadwerkelijk handen en voeten
wilt geven, vraagt dat wat anders dan het afvinken van
allerlei bolletjeslijsten. Dat de inspectie nu veel meer de
dialoog aangaat, iets wat in de pilot twee jaar geleden
nog niet zo was, vind ik heel positief.”
Een ander pluspunt is dat straks docenten met de inspec-
teur mee mogen lopen tijdens het bezoek. “In de pilot
voelden zij zich niet helemaal erkend door de flitsbezoe-
ken”, legt ze uit. “Dan had de inspecteur het over een
traditionele les, terwijl er na zijn vertrek nog allerlei
spelvormen aan bod kwamen. Straks kunnen docenten

thema _ toezicht en zelfevaluatie

Po-inspecteur Hans van den Berg in dialoog met het team van een school in Weert.
Foto: Mariëlle van Uitert

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

Voor wie zich goed wil voorbereiden op het nieuwe

toezicht, biedt de AVS de eendaagse training ‘Bezoek

onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last’.

Zie www.avs.nl/cel/bezoekonderwijsinspecteur
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o pen s ta a n  vo o r  f eed b a c k

thema _ toezicht en zelfevaluatie

‘Het doel van
zelfevaluatie is
dat je je als school
ontwikkelt’
Scholen gaan de komende jaren steeds meer naar zichzelf kijken.

Dat is een effect van het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie,

waarin zelfevaluatie steeds belangrijker wordt. Hoe organiseer je dat?

Waar let je op? En wat is een betrouwbare lesobservatie?

tekst richard hassink

‘Wat gaat er goed, wat kan beter en wat móet echt beter?’
Zo omschrijft de inspectie zelf de manier waarop het
vanaf 1 augustus 2017 toezicht gaat houden op scholen
in Nederland. Schoolbesturen moeten daarvoor goed
zicht hebben op de kwaliteit van ‘hun’ scholen, want zij
vormen de eerste gesprekspartner van de inspectie. Maar
wie moet ervoor zorgen dat een schoolbestuur goed geïn-
formeerd is over de kwaliteit op ‘zijn’ scholen? Het ant-
woord ligt volgens adviseur en trainer Jan Stuijver van de
AVS voor de hand. “Dat is de taak van de schoolleider. En
daar moet deze in mijn ogen ook heel proactief in zijn.”
Stuijver, die sinds begin 2015 de training ‘Zelfevaluatie in
de school’ geeft aan schoolleiders, legt uit wat hij daar-
mee bedoelt. “Stel dat je bijvoorbeeld de resultaten hebt
gekregen van een tevredenheidsonderzoek onder kin-
deren, ouders en personeel of dat je een verslag van een
aantal klassenbezoeken hebt gemaakt, houd die dan niet
voor je, maar deel die met je team en met het bestuur.
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o pen s ta a n  vo o r  f eed b a c k Zodoende krijgt deze informatie waarde.” Stuijver is
soms heel verbaasd als hij schoolleiders hoort vertellen
dat ze geen tijd hebben voor dit soort zaken. “Jezelf eva-
lueren is in mijn ogen een must. Al was er niet zo iets
als een onderwijsinspectie, dan zou je het nog moeten
doen. Want door kritisch naar jezelf te kijken ontwikkel
je je.”

Eilandje Daar is Joke Walda, directeur van
basisschool De Compositie in Almere, het van harte
mee eens. “Ik merk nog weleens dat scholen op een
eilandje gaan zitten en niet openstaan voor feedback.
Zonde, want je kunt zo veel van elkaar leren.” Walda
vertelt dat de Almeerse Scholen Groep (ASG: 43
basisscholen en acht scholen voor voortgezet onderwijs)
waar haar school onder valt, al acht jaar werkt met
een auditsysteem. “Tien jaar geleden waren er nogal
wat ‘zwakke’ scholen in Almere en mede dankzij dit
systeem is de kwaliteit van alle scholen behoorlijk
verbeterd.” Elke vier jaar wordt een school van ASG

bezocht door een auditgroep
van twaalf deskundigen.
Veelal directeuren, adjunct-
directeuren en ib’ers van
andere ASG-scholen. Walda,
zelf ook auditor: “Zo’n
anderhalf jaar voor een
inspectie bezoeken we de
scholen. Vooraf bestuderen
we het zelfevaluatierapport
of andere stukken en
tijdens de audit praten we
met de directie en met
het team en gaan we de
klassen in. Aan het eind
van de dag presenteren we
onze bevindingen en geven
we aanbevelingen. In de
periode tussen de audit en
het inspectiebezoek kunnen
scholen dan nog zaken
verbeteren.”
Stuijver geeft toe dat een
dergelijk auditsysteem niet

voor iedereen is wegge-
legd. Vooral voor wat

kleinere schoolbestu-
ren zou dat wat lastiger

te organiseren zijn, maar
ook daar ziet hij mogelijk-
heden. “Je kunt het ook met
een paar schoolleiders zelf
organiseren. Spreek met je
collega-directeuren af dat je
elkaar gaat bezoeken, waarbij
je je voorbereidt door het

schoolplan of de zelfevaluatiestukken goed te bekijken
en waarbij je aan het eind van de dag een goed gesprek
hebt over kwaliteit en uitstraling. Het grote voordeel is
dat je van elkaar leert.”

Maar hoe doen scholen dat die niet onder een scholenbe-
stuur vallen? Stuijver: “Eenpitters zouden kunnen kijken
wat ze op dat vlak kunnen afspreken met scholen in
de omgeving.” Dat is precies zoals directeur-bestuurder
Natalie de Baat van basisschool De Springplank in Rhe-
nen het georganiseerd heeft, hoewel ze wel wil bena-
drukken dat ze geen eenpitter is maar dat ze samen
optrekt met de Ericaschool, ook in Rhenen. “Behalve
dat we intensief samenwerken met de Ericaschool zijn
we onlangs bezocht door de directeur en ib’er van twee
scholen uit ons samenwerkingsverband. Als school zijn
we altijd al heel transparant en ‘evaluatief’, maar ik
merkte dat het ook heel prettig was dat andere profes-
sionals bij ons in de keuken keken.”

Meerdere lesobservaties Cruciaal onderdeel
van een audit en zelfevaluatie is de lesobservatie, vindt
Stuijver. “Of de kwaliteit van het onderwijs op een
school goed is, zie je eigenlijk maar op één plek echt
goed: in de klas. Een zichzelf respecterende schoolleider
legt minimaal twee keer per jaar een klassenbezoek af.”
Volgens Rikkert van der Lans van de Rijksuniversiteit
Groningen, die onderzoek deed naar de betrouwbaarheid
van lesobservaties, zou het verstandig zijn om vaker
dan twee keer per jaar een les te observeren. “Stel dat
een leraar de klas nog niet zo goed kent of dat hij net
begint aan nieuwe lesstof. Dat kan de betrouwbaarheid
van een lesobservatie beïnvloeden.” De onderzoeker
legt uit dat één observatie slechts een betrouwbaarheid
van grofweg .40 heeft. Dat wil zeggen dat mocht toch
een tweede lesbezoek worden uitgevoerd, de kans dat
dit tweede bezoek leidt tot een gelijke beoordeling
ongeveer 40 procent is. Bij twee bezoeken stijgt dit naar
60 procent. “Maar dat is nog steeds niet heel hoog”,
zegt Van der Lans. “De betrouwbaarheid neemt toe
met herhaling. Je kunt stellen dat er minstens vier
observaties per jaar nodig zijn voor een enigszins (70-75
procent) betrouwbaar resultaat.” Dat dat voor een school
veel tijd en geld kost, pareert Van der Lans meteen. “Als
je onbetrouwbaar observeert, maak je kosten voor iets
waar je eigenlijk niets aan hebt.”

>

‘a l  w a s  e r  n i e t  z o  i e t s  a l s
e e n  o n d e r w i j s i n s p e c t i e ,  d a n
n o g  z o u  j e  j e z e l f  m o e t e n
e v a l u e r e n ’
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Zorgplan eruit interactief begeleidingsplan erin!

Nooit meer op zoek naar de laatste versie van een
document  een studiedag presentatie of informatie over
onderwijs gerelateerde onderwerpen. Alles staat in een
krachtig document wat iedere dag up –to – date blijft
ongeacht wie de begeleiding in school uitvoert.

Het document is aan te bevelen voor startende tot zeer
ervaren intern begeleiders om de kwaliteit in de school
te blijven waarborgen. Daarnaast is dit een prachtig
instrument om een presentatie te geven aan betrok-
kenen over het onderwijskundig beleid met betrekking
tot handelings- en opbrengstgericht werken en passend
onderwijs.

Tijdens de opleiding om dit document te maken, leert
de intern begeleider van dit interactief begeleidingsplan
een kwaliteitshandboek te maken waarbij we kijken
naar:

- de uitgangspunten van de school (visie/missie) en
welke leerlingen specifieke onderwijsbehoeften
nodig  hebben,

- de doelstellingen van intern begeleiding op het
gebied van HGW, OGW en passend onderwijs,

- de organisatie van de ondersteuning (expertise in
de school),

- de niveaus van ondersteuning in en buiten de klas,
werken met een OPP, verwijzen naar S(B)O

- de afspraken en procedures

Ieder onderdeel wordt ingevuld met formats, docu-
menten, powerpoints of websites, waar we de school
in presenteren en kan steeds aangepast worden op de
actualiteiten van de school, het bestuur, de inspectie.

De opleiding wordt gegeven in Heerhugowaard, maar
kan ook op locatie worden gegeven bij tenminste 6
deelnemers. Er wordt gewerkt met een map met achter-
grondinformatie, het format van een interactief begelei-
dingsplan en er wordt geleerd hoe aan het einde van de
opleiding jezelf en het interactief begeleidingsplan  kunt
presenteren. Vraag een vrijblijvend gesprek aan voor uw
intern begeleider.

[advertorial]

Zelfevaluatie instrument om het intern begeleiden vorm te geven en te evalueren.

Met de maandelijkse bijeenkomsten van de cursus inter-
actief begeleidingsplan bij B-consult heb ik, als startend
intern begeleider, alle tools in handen gekregen om een
duidelijke ondersteuningsstructuur vorm te kunnen
geven.
�eorie en praktijk worden mooi gecombineerd, zodat er
meteen optimaal gebruik gemaakt kan worden van de
opgedane kennis, aan team en inspectie.
Ik kan dit iedere IB’er aanraden, aangezien er na de
cursusperiode een begeleidingsplan klaar ligt dat geheel
op maat gemaakt is voor de eigen school.

Gabriella Brescia, STAIJ Amsterdam

De kracht van deze IB-cursus is dat je alles wat je al
doet en gebruikt op je eigen school, kunt verfijnen met de
middelen die je aangereikt krijgt. Je bent weer up-to-
date. En voor onze school is het formulier: analyse n.a.v.
een citotoets iets wat we zeker gaan gebruiken. De cursus
is een aanrader voor elke IB-er, veel of weinig ervaring.

Titia de Vries-Meijer,  Jenaplanschool  Vlinderbos, Wilnis

B-Consult | Bianca Meijer | Stationsplein 99-257 | 1703WE Heerhugowaard | Tel: 06 - 41 308 500 | Bianca@b-consult.nl

Met een interactief begelei-

dingsplan heeft de school

een krachtig zelfevaluatie

instrument in huis waar je

ouders (MR), leerkrachten,

het bestuur maar ook de

inspectie kunt laten zien

hoe je, de zicht op ontwik-

keling, de (extra) onder-

steuning, de samenwerking

met partners en het toetsen

in de school als kwaliteits-

beleid voert.

1_1_stA4_AVS_fc_X.indd   1 30-03-17   14:51
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De onderzoeker stelt ook dat lesobservaties idealiter
door verschillende observanten gedaan moeten worden
en niet alleen door de leidinggevende, omdat de leraar
zijn of haar handelen wellicht laat beïnvloeden door de
gedachte dat zaken terugkomen bij een later functione-
ringsgesprek. De Baat van basisschool De Springplank
herkent dat. “Als ik als directeur-bestuurder een klas
binnenkom om een les te observeren, is dat voor leraren
toch vaak wat spannender dan wanneer een ib’er komt
observeren.”
Stuijver van de AVS zou graag zien dat scholen veel meer
collegiale consultatie gaan inzetten. “Dat is te organise-
ren door als schoolleider of ib’ers lessen over te nemen,
zodat de vrijgemaakte leraar bij een collega kan gaan
kijken.” Onderzoeker Van der Lans ziet daarin een groot
voordeel. “Een lesobservatie levert als instrument zo veel
meer op dan bijvoorbeeld een leerlingenenquête, omdat
leraren op zo’n moment van elkaar leren. Ze zien hoe
anderen dingen aanpakken waar zij misschien moeite
mee hebben. Bovendien ziet de leraar van groep 5 die in
groep 4 gaat observeren al wat voor leerlingen die het
volgende schooljaar gaat krijgen.”

Betrouwbaarheid Een ander aandachtspunt voor
scholen is de betrouwbaarheid van het observatie-
instrument. Voor het onderwijs zijn er internationaal
zo’n tweehonderd instrumenten in omloop, maar
slechts bij een klein deel is onderzoek gedaan naar de
betrouwbaarheid en validiteit. “Het heeft niet zo veel
zin om een instrument te gebruiken dat onbetrouwbare
resultaten oplevert”, zegt Marjoleine Dobbelaer van de
Universiteit Twente. Zij is op dit moment bezig om 29
geselecteerde observatie-instrumenten te reviewen. Omdat
het onderzoek gaande is, kan ze nog niet zeggen welke
instrumenten het beste naar voren komen. Wel zijn er
maar weinig Nederlandse instrumenten die aandacht
besteden aan validiteit en betrouwbaarheid, zoals
bijvoorbeeld ICALT en de Competentie Thermometer
dat doen. Dobbelaer raadt scholen af om zelf een
instrument te maken, omdat de kans op onbetrouwbare
resultaten dan groot is. “Feedback naar aanleiding
van een observatie is niet zinvol als de observatie niet
betrouwbaar is. Om betrouwbaar te kunnen observeren
is vrijwel altijd ook training nodig, waarbij observatoren
in gesprek gaan over wanneer een aspect gezien kan
worden als een verbeterpunt. De observatie wordt
daarmee minder afhankelijk van wie er observeert.”

Dobbelaer kaart nog iets aan dat buiten haar onderzoek-
sterrein ligt, maar waarvan ze meent dat het bij zelfe-
valuaties een bepalende rol kan spelen. “Het doel van
zelfevaluatie is dat je je als school ontwikkelt. Maar als je
ook weet dat je door de onderwijsinspectie daarop afge-
rekend kan worden, hoe zelfkritisch en transparant ben
je dan uiteindelijk?” Dat is inderdaad een spanningsveld,
vindt AVS-adviseur Stuijver. Toch raadt hij scholen aan
om altijd openheid van zaken te geven. “Uiteindelijk is
het beter dat je meteen aangeeft waar je als school nog
aan moet werken, dan dat de inspectie dat constateert
terwijl je zelf mooi weer hebt gespeeld.” _

t i p s  b i j  z e l f e v a l u at i e

• Maak van alles wat je onderzoekt op jouw school een

verslag en stuur dat naar het schoolbestuur en de

onderwijsinspectie.

• Aan zelfevaluatie doe je dagelijks.

• Wees altijd transparant naar stakeholders. Laat zien dat

je werkt aan verbeteringen door een (eenvoudig) plan

van aanpak te communiceren.

• Rust na positieve feedback niet op je lauweren. Het

verbeteren van kwaliteit is een continu proces. Het kan

altijd nog beter.

• Maak gebruik van een goed en betrouwbaar

lesobservatie-instrument. Voor scholen die bij de keuze

daarvan wat hulp kunnen gebruiken, is er de publicatie

‘Toetsingskader lesobservatie-instrumenten primair

onderwijs’ (ook als pdf te vinden op de website van de

PO-Raad).

• Train de observatoren gedegen voordat ze gaan

observeren, zodat de subjectieve mening minder

bepalend wordt voor de scores.

• Probeer ook zoveel mogelijk leraren bij elkaar in de les

te laten kijken. Daardoor ontstaat kruisbestuiving.

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

1000-21-7000-0627 AVS KP Kleur: fc

Zorgplan eruit interactief begeleidingsplan erin!

Nooit meer op zoek naar de laatste versie van een
document  een studiedag presentatie of informatie over
onderwijs gerelateerde onderwerpen. Alles staat in een
krachtig document wat iedere dag up –to – date blijft
ongeacht wie de begeleiding in school uitvoert.

Het document is aan te bevelen voor startende tot zeer
ervaren intern begeleiders om de kwaliteit in de school
te blijven waarborgen. Daarnaast is dit een prachtig
instrument om een presentatie te geven aan betrok-
kenen over het onderwijskundig beleid met betrekking
tot handelings- en opbrengstgericht werken en passend
onderwijs.

Tijdens de opleiding om dit document te maken, leert
de intern begeleider van dit interactief begeleidingsplan
een kwaliteitshandboek te maken waarbij we kijken
naar:

- de uitgangspunten van de school (visie/missie) en
welke leerlingen specifieke onderwijsbehoeften
nodig  hebben,

- de doelstellingen van intern begeleiding op het
gebied van HGW, OGW en passend onderwijs,

- de organisatie van de ondersteuning (expertise in
de school),

- de niveaus van ondersteuning in en buiten de klas,
werken met een OPP, verwijzen naar S(B)O

- de afspraken en procedures

Ieder onderdeel wordt ingevuld met formats, docu-
menten, powerpoints of websites, waar we de school
in presenteren en kan steeds aangepast worden op de
actualiteiten van de school, het bestuur, de inspectie.

De opleiding wordt gegeven in Heerhugowaard, maar
kan ook op locatie worden gegeven bij tenminste 6
deelnemers. Er wordt gewerkt met een map met achter-
grondinformatie, het format van een interactief begelei-
dingsplan en er wordt geleerd hoe aan het einde van de
opleiding jezelf en het interactief begeleidingsplan  kunt
presenteren. Vraag een vrijblijvend gesprek aan voor uw
intern begeleider.

[advertorial]

Zelfevaluatie instrument om het intern begeleiden vorm te geven en te evalueren.

Met de maandelijkse bijeenkomsten van de cursus inter-
actief begeleidingsplan bij B-consult heb ik, als startend
intern begeleider, alle tools in handen gekregen om een
duidelijke ondersteuningsstructuur vorm te kunnen
geven.
�eorie en praktijk worden mooi gecombineerd, zodat er
meteen optimaal gebruik gemaakt kan worden van de
opgedane kennis, aan team en inspectie.
Ik kan dit iedere IB’er aanraden, aangezien er na de
cursusperiode een begeleidingsplan klaar ligt dat geheel
op maat gemaakt is voor de eigen school.

Gabriella Brescia, STAIJ Amsterdam

De kracht van deze IB-cursus is dat je alles wat je al
doet en gebruikt op je eigen school, kunt verfijnen met de
middelen die je aangereikt krijgt. Je bent weer up-to-
date. En voor onze school is het formulier: analyse n.a.v.
een citotoets iets wat we zeker gaan gebruiken. De cursus
is een aanrader voor elke IB-er, veel of weinig ervaring.

Titia de Vries-Meijer,  Jenaplanschool  Vlinderbos, Wilnis

B-Consult | Bianca Meijer | Stationsplein 99-257 | 1703WE Heerhugowaard | Tel: 06 - 41 308 500 | Bianca@b-consult.nl

Met een interactief begelei-

dingsplan heeft de school

een krachtig zelfevaluatie

instrument in huis waar je

ouders (MR), leerkrachten,

het bestuur maar ook de

inspectie kunt laten zien

hoe je, de zicht op ontwik-

keling, de (extra) onder-

steuning, de samenwerking

met partners en het toetsen

in de school als kwaliteits-

beleid voert.

1_1_stA4_AVS_fc_X.indd   1 30-03-17   14:51

Directeuren (po en vo) kunnen bij de AVS de

eendaagse training ‘Zelfevaluatie in de school’ volgen.

Zie www.avs.nl/professionalisering/trainingen/

organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling/

zelfevaluatieindeschool
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r el at ie  b e s t u u r-to e zi c h t  k a n  v eel  d o en  vo o r  s c h o o l

Hoe blijf je als toezichthouder goed op

de hoogte van wat er speelt binnen je

onderwijsorganisatie? En hoe richt je het

toezicht zo in, dat het schoolbestuur en de

scholen hier echt van profiteren?

tekst marijke nijboer

‘Niet te dicht er bovenop’, was in het recente verle-
den het motto voor Raden van Toezicht. Dan loop je
het schoolbestuur maar voor de voeten. Nu vinden
we juist dat toezichthouders best wat dichter op de
organisatie mogen zitten. Een reactie op een aan-
tal bestuurlijke ontsporingen binnen en buiten het

onderwijs, waarbij achteraf de conclusie was dat wat
meer toezicht geen kwaad had gekund.
De toezichthouder staat nu als het ware vlak achter de
bestuurder en kijkt over diens schouder mee. En wat dat
voor de voeten lopen betreft – als beiden zich dezelfde
kant op richten, naar de doelen van de onderwijsinstel-
ling, zijn ze dan niet eerder partners?
Zo ziet prof. dr. ir. Rienk Goodijk dit koppel: als strate-
gische partners1. Waar toezichthouders zich voorheen
vooral richtten op de bedrijfsvoering, kijken zij nu bre-
der. Toezichthouder en schoolbestuur moeten volgens
Goodijk met elkaar in gesprek gaan over de toekomst
van de onderwijsinstelling en de mogelijke stappen daar
naartoe. Zij overleggen met elkaar op basis van gezamen-
lijk overeengekomen waarden en uitgangspunten voor
het beleid. De toezichthouder stimuleert dat de beleids-
voornemens ook van buitenaf worden beoordeeld en dat
daarbij tevens andere stakeholders worden betrokken.
Toezichthouders kunnen eveneens de discussie over de
maatschappelijke opdracht van de onderwijsinstelling
verrijken.
Zo’n strategisch partnerschap geef je vorm door onder-
ling goede afspraken te maken. Door een dialoog gaande
te houden met interne en externe stakeholders. En te

thema _ toezicht en zelfevaluatie

het beste onderwijs
Bestuur geeft, en aanbevelingen doen. Jaco van Hoorn,
voorzitter van de RvT van PCPO: “Wij vragen het bestuur
om serieus kennis te nemen van onze adviezen. En we
vragen wat ze met de adviezen van het vorige jaar heb-
ben gedaan. Als daar onderwerpen bij zitten die echt ver-
betering behoeven, terwijl daar niet veel mee is gedaan,
dan zullen wij met extra druk dat advies nogmaals
uitbrengen.”
Ook op zo’n moment is de rolverdeling helder, zegt hij.
“Het bestuur bestuurt en de RvT oefent toezicht uit. Ik
heb geen zorgen op dat punt. Het bestuur reageert op
een verstandige manier op onze rapportages. Die worden
besproken met de directeuren en daar horen wij ook
over terug.” Bestuurder Dorst: “Wij doen vaak wat met
de aanbevelingen, omdat we zien dat ze de kwaliteit
kunnen verbeteren. We trekken samen op voor het beste
onderwijs.” Hij geeft een voorbeeld. De RvT formuleerde
na de gesprekken met stakeholders de kenmerken van
PCPO-scholen: goed onderwijs, betrokken en deskundige
leraren, een herkenbare identiteit en een kleinschalig-
heid die ouders goed bevalt. De RvT liet vervolgens weten
dat PCPO die kwaliteiten veel gerichter zou kunnen inzet-
ten bij de profilering van de scholen. Daar heb je wat aan,
aldus Dorst.

durven focussen op thema’s die belangrijk zijn voor de
ontwikkeling van de onderwijsinstelling. Als voorbeeld
noemt Goodijk de identiteit en kernwaarden.

Warm toezicht In Nieuwerkerk aan den IJssel knikt
directeur-bestuurder Arjan Dorst van PCPO instem-
mend. Hij ervaart zijn Raad van Toezicht zeker als een
strategische partner. Zijn RvT houdt ‘warm’ toezicht: het
koppelt de formele beoordeling aan gesprekken met tien-
tallen interne en externe stakeholders: ouders, leraren,
directeuren, (G)MR-leden, schoolbegeleidingsdienst, een
predikant, verzuimconsultant, de onderwijsinspecteur.
Elk jaar hebben die gesprekken een thema. Dit jaar is
dat: ontwikkelingen en veranderingen in relatie tot het
verandervermogen van de school. Deze vorm van toezicht
draait wel degelijk om verantwoording en controle, maar
het voelt als sparren, zegt Dorst.
Met behulp van die gesprekken kunnen de toezicht-
houders checken of het beeld klopt dat het College van

Samen optrekken voor
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‘tussenstanden’ worden samengevoegd tot rapportages
op stichtingsniveau. Die gaan twee keer per jaar naar de
RvT, net als twee rapportages over de opbrengsten.”

’Waardenwaakhond’ Waar Goodijk vindt dat
bestuur en toezicht samen moeten focussen op onder
andere de kernwaarden, gaat de Vereniging van
Toezichthouders in Onderwijsinstellingen nog een
stap verder. De VTOI meent dat de RvT de inhoudelijke
richting en identiteit moet bewaken.2 Er zijn in het
onderwijs steeds meer stakeholders en samenwerkings-
partners met eigen verwachtingen en eisen. In die dyna-
mische schoolomgeving houdt de RvT het overzicht.
De toezichthouders onderhouden relaties met relevante
derde partijen en betrekken informatie uit de omge-
ving. Zo zijn zij, als belangrijke factor in de schoolomge-
ving, in staat om te zorgen dat de inhoudelijke richting
wordt bepaald en dat hierover een goede, meerstem-
mige discussie wordt gevoerd.
Van Hoorn, Dorst en Winkens zijn het eens met de
VTOI dat de RvT met betrekking tot de waarden een
waakhondfunctie heeft. “Onze RvT vraagt veel aan-
dacht voor onze levensbeschouwelijke identiteit,
want onze ouders vinden dat belangrijk”, zegt Dorst.

het beste onderwijs

Houvast Ook bij de stichting SKOEM in het Limburgse
Echt is goed nagedacht over hoe de RvT geïnformeerd
moet blijven. “Wij hebben met vertegenwoordigers van
RvT, CvB, leidinggevenden, ouders, administratiekantoor
en onderwijsbegeleiding vier thema’s geformuleerd voor
het nieuwe strategische beleid”, vertelt bestuursvoorzit-
ter Wim Winkens. “Daar hebben we de scholen op laten
reageren en na hun input zijn de thema’s vastgesteld.”
Van daaruit werd gekozen voor twintig strategische doe-
len. En daarop houdt de RvT toezicht. Tegelijk bezon de
RvT zich met behulp van School aan Zet op haar kern-
opdracht. Dat leidde tot zeven kernbegrippen. Die geven
houvast bij het toezicht.
Via het intranet kunnen de scholen per onderdeel for-
muleren wat ze de afgelopen tijd hebben gerealiseerd
met betrekking tot een bepaald strategisch doel. Die

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

Stichting	SKOEM	heeft	een	manier	gevonden	om	de	Raad	van Toezicht	zo	in	te	bedden	in	de	organisatiestructuur,	dat	de	scholen	daar	baat	bij	hebben.

Samen optrekken voor
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Ontdek Leero
Leero geeft overzicht als je wilt

personaliseren. Je bedient kinderen op
maat met instructie en verwerking. Je

gebruikt Leero in combinatie met je huidige
leermiddelen, digitaal of analoog. Daarnaast
maak je eenvoudig je eigen ondersteunende
lesmaterialen die je kunt delen met collega’s.
Ook krijg je samen met de kinderen inzicht

in hun sociaal emotionele ontwikkeling,
voortgang en resultaten. Je schrijft geen

(groeps)handelingsplannen, je laat zien wat
je doet! Alles overzichtelijk in één omgeving.

Takenbord (kanban)

stemmingsdagboek

Groepen maken

Leer kinderen scrummen met het kanban-planbord.

Kinderen kleuren zelf hun leven en delen dit met jou.

Eindelijk een tool die je helpt het
leerstofjaarklassensysteem te doorbreken.

Meer weten? Ga naar www.leero.nl

met veel extra’s

PLUSGROEP

PG

Hoi Sophie!

Hoi Sophie!

1000-21-7000-0772 AVS KP Kleur: fc

[advertentie]
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Dorst: “Met een register maak je als beroepsgroep meer
volume. Maar ik vraag me af of je een register als stu-
ringsmechanisme kunt gebruiken om de kwaliteit te
vergroten.”
Toezichthouder Van Hoorn is geen fan van het verschijn-
sel register in het onderwijs, voor welke beroepsgroep
dan ook. “Je loopt het risico dat je in een bureaucratische
schijnkwaliteit terechtkomt. Het lijkt mij effectiever om
zorgvuldig te kijken naar de kwaliteiten van mensen
vóórdat je ze in een positie brengt waar ze verantwoor-
delijkheid gaan dragen.” _

Noten:

1 ‘Strategisch partnerschap gestalte geven, de relatie tussen

bestuur en toezicht binnen onderwijsinstellingen’, november

2016, prof. dr. ir. Rienk Goodijk

2 ‘Beter toezien, over de maatschappelijke waarde van het

onderwijs en het belang van toezicht daarop’, december 2016.

Opgesteld in opdracht van VTOI door een commissie onder

leiding van prof. dr. J.C.J. Boutellier.

“De toezichthouders kijken of die identiteit op onze
scholen levend wordt gehouden.” Van Hoorn: “Maar wij
bewaken via alle gesprekken die we voeren ook de kwa-
liteit van onderwijs, personeels- en financieel beleid en
bespreken met het bestuur hoe zij de onderwijskundige
identiteit de komende vier jaar ontwikkelen.”
Winkens: “Wij hebben bewust ook gekozen voor een aan-
tal themavergaderingen. Dan hebben we het bijvoorbeeld
over ons onderwijs van de toekomst. De RvT nodigt voor
het eerste deel van de vergadering mensen van de werk-
vloer uit. De informatie die daar uit komt, nemen ze mee
in hun gesprekken. Hun bevindingen delen ze ook weer
met de werkvloer. Zo krijg je betekenis naar elkaar toe.”

De audit leidde tot een rapport met aanbevelingen.
Bestuursvoorzitter Winkens: “Die nu worden opgepakt
om uiteindelijk te kunnen komen tot het predicaat excel-
lent bestuur.”

Register Er gaan stemmen op om, in navolging
van het Schoolleidersregister, ook een register te
openen voor onderwijsbestuurders en toezichthouders.
Bestuurder Winkens zou dat een goede ontwikkeling
vinden. “Zo waarborg je de kwaliteit en professionaliteit
van bestuurders en toezichthouders. Je kunt binnen
zo’n verband van elkaar leren en daar profiteert je eigen
organisatie van.”

thema _ toezicht en zelfevaluatie

Directeur-bestuurder Arjan Dorst (links) van PCPO in Nieuwerkerk aan den IJssel ervaart zijn Raad van Toezicht als een strategische partner. Zijn RvT
houdt ‘warm’ toezicht onder leiding van voorzitter Jaco van Hoorn (midden). Bij SKOEM in het Limburgse Echt is onder andere door bestuursvoorzitter
Wim Winkens (rechts) goed nagedacht over hoe de RvT geïnformeerd moet blijven en zo in te bedden dat de organisatie er echt van profiteert.

Excellent bestuur In Echt is hard gewerkt aan een
manier om de RvT zo in te bedden, dat de organisatie
daar echt van profiteert. Met behulp van prof. Femke
Geijsel en dr. Inge Andersen is een auditsystematiek
ontwikkeld die kan leiden tot het predicaat ‘excellent
bestuur’. Allereerst zijn de verschillende domeinen voor
het functioneren van de RvT op een rij gezet: wat is de
koers? Zijn we koersvast? Zijn we lerende professionals,
leren we in teamverband? Elk lid van de RvT heeft op
basis hiervan een eigen evaluatie gedaan en daarna ook
de complete RvT. Dat was weer de basis voor een audit
door drie externe experts, die vooral keken naar de com-
municatie tussen toezicht en bestuur. De experts bestu-
deerden documenten en voerden gesprekken met leden
van de RvT, CvB, leidinggevenden, ib’ers, ouders, maar
ook stakeholders zoals een wethouder onderwijs en een
bestuurder van een andere organisatie. Daarbij was de
kernvraag: wordt dat wat de RvT aangeeft in haar evalu-
atie, ook zo ervaren binnen en rondom de organisatie?

Ontdek Leero
Leero geeft overzicht als je wilt

personaliseren. Je bedient kinderen op
maat met instructie en verwerking. Je

gebruikt Leero in combinatie met je huidige
leermiddelen, digitaal of analoog. Daarnaast
maak je eenvoudig je eigen ondersteunende
lesmaterialen die je kunt delen met collega’s.
Ook krijg je samen met de kinderen inzicht

in hun sociaal emotionele ontwikkeling,
voortgang en resultaten. Je schrijft geen

(groeps)handelingsplannen, je laat zien wat
je doet! Alles overzichtelijk in één omgeving.

Takenbord (kanban)

stemmingsdagboek

Groepen maken

Leer kinderen scrummen met het kanban-planbord.

Kinderen kleuren zelf hun leven en delen dit met jou.

Eindelijk een tool die je helpt het
leerstofjaarklassensysteem te doorbreken.

Meer weten? Ga naar www.leero.nl

met veel extra’s

PLUSGROEP

PG

Hoi Sophie!

Hoi Sophie!

1000-21-7000-0772 AVS KP Kleur: fc
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1000-21-6000-2029 AVS KP 16-17-07 Kleur:

Healthy School Concept
Bouwen aan energiezuinige en gezonde scholen

www.renson.nlProject: Campus Zwolle, Nederland

Buitenzonwering in combinatie
met ventilatieve koeling (of
nightcooling) garandeert steeds
aangename temperaturen

De continue toevoer
van verse lucht en de

gecontroleerde afvoer van
vervuilde lucht zorgt voor
een goede luchtkwaliteit

Optimaliseer de 
gezondheid en
comfort van
leerlingen en
leerkrachten

avs_kader_primair_165x120_0217.indd   1 23/02/17  13:441_2_li_AVS_fc_B.indd   1 01-03-17   12:05
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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 het Laurens Lyceum in Rotterdam bestaat een

schooldag uit lesuren en flexuren van tachtig minuten. Leerlingen maken hun

huiswerk op school en kiezen zelf wanneer ze dat doen.

tekst susan de boer

“Leerlingen hebben vaak hulp nodig bij het

huiswerk. Ouders kunnen die ondersteuning

niet altijd bieden”, zegt Alfred van der

Heijden, rector van het Laurens Lyceum in

Rotterdam. “Wij hebben de schooldag

anders georganiseerd. In het zogenoemde

flexrooster is plaats voor huiswerk- of

flexuren, waarbij een leraar de leerlingen

begeleidt.”

Met ingang van het huidige schooljaar heeft

de rector het ‘flexmodel’ op het Laurens

Lyceum ingevoerd. De Rotterdamse Roncalli

mavo, waar Van der Heijden eerder directeur

was, werkt al sinds 2003 met dit systeem.

In het flexmodel vinden per dag drie of vier

lessen van tachtig minuten plaats, met

daartussen een pauze. Daarnaast hebben

de brugklassen en de tweede klassen vijf

huiswerkuren. Alle klassen hebben daar

bovenop vijf keer per

week een flexuur ,

dat de leerling in de

ochtend of de middag

kan inplannen. “Het

model biedt veel vrij-

heid aan leerlingen

en leraren”, zegt

Van der Heijden. “De

flexuren zijn vrije uren.

Leerlingen kunnen

in dat uur huiswerk

maken, maar ze kun-

nen ook dyslexieon-

dersteuning krijgen of

les in studievaardighe-

den. Docenten kunnen

achterblijvers tijdens een flexuur bijspijke-

ren en mentoren kunnen leerlingen op basis

van resultaten naar flexuren sturen.”

De dag begint met een algemeen flexuur

waar de leerlingen met elkaar samen kun-

nen studeren. Daarnaast kunnen zij ook

kiezen voor het stilte-uur. Dan zijn 125 leer-

lingen in examenopstelling aan het werk.

“Leerlingen gebruiken dat uur inderdaad om

in stilte te studeren”, zegt Van der Heijden.

“Het scheelt ook in de telaatkomers, want

het is geen verplicht uur.” Leerlingen zijn

wel verplicht om vijf (of tien) keer per

week in de flexuren aan het werk te zijn.

Door huiswerkbegeleiding op school te

organiseren, hoeven ouders geen (dure)

huiswerkinstituten meer in te huren.

“Kinderen krijgen op school alle begelei-

ding die ze nodig hebben. Daarmee maak

je de kansen voor ieder kind gelijk.” Een

belangrijk knelpunt dat wordt opgelost, is

het verlies van lestijd door het veelvuldig

per dag wisselen van vak. Van der Heijden:

“Leraren starten normaalgesproken zeven

keer per dag een les op. Tussen de lessen

is altijd tijdverlies door lokaalwisselingen.

Daar ben je nu vanaf.” Met de docenten is

hij nagegaan hoe zij de leerstof optimaal

konden behandelen. “De methode is inge-

richt op zoveel lesuur per vak. We hebben

gekeken welke leerdoelen er gehaald moe-

ten worden, en die leerdoelen kun je ook

halen binnen dit model. Dat het aantal con-

tacturen rechtstreeks samenhangt met de

leerresultaten is een mythe. Differentiëren

is juist veel makkelijker geworden.”

Het belangrijkste is volgens de rector dat de

school vertrouwen heeft in de leerlingen en

leraren. “Bij een veranderproces is het altijd

belangrijk dat je er aandacht voor hebt dat

mensen het moeilijk vinden. Vertrouwen is

dan belangrijk, en ook het aanbieden van

hulp.”

Er is vanuit het hele land veel belangstelling

voor het flexmodel. Vier scholen – in Doorn,

Montfoort, Hengelo en Vlaardingen – voeren

het model volgend jaar ook in. _

Meer weten?
www.flexroostervo.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

huiswerkbegeleiding
op school

In het optionele stilte-uur zijn leerlingen van het Laurens Lyceum in
examenopstelling aan het studeren.
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Bijlagen. [ 4 5 . 7 - 1 1 . ] Tweede Kamer. u
In overweging ïieinon v:m een voorstel van verandering van artikel 10'J dar Grondwet.

(4r,. 7.)

A.MENDEMBNT VAN 1>EN HEEK OTTO.

Ingezonden 14 November 191(>.

Ondergeteekende 11«-*»t"t de eer, de aavolgende wijziging voor
te stellen: v

Hot 3do lid van artikel 192 wordt aldus gelezon:'
Met openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ledera

godsdienstige gevoelens en leerstellige begrippen, door de wet
goregeld.

Toelichting.
Do bedoeling is, de volkomen objectiviteit van bet openbaar.

onderwijs, niet alleen in godsdienstig maar ook in, elk luider
opzicht, vast te stellen, en de betreffende zinsnede van het
grondwetsartikel los te maken van de toelichting der Begeering,
alsof, deze objectiviteit alleen noodig zoude zijn tegenover de
ouders der schoolgaande kinderen.

OTTO.

(45. s.)

A.\L EX DEMENTEN VAN DEN HEER
VISSER VAN IJZENDOOKS.

Ingezonden lö November 1916.

Ondergeteekende heeft de eer de volgende amendementen
voor te stellen op § 2: • •

I.
Alinea 4 wordt gelezen als volgt:
In elke gemeente des Rijks wordt van overheidswege vol-

doend openbaar algemeen vormend .lager onderwijs gegeven
in een genoegzaam aantal scholen. De Koning kan, met inacht-
neming van regels door de wet te stellen, van deze bepaling
voor eene gemeente ontheffing verleenen, indien voor de kinderen
uit. die gemeente, voor welke algemeen vormend lager onder-
wijs wordt verlangd, do gelegenheid wordt gegeven dit te
ontvangen.

II.
Alinea 6 wordt gelezen als volgt:
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat vol-

doet aan bij de wet te stellen voorwaarden en aan daarbij te
stellen eisenen, welke gelijke deugdelijkheid als die van het
openbaar algemeen vormend lager onderwijs waarborgen, wordt
naar regels bij de wet te stellen naar denzelfden maatstaf als
het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet
stolt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen
vormend middelbaar én voorbereidend hooger'onderwijs bijdragon
uit de openbare kas worden verleend.

VISSHU VAN UZEN DOORN.

(45. '.).)

O K W U Z I U I ) AMENDEMENT VAN HEN IIEER OTTO.

Voorgesteld 22 November 1918.

Ondergeteekende heeft de oor ik' navolgend* walging vooi
te stellen :

Het <jdo lid van artikel 192 wordt aldus gelezen: .
Het openbaar onderwijs wordt door de wel geregeld, Z 0.

danig dat het gegeven wordt met eerbiediging van ieihrs
godsdienstige gevoelens en leerstellige begrippen.

Toelichting.

De bedoeling is slechts, nu toch eene wijziging in deze alinea
is voorgesteld — n.1. door ondergeteekende (stuk n". 7) —,
van de gelegenheid gebruik te maken om de bespande ondui-

teiii in de redactie te verbeteren.

OTTO.

(45. 10.)

NOTA VAN WIJZIGING.

(Ingezonden 24 November 1916i.
In het voorgestelde artikel 192 (Gedrukte stukken, 1915—

1916, 359. n". 2) wordt het vierde lid als volgt gewijzigd:
„4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend

openbaar algemeen voimond lager onderwijs gegeven in een
genoegzaam aantal scholen."

Een nieuw lid wordt daarna als vijfde lid ingevoegd, luidende:
„5. „ Volgons bij de wet te stellen regels kan afwijking van

deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van
zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven."

Het vijfde lid wordt zesde lid, waarna de volgende nieuwe
leden worden ingevoegd:

,7 . Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager
onderwijs zoodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het
geheel uit de -openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en
van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd.

8. Bij die regeling wordt de vrijheid van het bijzonder
onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aan-
stelling der onderwijzers geëerbiedigd." •

Het zesde lid wordt negende en het zevende lid wordt
tiende lid.

(45. 11.)

TEKST van hel voorgestelde art. 192, zooals deze
luidt, na de daarin door de Regoerinü:

aangebrachte wijzigingen.

1. Hm onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende
zorg der Regeering.

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht
der Overheid, en bovendien, voor zoover het algemeen vormend
zoowel lager als middelbaar onderwijs betreft, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den
onderwijzer; het een en ander door de wet te regelen.
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Dit jaar staan we stil bij een belangrijk gebeurtenis uit het onderwijsverleden: de Pacificatie. Maar hoe staan
we er nú voor in het onderwijs? Hoe ziet de Nederlandse school er 100 jaar na de Pacificatie uit? Door welke
ideeën en mensen wordt zij gedreven? Door welke geschiedenis en tradities wordt zij gedragen? Kortom, 
wat vormt de identiteit van de Nederlandse scholen 100 jaar na de Pacificatie? Vragen die niemand beter kan 
beantwoorden dan de leerlingen die anno 2017 de scholen van dichtbij meemaken!

Een ID bij élke school
Leerlingen van iedere basis- en middelbare school in Nederland worden met het eigentijdse project 
SCHOOL ID geprikkeld om op zoek te gaan naar de bijzondere eigenschappen van hún school. Ze worden
aangezet om de identiteit ervan te ontdekken, aangespoord om tot de kern ervan door te dringen, 
uitgedaagd om de unieke elementen ervan te benoemen en deze voor het nageslacht vast te leggen. 
Zo ontstaat 100 jaar na de Pacificatie, een uniek beeld van de Nederlandse school anno 2017 en de vrijheid 
van onderwijs die dit mogelijk maakt.

Het landelijk erfgoedproject SCHOOL ID 
gaat in het schooljaar 2017/2018 van start. 
Lesmodules en een online platform voor in 
de klas. Deelname voor scholen is gratis.

Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen en als eerste bericht 
ontvangen van de officiële start? 
Schrijf u dan nu in via:

www.onderwijsmuseum.nl/schoolid

SCHOOL ID
Leerlingen ontdekken de unieke eigenschappen van hún school

NIEuw ONDErwIjSprOjECt Start SEptEmbEr 2017

paCIFICatIE 1917-2017
Dit jaar staan we stil bij één van de
belangrijkste politiek-historische 
gebeurtenissen uit de twintigste-
eeuwse geschiedenis van Nederland:
de Pacificatie van 1917. 
Door de gelijkstelling van bijzonder
aan openbaar onderwijs die hiermee
werd bepaald, kwam een einde aan
de zwaar bevochten ‘schoolstrijd’.

1000-21-7000-0827 AVS KP Kleur: fc

[advertorial]

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 29-03-17   11:21
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pa ssend onderwijs

Al jaren kijkt de onderwijsinspectie
op eenzelfde manier naar de
leerresultaten. Daar zit al behoorlijk
wat ruimte in voor een eigen aanpak
van zorgleerlingen door scholen,
vindt Ellen Timminga, inspecteur
primair onderwijs voor Noord-
Nederland. Toch moet een nieuw
onderwijsresultatenmodel vanaf
2019 meer recht doen aan Passend
onderwijs.

tekst irene hemels

De inspectie controleert of de resultaten

van scholen voldoen aan de wettelijke

eisen die daaraan zijn gesteld, aan de

hand van de gemiddelde eindtoetsscore.

Ellen Timminga: “Wij laten daarbij de

resultaten van bepaalde leerlingen buiten

de beoordeling, zoals die van leerlingen die

het Nederlands onvoldoende beheersen of

uitstromen naar praktijkonderwijs of voort-

gezet speciaal onderwijs. Daarmee laten we

een deel van de leerlingen die vallen onder

Passend onderwijs buiten beschouwing. We

houden hier in onze jaarlijkse risicoanalyse

automatisch rekening mee, omdat we deze

gegevens uit BRON van DUO krijgen.”

Daarnaast zijn er meer zorgleerlingen in

het reguliere onderwijs. Hoe beoordeelt

de inspectie de onderwijsresultaten in het

kader van Passend onderwijs: dus met het

oog op alle zorgleerlingen? “Dat kan alleen

tijdens een onderzoek op de school. We zijn

nog niet zo ver dat we scherp hebben welke

scholen veel aan Passend onderwijs doen

en welke niet.” Scholen moeten weliswaar

verplicht een ontwikkelingsperspectief

opstellen voor zorgleerlingen, de leerlingen

die extra ondersteuning krijgen buiten het

basisondersteuningsaanbod in het reguliere

onderwijs. Maar per samenwerkingsver-

band is dat anders geregeld, benadrukt

Timminga. “Dat maakt het lastig voor de

inspectie om een eenduidig inzicht te

krijgen in het aantal zorgleerlingen op een

school.”

Niet zomaar ‘zwak’
Sinds Passend onderwijs in 2014 werd

ingevoerd, is er niets veranderd in de manier

waarop de inspectie de schoolkwaliteit

beoordeelt. Ze blijft rekening houden

met zwakkere leerlingen. Timminga: “Als

een school in de risicoanalyse drie jaar

achter elkaar met de resultaten onder de

ondergrens zit van wat gezien de leerlingpo-

pulatie van de school verwacht mag worden,

doen wij altijd een kwaliteitsonderzoek.

We gaan dieper kijken, bezoeken lessen,

praten met de schoolleider, leerkrachten,

intern begeleiders, enzovoorts. We praten

dan ook altijd over de bijzondere kinderen

op school, hoe deze begeleid worden en of

ze voldoende leren. En we kijken of we de

resultaten van meer leerlingen buiten de

beoordeling kunnen laten. Er kunnen heel

individuele omstandigheden zijn die invloed

hebben op de resultaten en daar houden we

rekening mee. Als de resultaten toch onvol-

doende zijn, schort er vaak meer aan de

onderwijskwaliteit en kan een school ‘zwak’

worden verklaard. Zo’n beoordeling krijg je

niet zomaar”, zegt de inspecteur.

Ranglijstjes
Timminga wijst de kwalificatie van een

afstraffende onderwijsinspectie resoluut

van de hand. “Scholen laten zich soms te

veel leiden door de ranglijstjes die media

publiceren. Slechts 2,1 procent van de scho-

len is zwak of zeer zwak. 98 Procent heeft

voldoende resultaten en ook die scholen

hebben kinderen in het kader van Passend

onderwijs. Een school met het predicaat

zwak heeft het primaire proces niet op orde.

Als jij als school goed onderwijs geeft, word

je niet zwak of zeer zwak. Wij willen juist

het hele verhaal horen. Wat bereik je met de

kinderen? Hoe ben je met ze bezig? Als je

veel zorgleerlingen hebt en deze presteren

naar wat ze kunnen, dan is dat juist heel

positief. Leg het ons uit. Dat kun je niet

allemaal in een regeling vatten.” In het

nieuwe toetsingskader dat op 1 augustus

2017 ingaat, krijgt de eigen ambitie van het

schoolbestuur meer nadruk. “Wij verwach-

ten dat het bestuur laat zien welke ambities

zij heeft met haar school/scholen en op

welke manier ze die denkt te realiseren.

Daarin zit ook ruimte als het gaat om de

Passend onderwijs-populatie.”

De inspectie nodigt het primair onderwijs-

veld ook uit mee te denken over een onder-

wijsresultatenmodel dat meer recht doet

aan Passend onderwijs. Timminga: “We

willen graag met elkaar kijken hoe het beter

kan. Ik verwacht dat scholen snappen dat

zij aan zet zijn, dat zij hun verantwoordelijk-

heid pakken en aan ons uitleggen op welke

manier zij hun leerlingen tot ontwikkeling

brengen. Aan ons als inspecteurs de taak

om scholen nog meer uit te dagen hun eigen

verhaal te vertellen.” _

Ideeën of wensen voor het nieuwe model

kunnen aan de inspectie kenbaar worden

gemaakt via www.onderwijsinspectie.nl/

onderwerpen/opbrengsten/inhoud/

opbrengsten-primair-onderwijs

naar een nieuw onderwijs
resultatenmodel

Inspecteur primair onderwijs Ellen Timminga:
“Het is onze taak scholen nog meer uit te dagen
hun eigen verhaal te vertellen.”
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neming van regels door de wet te stellen, van deze bepaling
voor eene gemeente ontheffing verleenen, indien voor de kinderen
uit. die gemeente, voor welke algemeen vormend lager onder-
wijs wordt verlangd, do gelegenheid wordt gegeven dit te
ontvangen.

II.
Alinea 6 wordt gelezen als volgt:
Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat vol-

doet aan bij de wet te stellen voorwaarden en aan daarbij te
stellen eisenen, welke gelijke deugdelijkheid als die van het
openbaar algemeen vormend lager onderwijs waarborgen, wordt
naar regels bij de wet te stellen naar denzelfden maatstaf als
het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet
stolt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen
vormend middelbaar én voorbereidend hooger'onderwijs bijdragon
uit de openbare kas worden verleend.

VISSHU VAN UZEN DOORN.

(45. '.).)

O K W U Z I U I ) AMENDEMENT VAN HEN IIEER OTTO.

Voorgesteld 22 November 1918.

Ondergeteekende heeft de oor ik' navolgend* walging vooi
te stellen :

Het <jdo lid van artikel 192 wordt aldus gelezen: .
Het openbaar onderwijs wordt door de wel geregeld, Z 0.

danig dat het gegeven wordt met eerbiediging van ieihrs
godsdienstige gevoelens en leerstellige begrippen.

Toelichting.

De bedoeling is slechts, nu toch eene wijziging in deze alinea
is voorgesteld — n.1. door ondergeteekende (stuk n". 7) —,
van de gelegenheid gebruik te maken om de bespande ondui-

teiii in de redactie te verbeteren.

OTTO.

(45. 10.)

NOTA VAN WIJZIGING.

(Ingezonden 24 November 1916i.
In het voorgestelde artikel 192 (Gedrukte stukken, 1915—

1916, 359. n". 2) wordt het vierde lid als volgt gewijzigd:
„4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend

openbaar algemeen voimond lager onderwijs gegeven in een
genoegzaam aantal scholen."

Een nieuw lid wordt daarna als vijfde lid ingevoegd, luidende:
„5. „ Volgons bij de wet te stellen regels kan afwijking van

deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van
zoodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven."

Het vijfde lid wordt zesde lid, waarna de volgende nieuwe
leden worden ingevoegd:

,7 . Deze eischen worden voor het algemeen vormend lager
onderwijs zoodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het
geheel uit de -openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en
van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd.

8. Bij die regeling wordt de vrijheid van het bijzonder
onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aan-
stelling der onderwijzers geëerbiedigd." •

Het zesde lid wordt negende en het zevende lid wordt
tiende lid.

(45. 11.)

TEKST van hel voorgestelde art. 192, zooals deze
luidt, na de daarin door de Regoerinü:

aangebrachte wijzigingen.

1. Hm onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende
zorg der Regeering.

2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht
der Overheid, en bovendien, voor zoover het algemeen vormend
zoowel lager als middelbaar onderwijs betreft, behoudens het
onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van den
onderwijzer; het een en ander door de wet te regelen.

Handelingen der Staten Generaal. Bijlagen. 1916—1917.
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Dit jaar staan we stil bij een belangrijk gebeurtenis uit het onderwijsverleden: de Pacificatie. Maar hoe staan
we er nú voor in het onderwijs? Hoe ziet de Nederlandse school er 100 jaar na de Pacificatie uit? Door welke
ideeën en mensen wordt zij gedreven? Door welke geschiedenis en tradities wordt zij gedragen? Kortom, 
wat vormt de identiteit van de Nederlandse scholen 100 jaar na de Pacificatie? Vragen die niemand beter kan 
beantwoorden dan de leerlingen die anno 2017 de scholen van dichtbij meemaken!

Een ID bij élke school
Leerlingen van iedere basis- en middelbare school in Nederland worden met het eigentijdse project 
SCHOOL ID geprikkeld om op zoek te gaan naar de bijzondere eigenschappen van hún school. Ze worden
aangezet om de identiteit ervan te ontdekken, aangespoord om tot de kern ervan door te dringen, 
uitgedaagd om de unieke elementen ervan te benoemen en deze voor het nageslacht vast te leggen. 
Zo ontstaat 100 jaar na de Pacificatie, een uniek beeld van de Nederlandse school anno 2017 en de vrijheid 
van onderwijs die dit mogelijk maakt.

Het landelijk erfgoedproject SCHOOL ID 
gaat in het schooljaar 2017/2018 van start. 
Lesmodules en een online platform voor in 
de klas. Deelname voor scholen is gratis.

Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen en als eerste bericht 
ontvangen van de officiële start? 
Schrijf u dan nu in via:

www.onderwijsmuseum.nl/schoolid

SCHOOL ID
Leerlingen ontdekken de unieke eigenschappen van hún school

NIEuw ONDErwIjSprOjECt Start SEptEmbEr 2017

paCIFICatIE 1917-2017
Dit jaar staan we stil bij één van de
belangrijkste politiek-historische 
gebeurtenissen uit de twintigste-
eeuwse geschiedenis van Nederland:
de Pacificatie van 1917. 
Door de gelijkstelling van bijzonder
aan openbaar onderwijs die hiermee
werd bepaald, kwam een einde aan
de zwaar bevochten ‘schoolstrijd’.
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Steeds meer scholen maken werk van wetenschap- en
techniekonderwijs. Niet eens omdat W&T vanaf 2020
behoort tot de verplichte vakken, maar vooral omdat
W&T-onderwijs fors bijdraagt aan talentontwikkeling
bij kinderen. Zeker als het gebaseerd is op Onderzoekend
& Ontwerpend Leren. Het maakt ze nieuwsgierig, creatief,
het leert ze samenwerken, communiceren en logisch na-
denken. Daarom zet de TechniekTrofee basisscholen in
de schijnwerpers die goed bezig zijn met W&T-onderwijs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dingt uw school al mee
naar de TechniekTrofee?

Drie tips om het W&T-onderwijs op school een boost te geven
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Steeds meer scholen maken werk van wetenschap- en
techniekonderwijs. Niet eens omdat W&T vanaf 2020
behoort tot de verplichte vakken, maar vooral omdat
W&T-onderwijs fors bijdraagt aan talentontwikkeling
bij kinderen. Zeker als het gebaseerd is op Onderzoekend
& Ontwerpend Leren. Het maakt ze nieuwsgierig, creatief,
het leert ze samenwerken, communiceren en logisch na-
denken. Daarom zet de TechniekTrofee basisscholen in
de schijnwerpers die goed bezig zijn met W&T-onderwijs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dingt uw school al mee
naar de TechniekTrofee?

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

av s - co n g r e s  ‘da a d k r a c h t i g  l e i d er s c h a p ’

Patrick Swinkels, adjunct-directeur op basisschool Bernadette, meldde zich als eerste
schoolleider voor de herregistratie bij het Schoolleidersregister PO en werd verrast met
een spel-leercomputer.

“Op de informatiemarkt vind ik altijd nieuwe dingen.”

De 21e eeuwse schoolleider:
#avscongres was op 17 maart 2017 ‘trending topic’ op Twitter.

van mekkerend schaap naar s elfies maken met leerlingen
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av s - co n g r e s  ‘da a d k r a c h t i g  l e i d er s c h a p ’
Voor de ene schoolleider is het jaarlijkse

AVS-congres een moment om even een stap

naar achteren te zetten en te reflecteren op de

onderwijspraktijk en de eigen rol daarin. Voor de

ander is het een gezellige reünie en schoolreisje

ineen. Maar voor de meesten van de duizend

aanwezigen zijn zowel inhoud als sfeer belangrijk.

Een impressie van het AVS-congres 2017 op

17 maart in Nieuwegein.

tekst lisette blankestijn _ foto’s hans roggen

>

AVS-voorzitter Petra van Haren schetst in haar welkom-
strede een beeld van de ontwikkelingen en uitdagingen
waarmee de school van nu zich geconfronteerd ziet: het
bijbrengen van vaardigheden aan leerlingen, de nadruk
op taal (voorwaarde voor gelijke kansen) maar ook
rekenen, leren leren, digitale geletterdheid en burger-
schapsvorming. En in plaats van een curriculum bepaald
door kerndoelen, krijgt de school van nu de taak om het
onderwijs zelf in te richten vanuit een funderende kern,
aangevuld met eigen inzichten en accenten. Van Haren:
“Dat vraagt om schoolleiders met een onderzoekende
instelling, met visie, daadkracht ondernemerschap.”
Reden voor de AVS om een leergang Ondernemend leider-
schap te starten. Ook wijst Van Haren op het belang van
het inrichten van regionale netwerken van schoolleiders
en -bestuurders. Ze vraagt om aandacht voor de dreigende
lerarentekorten en meer diversiteit voor de klas. De AVS
is voorstander van de opkomst van academische pabo’s,
maar dan is er wel functiewaardering, tijd en ruimte
nodig voor hoogopgeleide professionals, vindt ze. “De
huidige budgetten bieden daar te weinig ruimte voor. Het
lijkt erop dat schoolleiders keuzes moeten maken, tussen
hogere salariëring, meer handen in de klas en kleinere
klassen. Dat is onterecht, het moet allemaal gebeuren. In
het belang van de kwaliteit en continuïteit van ons onder-
wijs. We moeten als sector aangeven wat nodig is.”

AVS-voorzitter Petra van Haren in haar jaarrede: “Er is maar één potje en we willen
niet kiezen.”

“Het is inspirerend om met zo’n grote groep
schoolleiders bij elkaar te zijn.”

De 21e eeuwse schoolleider:
van mekkerend schaap naar s elfies maken met leerlingen
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Paneldiscussie En wat vindt de sector nodig?
Daarover gaat de paneldiscussie, geleid door Joany Krijt,
rector van het Comenius College en voormalig bestuurs-
lid van CNV Onderwijs. Op het podium zitten de school-
leiders Judith Sliedregt (basisonderwijs), Reinier Bos
(speciaal onderwijs) en Stefan van Haaren (voortgezet

Interim-directeur Jeanet Minks: “Ik kom hier jaarlijks, vaste

prik. De keynote van Staes was een mooie start van de dag. Ik

kom nu uit een workshop waar ik een andere verwachting van

had. Niet erg hoor, ik loop hier heel open rond. Soms haal je

wat en soms niet. De dag is sowieso geslaagd, met de mix van

sessies en alle mensen waarmee je in gesprek kunt gaan!”

onderwijs). Maar de schoolleiders in de zaal laten zich
ook horen. Met rode en groene kaartjes reageren zij op
stellingen. Op de stelling ‘De belangrijkste pijler voor kansen-
gelijkheid naar mijn mening is taal’ kleurde de zaal gifgroen.
Maar zeer oneens is de meerderheid het met de stelling
‘Ik kies voor kleinere klassen als het budget niet toereikend is om
alle wensen voor de sector po te vervullen’; vele rode kaartjes
wapperen in de lucht. Panellid Reinier Bos is het eens
met het eerdere betoog van Petra van Haren, licht hij
onder luid applaus toe. “Alle elementen zijn belangrijk,
óók het gelijktrekken van het salaris.” Judith Sliedregt
geeft aan dat je met het beschikbare budget bijna geen
fatsoenlijke klas kunt indelen. “Eén leerkracht staat voor
een combinatieklas met meer dan dertig leerlingen,
waaronder kinderen die vanwege Passend onderwijs
bij ons op school zitten. Dat is bijna niet te doen. Mijn

Paneldiscussie met schoolleiders uit po, vo en so onder leiding van Joany Krijt

De schoolleiders in de zaal laten zich horen tijdens de paneldiscussie door te reageren op stellingen.
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reportage

Teamleiders Annamarieke Beemster en Tamara Zoon

van de Burgemeester de Wildeschool uit Schagen:

“We hebben net de sessie ‘Samen leren zichtbaar maken

gedaan’. Wij volgen de trainingen, het was goed om

iemand te horen die dat traject op school al gedaan had.

De lunch is goed, leuk dat de hapjes verspreid staan.

Zo blijf je doorlopen over de markt.”

primaire zorg is het staande houden van de leerkracht.”
Het publiek in de zaal applaudisseert alsof het niet op
een jaarcongres maar bij een demonstratie van een vak-
bond is. Petra van Haren: “Dit soort bevragingen zijn voor
ons als AVS heel belangrijk, en dit is een heel sterk sig-
naal. Er is maar één potje en we willen niet kiezen.”

Jef Staes De sfeer op het congres is dus al bruisend
als Jef Staes, expert in business- en cultuurinnovatie, nog
moet beginnen. In een hilarisch en tegelijkertijd vlam-
mend verhaal over hoe het komt dat organisaties niet
snel genoeg leren en innoveren, pleit hij er in rap Vlaams

Jef Staes: “Ga eens netwerken bij bedrijven en andere organisaties voor inspiratie.” “Op de NOT is maar weinig voor managers, hier is veel
relevant voor mij.”

>

voor om het onderwijs nú klaar te maken voor morgen.
En niet pas in 2032. Sneller leren en sneller innoveren,
met de focus op passie voor talenten. “We komen uit een
vlak, tweedimensionaal tijdperk”, legt Staes uit. “Het
tijdperk van informatie-armoede. Sinds de Industriële
Revolutie onderwijzen we leerlingen nog steeds ook
met een bord, krijt en een boek. Maar de kinderen van
nu groeien op in het 3D-tijdperk. Er zijn sociale media,
Whatsapp, er is livestreaming: je kunt overal leren en er
is overal informatie. Het onderwijs kan daar een schar-
nier in zijn, als we durven. Dit is zo’n boeiende transfor-
matie! In het 2D-tijdperk kunnen leerlingen niet versnel-
len. Dat kan alleen met games. ‘Je moet acht maanden
wachten voor je naar het volgende level kunt gaan!’ Dat
is toch niet acceptabel! Jullie doen dat! Het onderwijs is
gebaseerd op discipline, niet op passie.” ‘Als je hekken
om een mens zet, krijg je schapen’, citeert Staes William
McKnight. “Elke dag mekkeren!”

Disruptieve ideeën Wat volgt is een grappige voor-
dracht die zich nauwelijks na laat vertellen. Jef Staes
sprak over schapen (c.q. ‘settlers’, schoolleiders) op een
slagveld met rode apen met disruptieve ideeën (‘Zonder
slagveld ben je niet aan het innoveren’). Daarbij houdt hij
een pleidooi voor passievol leren met een ‘competentie-
playlist’. “Hierop staan competenties waar je voldoening
van krijgt. Je krijgt er geen diploma voor, de validatie ver-
loopt via sociale netwerken. Real learning only happens when
your are in the groove with your talents. Tweet dat.” Bij al dat
dierengeweld past een uitstapje naar het oerwoud. Staes:
“Daar zie je dat diversiteit ontstaat aan de rand, dus waar
het oerwoud kruist met andere ecosystemen. Dáár vindt
de innovatie plaats. Dus stop met alleen met andere scho-
len te praten. Ga eens netwerken bij bedrijven en andere
organisaties. Dat levert inspiratie op.”
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Albert Heijn De schoolleiders die vervolgens gekozen
hadden voor de plenaire sessie over Iedere Dag Beter,
kunnen daar gelijk mee beginnen. Want daar staat
Marcel Holtmaat, regiomanager bij Albert Heijn, met
Judith van Wijngaarden, directeur van de Mariaschool
in Rotterdam. Samen vertellen zij over hoe zij met het
‘Iedere Dag Beter’-programma hun supermarkt en school
verbeteren. “Jongeren zijn vaak met fantastische ideeën
aan het werk. Daar moeten we naar vragen, ook al zijn
het vakkenvullers. Vervolgens gaan we in de actiestand.
Samen zetten we kleine stapjes. Iedere dag weer. Al is
het maar een oplossing vinden voor de bezem van de
broodafdeling, die altijd zoek is.” Holtmaat legt uit hoe
Albert Heijn in steeds meer filialen met dit verbeterpro-
gramma werkt. De Mariaschool (een leerKRACHT-school)
heeft een vergelijkbare methodiek, waarbij zowel in de
lerarenkamer als in de klas korte praatsessies bij een
bord worden gehouden. Door daar gezamenlijke doelen
en struikelblokken te bespreken, wordt de kwaliteit van
de school steeds hoger. Van Wijngaarden legde uit hoe
veranderingen niet van bovenop worden opgelegd. “Heel
belangrijk is het eigenaarschap van de leerkrachten. Zij
zijn betrokken bij het leerproces in de hele school. En
ook voor de leerlingen is het belangrijk dat zij een stem
hebben over wat belangrijk is.” Een inspirerende sessie,
vindt ook Astrid Reijnen, die opvang- en onderwijsor-
ganisaties ondersteunt bij IKC-vorming. “Het onderwijs
wil niet nóg meer checklists, dus zo’n bord moet geen

verplicht instrument zijn. Maar op die Rotterdamse
school is het een trekpleister. De bordbespreking helpt
om naar boven te halen wat er leeft op school. Ik vind
het mooi dat de directeur de vergaderingen heeft kunnen
afschaffen, in het vertrouwen dat mensen elkaar opzoe-
ken als dat nodig is.”

Generatiepact In het Amfitheater vinden diverse
interactieve praktijksessies plaats. Schoolleiders, -bestuur-
ders en ander organisaties krijgen voor tien minuten
de vloer om een initiatief te delen. Zo houden Geert
Broekhuizen en John Mulder, clusterdirecteuren bij
Stichting Voila, een sessie over het Generatiepact. Een
instrument waarmee oudere leraren minder kunnen
werken zonder dat het bestuur voor extra kosten komt
te staan. Gert de Wit, directeur van kbs St. Joseph in
Hooglanderveen, vindt de praktijksessies prettig, kort
en informatief. “Vanochtend heeft Jef Staes me al lek-
ker wakker geschud door me net even op wat andere
gedachten te brengen. Ik ben ook op de informatiemarkt
geweest, daar vind ik altijd nieuwe dingen.”

Snellere paarden, of… De sessie van Erno Mijland,
publicist en innovatiemanager bij Innofun, zit bomvol.
Met een spervuur aan beelden en grappen prikkelt hij
de zaal om na te denken over het 21e eeuwse leren en
‘verderkomstrategieën’ om dat te organiseren. “Er wordt
steeds meer geëxperimenteerd met alternatieven voor
het leerstofjaarklassensysteem. Dat woord past niet eens
in Scrabble, dus daar moeten we vanaf. We kunnen ook
meer gebruikmaken van kennis over het brein. We weten
dat de hersenactiviteit toeneemt na bewegen. Hoe zouden
we die kennis kunnen toepassen?” Toehoorders merken
na Mijlands sessie op: “Veel dingen die je al weet, zijn
toch weer even aangeraakt.” En: “Hij legt de verbinding

Basisschooldirecteur Jos Stehmann: “Voor mij is dit een dag

van reünie en schoolreisje ineen. Leuk om iedereen weer te

zien. Omdat ik interimmer ben kan ik hier ook netwerken.”

“Besteed vooral geen aandacht aan die paar
chagrijnige teamleden en baseer je beslissingen
niet op hen”, tipt Zachary Walker.

Een interactieve praktijksessie in het Amfitheater.

“Een geslaagde mix van sessies en workshops.”
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tussen hoe we vroeger naar onderwijs keken en nu. 
Er vindt echt een revolutie plaats.”

Zachary Walker Tijdens de afsluitende keynote, 
gevolgd door een spettende afsluiting door dansgroep 
BreakSquad, daagt onderwijsinnovator Zachary Walker de 
schoolleiders met twaalf vragen nog één keer uit om zich-
zelf en hun leiderschap kritisch onder de loep te nemen. 
Besteed vooral geen aandacht aan die paar chagrijnige 
teamleden en baseer je beslissingen niet op hen, was zijn 
devies. “Kinderen lachen gemiddeld vierhonderd keer per 
dag, volwassenen twaalf. Hoe is het mogelijk dat sommige 
leraren zo negatief zijn en maandag al uitkijken naar het 
weekend?” Met prikkelende voorbeelden laat hij zien hoe 
het óók kan. Zoals een vrolijke schooldirecteur die regel-
matig een klas binnenloopt, een selfie met de kinderen 
maakt en weer vertrekt: geliefd bij de leerlingen en zijn 
team. En de Amerikaanse wiskundelerares Mary Ann 
Kaiser die ondanks haar bijna pensioengerechtigde leef-
tijd een coole rap opneemt om een wiskundig probleem 
uit te leggen. “Ze bouwde het wekenlang op: ‘Kennen 
jullie de rapper M.A.K? Nee?’ Toen de leerlingen de clip 
uiteindelijk zagen, vonden ze het geweldig.” Zelfs de 

reportage

Annet Klip-Janssens, directeur van gereformeerde 

basisschool de Wegwijzer: “Ik vind het altijd heel 

inspirerend om hier te komen. Even los van alle 

beslommeringen de tijd nemen om eens wat verder te 

kijken. De sessie over professionele leergemeenschappen 

vond ik overweldigend. De spreker, Alfons Flik, had zoveel 

te vertellen dat ik veel aantekeningen heb gemaakt. 

De uitdaging is nu voor mij: hoe houd ik dit allemaal vast? 

Waar kan ik maandag op school weer mee verder?”

schapen van Staes kwamen nog even langs in de sessie 
van Walker. “450 schapen sprongen in Turkije van een 
klif. Omdat het kuddedieren zijn, volgden ze elkaar.”
De boodschap van de dag is helder: wees geen schaap. _

•  Op www.avs.nl/congres2017 staan de presentaties van 

diverse sprekers en de jaarrede van AVS-voorzitter Petra van 

Haren.

•  Meer informatie over de nieuwe AVS-leergang Ondernemend 

leiderschap: zie pagina 43 en www.avs.nl/cel/ol

•  In 2018 vindt het AVS-congres plaats op 16 maart.

Het AVS-congres 2017 werd mede 

mogelijk gemaakt door hoofsponsoren 

B&T, Driessen HRM en IKC Academy/ 

IKC Makers.

Erno Mijland: “Het woord leerstofjaarklassen-
systeem past niet eens in Scrabble, dus daar 
moeten we vanaf.”

“Besteed vooral geen aandacht aan die paar 
chagrijnige teamleden en baseer je beslissingen 
niet op hen”, tipt Zachary Walker. Drinks&Bites

Zo’n dertig jonge dansers van BreakSquad verzorgden een 
spetterende afsluiting.
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o2g2  ze t  in  o p  d o o r l o pen d e  l eer l i j n  d i g i ta l e  va a r d i g h ed en

Digitale geletterdheid is belangrijk voor de toekomst van leerlingen. Het is dan ook een van de

onderdelen van het kerncurriculum van Onderwijs2032. Openbaar Onderwijs Groep Groningen

(O2G2), een organisatie voor primair en voortgezet onderwijs, ontwikkelt een doorlopende

leerlijn digitale vaardigheden. De AVS ging op werkbezoek. tekst petra van haren

‘Hoe ict en de wereld
zich zullen ontwikkelen,
is onvoorspelbaar’

achtergrond

“Programmeren is een belangrijke pijler in de leerlijn
digitale vaardigheden”, vertelt deelprojectleider Eva
Landman, die samen met de teamleden het ict-project
vormgeeft op openbare jenaplanschool De Swoaistee. Al
vanaf de kleuterklas wordt gewerkt met een Cubetto, een
kubus op wielen die kinderen spelenderwijs introduceert
in de logica van het programmeren. Door een aantal
commando’s – puzzelstukjes in bepaalde vormen – te
ordenen op een houten ‘moederboard’, kun je de kubus
gericht over de vakken en paden op een mat laten rijden.
Maar programmeren is geen doel op zichzelf. Landman:
“Logisch denken en inzicht hebben in structuren áchter
ict kan leerlingen helpen in hun verdere schoolloopbaan.
Ook het ontdekkend leren en omgaan met innovatieve
technologieën ondersteunt analytisch denken en onder-
nemend en creatief omgaan met nieuwe situaties.”

Ruimte Het bestuur O2G2, waarvan De Swoaistee deel
uitmaakt, heeft als missie om iedere leerling kwalitatief
hoogstaand en innovatief onderwijs te bieden, waarbij
het onderwijs leerlingen in staat stelt hun talenten te ont-
dekken en verder te ontwikkelen. Daarbij hoort ook het
ontwikkelen van digitale vaardigheden. Bij O2G2 is een
leerlijn ‘digitale geletterdheid’ ontworpen, die sinds dit
schooljaar in praktijk gebracht wordt en op de werkvloer
verder vorm krijgt. “Vanuit de praktijkbehoefte is samen
met het Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
(SLO) gewerkt aan een levend plan”, licht bestuurder Theo
Douma toe. “Vanuit een stevige basis kunnen we dyna-
misch voortborduren op de ict-ontwikkelingen. We doen

dat vanuit de situatie in de klassen en geven de leraren en
deelprojectleiders op elke school de ruimte te ontdekken
en onderzoeken wat betekenisvolle opdrachten zijn en met
welk deel van het huidige curriculum dat samengaat.”

Denkspoor aanwakkeren Projectleider Jasper
’t Hart legt uit hoe hij probeert vanuit digitale geletterd-
heid leraren aan het denken te krijgen. “Hoe willen we
leerlingen laten leren en leren wat leren behelst anno
2017? Het gaat erom dat leerlingen hun leerstijl en de
vaardigheden die daarbij horen, waaronder digitale, zelf
ontdekken. We willen dat ze leren om deze in te zetten
voor hun ontwikkelings- en onderwijsleerproces. Leraren
zijn begeleiders van dat proces.” Daarbij is het ontwik-
kelen van digitale vaardigheden niet zozeer het doel.
Basistaken zoals leren lezen, leren rekenen en sociaal-
emotionele ontwikkeling blijven van belang. ‘t Hart: “Die
maken de rest van het leerproces mogelijk. We zorgen

De doorlopende leerlijn digitale
vaardigheden van O2G2 werd tijdens
het werkbezoek van de AVS aan
zowel een po- als vo-school van deze
onderwijsorganisatie goed zichtbaar.
Al vanaf de kleuterklas wordt de logica
van programmeren spelenderwijs
geïntroduceerd. In de vwo-bovenbouw
zijn leerlingen bezig een drone te bouwen
en besturen. Een leerling heeft een
prothesehand gemaakt met behulp van
een 3D-printer.
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o2g2  ze t  in  o p  d o o r l o pen d e  l eer l i j n  d i g i ta l e  va a r d i g h ed en onze wereld zich de komende jaren zullen ontwikkelen.
Kijk naar het enorme verschil met tien jaar geleden.
In het onderwijs van nu wordt de basis gelegd voor de
komende jaren. Dan is het wel belangrijk dat er ruimte
is om mee te groeien met de technologische ontwikke-
ling en gaandeweg de inhoud van het curriculum aan te
passen. Dat vraagt om een duurzame aanpak.” Er bestaat
een risico op snelle veroudering van het geleerde, waar-
schuwt Mali. “De inhoud van aardrijkskunde en geschie-
denis ligt redelijk vast. Ook de wetten in de natuurkunde
zullen niet snel veranderen, of die van wiskunde. Maar
in de technologie en ict verandert alles enorm snel.
Van verschillende programmeertalen tot onderwerpen
als quantum computing, virtual reality, artificial intel-
ligence en machine learning. Er wordt steeds weer een
nieuwe standaard gezet. Dat vraagt een dynamische
opstelling van het onderwijs en dat is niet gemakkelijk of
vanzelfsprekend.”

Toegankelijkheid Daarnaast vraagt Mali zich af of
goede ontwikkelingen toegankelijk genoeg zijn voor alle
leerlingen. “De thuissituatie is van grote invloed. Door
oudere broers of zussen, ouders uit een bepaald milieu of
persoonlijke interesse, zal een bepaalde groep het goed
doen qua digitale geletterdheid. Maar dat geldt niet voor
elke leerling. Daarin ligt ook direct de uitdaging. De kans
op ongelijkheid door beperkte toegang tot technologie of
beperkte digitale kennis thuis is groot en dreigt groter te
worden. De school moet ervoor zorgen dat alle kinderen
digitale basiskennis meekrijgen.” Wat volgens Mali ver-
der vooral nodig is, is een ‘open mind’. De leraar is niet
degene die het antwoord weet, maar degene die de leer-
ling helpt tot het juiste antwoord te komen. “Leren leren
wordt een belangrijke vaardigheid, zowel voor de leerling
als de leraar.” _

AVS-voorzitter Petra van Haren en industrieel (ict-)ontwerper

Arjun Mali waren afgelopen februari te gast bij O2G2.

Meer weten?
www.kennisnet.nl/artikel/geef-digitale-geletterdheid-plek-in-

je-onderwijs-met-een-doorlopende-leerlijn

ervoor dat leerlingen digitale vaardigheden moeten inzet-
ten om het denkspoor aan te wakkeren, zodat zij leren
leren en leren creëren.”

Levend proces De digitale vaardigheden zijn nog
niet vastgelegd in een curriculum. ’t Hart: “Wij hebben
samen met SLO een fundament gemaakt met generieke
doelen digitale geletterdheid op hoofdlijnen, en we heb-
ben daarbij beoogd leerlinggedrag geformuleerd. In de
klassen vertalen leraren dit naar doelen en vaardigheden
die aansluiten bij de leefwereld van leerlingen. We bie-
den deze vaardigheden systematisch aan en vanuit prak-
tijkervaringen kunnen we ze aanscherpen of bijstellen.
Het is een levend en doorlopend proces. Daarbij streven
we naar vakkenintegratie, zodat digitale vaardigheden
inslijpen in het gehele onderwijs en leerlingen ondersteu-
nen in het leerproces.”

Futuristisch onderwijs Op Kamerlingh Onnes,
een school voor voortgezet onderwijs van O2G2, brengt
docent informatica Jan van der Schrans de integratie in
praktijk. In de brugklas werken leerlingen aan de vraag:
hoe zou Groningen eruit hebben gezien als de Romeinen
ook hier hun stempel hadden gedrukt? Met ontwerp-
programma’s tekenen ze straten en huizen. Straks is het
ontwerp werkelijkheid, want het zal worden geprint in
3D. “Zo worden vakken als aardrijkskunde, geschiedenis,
kunst en wiskunde operationeel en levend”, zegt Van der
Schrans. Een aantal leerlingen van de vwo-bovenbouw
is bezig om met chips en software een drone te bouwen
en besturen. Ook heeft een leerling een prothesehand
gemaakt. Ze heeft de onderdelen met een 3D-printer
geprint en vervolgens in elkaar gezet. Daarna is de hand
met sensoren aan haar eigen arm verbonden en zo kan
de beweging en kracht worden overgebracht en beheerst
in de handbewegingen. Dit is futuristisch onderwijs dat
leerlingen voorbereidt op de toekomst

Risico op veroudering Er zijn ook kanttekeningen
te plaatsen bij onderwijs in digitale vaardigheden. Arjun
Mali, een jonge industrieel ontwerper op het snijvlak van
ontwerp en ict die op verzoek van de AVS mee ging op
werkbezoek bij O2G2: “Het is onvoorspelbaar hoe ict en
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1000-21-6000-1672 AVS KP Kleur:

• Groepsgebouwen midden in de natuur
• Veel buitenruimte
• Het programma bepaal je zelf!
• Overnachten al mogelijk vanaf € 16,50 inclusief catering
• Keuze uit slaapzalen, slaaphutjes of safaritenten

Contact
0800 - 400 400 4 (gratis)

info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl
       facebook.com/paasheuvelgroep

44 groepsverblijven
door heel Nederland

 Omdat je gewoon
 de natuur wilt
  ontdekken!
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1000-21-7000-0708 AVS KP Kleur:

sterk en stevig in het leven met

BIKKELPROGRAMMA©

Meer informatie en inkijkexemplaren: 040-2549348
www.bikkeltrainingen.nl • info@bikkeltrainingen.nl

•  Doorgaande lijn op weerbaarheid

•  Kant-en-klare praktische lessen

•  Bewezen GGZ-technieken eenvoudig vertaald

   naar de klas

•  Teamvoorbereiding en implementatie simpel

   en effectief

•  Tevens pakket studievaardigheden

•  Niet-goed-geld-terug-garantie

GEZOCHT
Schoolleiders met
visie op complete
zorg, probeer het:
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1000-21-7000-0748 VS KP Kleur:

Groot proGramma
buitenbanken

www.bankenvoorbuiten.nl

Tel.088 - 4567900
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1000-21-5000-2241 AVS KP 2016-2017-06
1000-21-5000-2231 AVS KP 2015-2016-10

Kleur:

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

kanjertraining.nl
(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan Roelof Bisschop,

onderwijswoordvoerder	namens	de SGP	in	de Tweede	Kamer.

politieke column

beleidsarm én rijk
Verkiezingen	achter	de	rug	en	kabinets-

formatie	in	uitvoering.	Ook	voor	het

onderwijs	zijn	dit	spannende	tijden. Wat

komt	er	straks	in	het	Regeerakkoord	te

staan? Worden	er	opnieuw	allerlei	plannen

gepresenteerd	die	het	onderwijs	moeten

‘vernieuwen’?	Of	krijgt	de	sector	eindelijk

een	beetje	rust,	zodat	schoolleiders,	leraren

en	andere	medewerkers	gewoon	eens	kun-

nen	werken	aan	gedegen	onderwijs,	zonder

de	hete	adem	van	politiek	en	beleidsmakers

in	hun	nek?

Wat	onze	fractie	betreft,	wordt	het	onder-

wijsbeleid	de	komende	periode	vooral

beleidsarm,	waar	het	inhoudelijke	verande-

ringen	betreft.	Ingrijpende	veranderingen

van	de	curricula	kunnen	rustig	nog	een	poos

geparkeerd	worden.	Het	onderwijs	heeft

voldoende	adaptief	vermogen	om	zelf	te	zor-

gen	dat	ze	bij	de	tijd	blijft.	Laat	de	politiek

ruimte	geven	aan	deze	organische	ontwik-

kelingen	in	plaats	van	allerlei	nieuwe	eisen

te	stellen.	Als	de	wettelijke	kaders	helder

zijn	–	en	dat	zijn	ze	over	het	algemeen

zeker	–	heb	als	overheid	dan	het	vertrouwen

dat	de	professionals	die	prima	zelf	kunnen

invullen. Temeer	omdat	ons	land	beschikt

over	een	onderwijsinspectie	die	op	uitste-

kende	wijze	toezicht	houdt.

Anderzijds	is	er	een	aantal	dossiers	dat	juist

een	beleidsrijke	aanpak	vereist.	Op	onder-

delen	is	hiervoor	mogelijk	aanvullende	wet-

en	regelgeving	nodig,	maar	in	de	meeste

gevallen	gaat	het	simpelweg	om	voldoende

financiën.	Iedere	politicus	die	regelmatig

een	school	bezoekt,	weet	dat	de	omvang

van	de	klassen	nogal	eens	een	knelpunt	is.

Niet	alleen	vanwege	de	leerlingaantallen,

maar	ook	door	de	toegenomen	verschillen

tussen	leerlingen.	Passend	onderwijs	is	op

zich	een	mooi	pedagogisch	concept,	maar

omdat	zorgleerlingen	relatief	veel	aandacht

vragen,	dreigen	de	‘gewone’	leerlingen

het	kind	van	de	rekening	te	worden.	En	die

hebben	ook	recht	op	voldoende	aandacht

van	de	leraar.	De	invoering	van	Passend

onderwijs	hangt	ook	samen	met	een	pas-

sende	salariëring.	Aangezien	de	functie	van

leraar	door	Passend	onderwijs	complexer	is

geworden,	is	het	logisch	dat	ook	de	functie-

waardering	opnieuw	tegen	het	licht	wordt

gehouden.	En	dat	zal	geld	gaan	kosten,	ja.

Willen	we	verder	voorkomen	dat	het	onder-

wijs	op	termijn	te	maken	krijgt	met	een

substantieel	lerarentekort,	dan	zullen	in	de

komende	kabinetsperiode	in	dat	dossier

echt	stappen	gezet	moeten	worden.	Anders

mist	het	onderwijs	straks	gewoon	de	boot.

We	kunnen	wel	streven	naar	uitsluitend

bevoegde	en	academisch	gevormde	leraren,

maar	als	de	instroom	van	jonge	leerkrachten

onvoldoende	is,	is	dat	beleid	gedoemd	te

mislukken.

Nog	een	laatste	wens	voor	het	Regeer-

akkoord:	werk	maken	van	vermindering

van	het	‘controlisme’. Vraag	een	leraar	naar

het	grootste	pijnpunt	in	z’n	functie,	en	niet

zelden	wordt	de	stapeling	van	de	adminis-

tratieve	verantwoordingsplicht	genoemd.

Overal	een	verslagje	van	maken,	een	plan

van	aanpak,	een	ontwikkelperspectief,

aanvraagformulieren	invullen,	verplichte

toetsen	afnemen,	enzovoorts.	Schoolleiders

hebben	met	een	vergelijkbare	stapeling	van

eisen	te	maken.	Gestold	wantrouwen	vaak.

Wat	kan	het	onderwijs	zelf	doen?	Er	liggen

veel	kansen.	Begin	maar	met	het	schrappen

van	alle	verantwoordingsplichten	die	niet

wettelijk	vereist	zijn.	De	bezem	er	door!

Ga	daarnaast	verstandig	(lees:	sober)	om

met	de	formele	verplichtingen.	Dat	scheelt

een	hoop	geld,	dat	rechtstreeks	naar	het

primaire	proces	kan.

En	niet	te	vergeten:	geef	uw	eigen	onderwijs

vorm.	Met	ingang	van	1	augustus	2017	wordt

de	wet	‘Doeltreffender	regeling	van	het

onderwijstoezicht’	van	kracht.	Die	vraagt

van	scholen	om	in	het	schoolplan	de	eigen

onderwijskundige	visie	te	verwoorden	en	op

basis	daarvan	pedagogische,	didactische

en	inhoudelijke	keuzes	te	maken	–	horizon:

2021.	Zo	kan	de	school	de	omslag	maken

van	‘opbrengst	gestuurd’	naar	‘visie	gedre-

ven’	onderwijs.	Die	ruimte	moeten	scholen

pakken. _

Reageren
Mail	naar r.bisschop@tweedekamer.nl

h e t  o n d e r w i j s  h e e f t
vo l d o e n d e  a d a p t i e f
v e r m o g e n  o m  z e l f  t e
z o r g e n  d at  z e  b i j  d e
t i j d  b l i j f t
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Van	de AVS

Eindigt de sollicitatieplicht als ik vlak voor
de AOW-gerechtigde leeftijd zit?

tekst ritsert haitsma, jurist bij de avs

Dat	hangt	af	van	de	datum	dat	de	werkloosheid	intreedt.

De	sollicitatieplicht	is	vermeld	in	artikel	24 WW.	Uit	artikel	7	van	de

‘Regeling	vrijstelling	verplichtingen	sociale	zekerheidswetten’	is	af

te	leiden	dat	de	datum	van	het	intreden	van	de	werkloosheid	van

belang	is.	Ligt	die	datum	binnen	één	jaar	voor	het	bereiken	van	de

AOW-gerechtigde	leeftijd,	dan	is	er	geen	sollicitatieplicht.	Ligt	die

datum	langer	dan	een	jaar	voor	het	bereiken	van	de	AOW-leeftijd,

dan	is	er	wel	een	sollicitatieplicht.	Die	loopt	door	tot	de	AOW-

gerechtigde	leeftijd.

Twee voorbeelden
• Stel,	u	wordt	werkloos	op	1	augustus	2017	en	uw	AOW-

gerechtigde	leeftijd	bereikt	u	op	29	juli	2018.	Dan	heeft	u	geen

sollicitatieplicht.

• Stel,	u	wordt	werkloos	op	1	augustus	2017	en	uw	AOW-

gerechtigde	leeftijd	bereikt	u	op	2	augustus	2018.	Dan	heeft	u

een	sollicitatieplicht	tot	2	augustus	2018.

Het	zou	veel	logischer	zijn	geweest	om	in	de	regeling	op	te	nemen

dat	de	sollicitatieplicht	één	jaar	voor	het	bereiken	van	de	AOW-

gerechtigde	leeftijd	eindigt,	maar	zo	is	het	helaas	wettelijk	niet

geregeld.

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

e d u c at i e v e r e i z e n

‘De Noordse driehoek’ wegens succes herhaald
Naast april 2017 biedt de AVS de studiereis naar Zweden, Estland en Finland in verband met de enorme belangstelling
ook aan in het najaar van 2017: van 8 tot en met 14 oktober.

Deze	unieke	reis,	‘De	Noordse

driehoek’,	biedt	deelnemers	de

kans	om	kennis	te	maken

met	drie	onderwijssystemen	die

al	jarenlang	hoog	scoren	op	de

PISA-ranglijst. Vooral	Estland

maakt	grote	vorderingen	na	de

modernisering	van	het	onderwijs

vanaf	de	vrijmaking	van	het

Sovjetregime	in	1991.	Individuele

ontwikkeling	en	excellente	schoolresultaten	vormen	daar	de

basis	van	het	systeem.	Finland	besteedt	ook	veel	aandacht	aan	de

individuele	ontwikkeling	van	leerlingen,	samenwerkend	leren	en

het	gebruik	van	moderne	communicatiemiddelen.	Zweden	kent	een

lange	traditie	van	kindcentra.

Ontdek	hoe	in	de	drie	landen	beleidsmakers	en	schoolleiders

voortdurend	werken	aan	verbetering	van	de	onderwijskwaliteit	en

aan	vernieuwing	en	aanpassing	aan	de	eisen	van	de	21e	eeuw.	De

reis	start	met	een	vlucht	naar	Stockholm,	vervolgens	per	boot	naar

Tallinn	(Estland)	en	tot	slot	een	oversteek	per	ferry	naar	Helsinki,

waarvandaan	de	groep	terugvliegt	naar	Amsterdam. Tijdens	de

gecombineerde	vlieg/bootreis	worden	zes	scholen	bezocht	en

staan	ontmoetingen	met	schoolleiders	en	andere	experts	op	het

programma.	Ook	de	cultuur	van	de	verschillende	landen	komt	aan

bod:	er	is	ruimte	voor	verkenning	van	de	binnensteden,	stadstours

met	gids	en	culturele	excursies.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/educatievereizen	(april

is	volgeboekt,	in	oktober	nog	ruimte)
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l i d m a at s c h a p

Contributie in 2017/2018 niet
verhoogd

De contributie voor het AVS-lidmaatschap gaat in schooljaar

2017/2018 niet omhoog. Wel is er sprake van indexering (1 euro) bij

alle lidmaatschapsvormen. Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

a v s  i n  d e  p e r s

Tweelingen en manifest
AVS-voorzitter Petra van Haren liet begin maart in Editie NL haar

licht schijnen op tweelingenbeleid op school. Vaak is er geen

generiek beleid. Diverse factoren spelen mee: een of twee-eiig, het

soort school en wat leerlingen zelf nodig hebben. In alle gevallen

zijn de ouders een heel bepalende factor. Van Haren: “Het maakt

cognitief gezien weinig verschil of ze bij elkaar zitten of niet, maar

voor de identiteitsvorming kan het wel van belang zijn. Het is altijd

belangrijk hierover in gesprek te gaan met de ouders, om zo samen

de beste keuze te maken.”

EenVandaag besteedde op 29 maart aandacht aan de onderteke-

ning van het manifest ‘Vijf voor twaalf: primair onderwijs verdient

meer!’ van de lerarenbeweging PO in Actie. De AVS, andere

onderwijsvakbonden en de PO-Raad tekenden de noodkreet.

In het Algemeen Dagblad van 1 april deden ze ook een oproep aan

de politiek.

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

Onderwijsverlatersdag voor (bijna) gepensioneerde leidinggevenden
De AVS-commissie Duurzaam vitaal organiseert op
18 mei aanstaande van 9.30 tot 15.30 uur een studiedag
voor geïnteresseerde (toekomstige) postactieve leden
die graag nog iets wil betekenen voor het onderwijs.
De commissieleden zullen in gesprek gaan met de
deelnemers over hun wensen en mogelijkheden,
zodat Duurzaam vitaal een actieve en bruisende
onderwijsgroep kan blijven. Ook zijn er enkele
korte presentaties over activiteiten van de
commissie.

De AVS heeft behoefte aan deskundige en ervaren

vrijwilligers die inzetbaar zijn voor projecten waarbij

de AVS betrokken is. Er zit groot potentieel in de (toe-

komstige) postactieve leden die op basis van ervaring en

competenties inzetbaar zijn en graag nog iets wil betekenen voor

het onderwijs. Het gaat dan om activiteiten als congressen, interna-

tionaliserend onderwijs en samenwerking met andere initiatieven

of organisaties in het onderwijsveld. 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 een match van vraag en aan-

bod bewerkstelligen en het regionale netwerk effectueren. Een

andere belangrijke taak is het opkomen voor de belangen

van de (toekomstige) postactieve leden, zoals het dienen als

achterland voor ABP-onderhandelaars.

De presentaties tijdens de Onderwijsverlatersdag gaan

bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk in het buitenland (VSO),

bemiddeling tussen scholen en senioren (vrijwilligerswerk,

hulp, Leergaloos), het Pensioenplan en regionale ambas-

sadeurswerkzaamheden voor internationalisering in het

(basis)onderwijs (EP-Nuffic).

Locatie: AVS-pand, Utrecht (inclusief lunch en borrel)

Aanmelden: info@avs.nl of via tel. 06-55110507 (Jan-Pieter van

Bruchem) of 06-39 855595 (Cees van der Jagt)

a c t i e

Nu lid worden = 50% korting
op contributie

Wie uiterlijk 1 augustus 2017 lid wordt van de AVS, krijgt

50 procent korting op de contributie voor het schooljaar

2017/2018. Dit geldt voor het persoonlijk deel van de

contributie, mits u minimaal lid blijft tot 1 augustus 2019.

Daarnaast is er ook het voordelige kennismakingslidmaatschap

en het aspirant-lidmaatschap.

Tot slot ontvangen AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen,

10 procent korting op het persoonlijk deel van hun eerst-

volgende 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)
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Mei en juni 2017

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

• Training Zelfevaluatie in de school*** (po en vo) 4 april Jan Stuijver

• Training Van goed naar excellent! (po) 7 april Bart van der Vlist

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap

voor tevreden medewerkers*** (po en vo) 11 april Jan Stuijver

• Training Naar andere schooltijden, en dan?*** (po) 12 april Paul van Lent

• Training Stress- en timemanagement*** (po en vo) 13 april Tom Roetert

• Leergang Veranderen in de onderstroom** (po en vo) 1 mei Marielle Rumph, Pia Umans

• Leergang Interim-management: iets voor u?** (po en vo) 11 mei Koos van den IJssel, Tom Roetert

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

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen: de basis*** (po) 12 mei Joke Walraven

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders!*** (po) 18 mei Tom Roetert

• Training Effectief en efficiënt vergaderen*** (po, so, vo, mbo) 24 mei 2017 Tom Roetert

• Masterclass Geluk voor leidinggevenden*** (po) 22 mei 2017 Clara den Boer

• Diferenci, de wereld van verschillen: basis*** (po en vo) 6 juni Angelique Janssen

• Training Begroten, budgetteren en bezuinigen: verdieping*** (po en vo) 8 juni Joke Walraven

• Pensioen in zicht voor een van uw teamleden: wat zijn de pensioenregels

en hoe voert u een gesprek?*** (po en vo) 15 juni Fred Lardinois, Tom Roetert

(onder voorbehoud)

legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

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

**** 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.

Foto’s: Hans Roggen
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2 eendaagsen

Mediationvaardigheden voor
schoolleiders

Schoolleiders	hebben	te	maken	met	een

bestuur,	mondige	leerlingen,	mondige	leraren	en

zeker	ook	mondige	ouders.	Al	deze	participan-

ten	hebben	hun	eigen	belangen	en	een	directeur

moet	als	een	soort	controlerende	middenvelder	al	die	belangen	her-

kennen	en	erkennen.	Geen	makkelijke	positie.	Het	kunnen	inzetten

van	mediationvaardigheden	kan	de-escalerend	werken,	zodat	een

eventueel	conflict	wordt	voorkomen	of	de	communicatie	tussen	con-

flictpartners	weer	op	gang	komt.	In	samenwerking	met The	Lime

Tree.

Doelgroep:	(algemeen)	directeuren,	bovenschools	managers	en

bestuurders	po	en	vo

Data: 18	september	en	6	oktober	2017

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk	leiderschap’

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: 3	november	2017	of	8	maart	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

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

eendaagse

Masterclass Geluk
voorleidinggevenden

Met	de	nieuwste	inzichten	over	geluk,	zodat	u

deze	kunt	toepassen	in	het	aansturen	van	uw

team	en	kunt	vertalen	naar	de	praktijk.	Na

afloop	weet	u	wat	geluk	betekent,	hoe	het	brein

werkt	en	heeft	u	(nieuwe)	handvatten	om	het	team	aan	te	sturen	en

zicht	op	de	kracht	van	geluk	binnen	het	hedendaagse	onderwijs-

systeem.	Psychologe	en	veranderkundige	Clara	den	Boer,	die	deze

masterclass samen met de AVS ontwikkelde: “Vanuit de wetenschap

is	steeds	meer	bekend	over	geluk,	mentaal	vermogen	en	hoe	je	dit

kunt	bevorderen.	Als	je	deze	inzichten	leert	toepassen,	maak	je

niet	alleen	je	team	maar	ook	jezelf	gelukkiger.”	Den	Boer	is	tevens

bedenker	en	oprichter	van	de	Gelukskoffer;	een	wetenschappelijk

onderbouwd	programma	van	gelukslessen	voor	groep	3	tot	en	met

8,	dat	inmiddels	op	meer	dan	driehonderd	scholen	draait.

Doelgroep:	schoolleiders	po

Datum:	22	mei	of	22	september	2017

Thema’s Schoolleidersregister PO:	‘Persoonlijk	leiderschap’	en

‘Regie	en	strategie’

2 eendaagsen en 3 tweedaagsen

Leergang Veranderen in de
onderstroom

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	bin-

nen	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:	1	mei	of	12	oktober	2017,	8	februari	2018

Thema Schoolleidersregister PO:	‘Leidinggeven	aan	verandering’

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

veranderprocessen
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de avs is per 1 juni 2017 ook op zoek naar een:

medewerker financiële administratie
(20-24 uur)

die samen met de controller verantwoordelijk is voor onze financiële administratie.
Meer informatie: www.avs.nl/vacature/financieleadministratie

de avs is per 1 september 2017 op zoek naar een:

vicevoorzitter
(0,6 wtf )

‘Samen sterker’ is waar de AVS voor staat. Door krachten te bundelen samen een sterke vereniging vormen: dé
vak- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs. Het is ook de gedachte voor
de nieuwe manier waarop de AVS bestuurd gaat worden. Niet langer een vrijwillig bestuur met een voorzitter die
het boegbeeld vormt, maar een voorzitter en een vicevoorzitter die samen professioneel alle bestuurlijke taken
op zich nemen.

De AVS behartigt de belangen, zowel collectief als individueel, voor haar leden en vertegenwoordigt haar
achterban binnen de sector onderwijs. Hieronder vallen cao-onderhandelingen, het voeren van DGO,
vertegenwoordiging in vakbond gerelateerd overleg (o.a. PF/VF, Ambtenarencentrum, Stichting van het
Onderwijs), een dagelijks beschikbare helpdesk en het invullen van een verbindende en lobbyende functie.
De leden worden deskundig ondersteund door AVS-medewerkers. De AVS vervult een belangrijke rol
bij de innovatie van onderwijs en leiderschap, het bewaken en stimuleren van de kwaliteit en ethiek en
vertegenwoordiging in beroepsorganisatie gerelateerd overleg (o.a. Schoolleidersregister, PO-Raad en VO raad).
De AVS is een vereniging met een ledenraad. Daarnaast wordt gewerkt met een aantal adviescommissies.

Functieprofiel
Samen met de voorzitter vormt de vicevoorzitter de tandem die garant staat voor een trotse vereniging die
met verve haar leden vertegenwoordigt. De onderlinge taakverdeling staat vast. De vicevoorzitter beschikt
over bestuurlijk vermogen en heeft kennis van wet- en regelgeving rond onderwijsinstellingen. Er is een sterke
affiniteit met het funderend onderwijs. Naast externe rollen en taken betekent het in elk geval het aansturen van
intern ondersteunende diensten. Er worden aantoonbare financiële en beheersmatige competenties gevraagd.
Functioneren in de ambtelijk-politieke wereld van de AVS vraagt om een daadkrachtige, ondernemende en
sensitieve persoonlijkheid. Beschikken over kernbegrippen als integriteit, koersvastheid, communicatieve
vaardigheden, een moreel kompas en empathisch vermogen zijn vanzelfsprekend, evenals een academisch
werk- en denkniveau.

De zittingstermijn van de bestuurders is 5 jaar. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd.

Kandidaten kunnen hun brief met CV (incl. foto) tot en met 24 april a.s. mailen naar n.vanpoortvliet@avs.nl
Kijk voor de volledige functieomschrijving: www.avs.nl/vacature/vicevoorzitter

Meer informatie over de functie: Petra van Haren, voorzitter, tel. 06-18874698
Meer informatie over de procedure: Paul Bemelen, onafhankelijk voorzitter selectiecommissie, tel. 06-55362060
Een uitgebreid informatiepakket is opvraagbaar via n.vanpoortvliet@avs.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 e-mail info@avs.nl www.avs.nl @schoolleider
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leergang ondernemend leiderschap

‘Out of the box gaan met ideeën’

“Ik kan mijn dagelijkse praktijk inbrengen en daar
verbreding zoeken.” Schooldirecteur Vivian Berden heeft
meerdere redenen waarom ze gaat deelnemen aan de
nieuwe leergang Ondernemend leiderschap. “Het contact
met het bedrijfsleven is heel belangrijk voor mij als
leidinggevende en voor het onderwijs aan de kinderen.
De wereld gaat veel meer open.”

tekst tineke snel

“Impulsen van buitenaf krijgen, mensen leren kennen waar ik niet

direct mee samenwerk, out of the box gaan met ideeën, daar was ik

naar op zoek.” Toen Vivian Berden, directeur van obs De Graswinkel

in Weert, hoorde van de leergang Ondernemend leiderschap was ze

direct enthousiast. “Dat is  de juiste opleiding voor mij.”

Op het AVS-congres op 17 maart lanceerde AVS-voorzitter Petra van

Haren de nieuwe leergang: “Er wordt ongelooflijk veel van onder-

wijs gevraagd en daarmee ook veel van ons leiderschap. Het gaat

om daadkracht en ondernemerschap. Voor de AVS is dit een reden

geweest om met ons AVS Centrum Educatief Leiderschap in te ste-

ken op nieuwe leiderschapsnetwerken waarbij ondernemerschap en

‘out of the box’-denken centraal staan. Het inrichten van regionale

netwerken waarin schoolleiders en hun schoolbestuurders samen

met leidinggevenden uit het bedrijfsleven en van culturele instel-

lingen gaan werken aan hun persoonlijk leiderschap, leidinggeven

aan verandering en toekomstgericht onderwijs. Een nieuwe manier

van samen leren en werken, die een belangrijke en duurzame ver-

binding legt tussen onderwijs en de maatschappij. Ik geloof dat dit

type nieuwe netwerken onontbeerlijk is om samen te bouwen aan

dynamisch en kwalitatief onderwijs.”

Anders denken “Het contact met het bedrijfsleven heeft echt

een meerwaarde”, zegt schoolleider Berden. “Dat heb ik ook op de

Nationale Schoolleiders Top ervaren. Ik ga daardoor anders denken

en  anders kijken naar wat kinderen nodig hebben. De wereld gaat

veel meer open.” Binnen haar school wordt het leerstofjaarklas-

sensysteem losgelaten. Daaraan gekoppeld is het team bezig met

een andere inrichting van de school. “We gaan een soort huiska-

mers creëren met flexibele werkplekken voor kinderen. Zoals in

het bedrijfsleven dus. Onlangs heb ik daar met de ouders over

gesproken. Ik was benieuwd naar hun reactie. Ze waren enthousiast

en vulden aan: denken jullie bij de inrichting ook aan staanplekken

voor de kinderen?”

Berden geeft aan dat de thema’s in de leergang haar aanspre-

ken. De  drie hoofdthema’s zijn Ondernemend leiderschap,

Maatschappelijke ontwikkelingen en trends en Lerende organisa-

ties. De leergang bestaat uit negen regionale bijeenkomsten die

plaatsvinden in een bedrijf, museum, culturele instelling et cetera.

In het middagdeel zitten alleen de schoolleiders bij elkaar en wordt

de vertaalslag gemaakt van een inspirerend perspectief naar de

eigen praktijk. In het avonddeel, dat start met een diner, sluiten

externe leidinggevenden uit diverse sectoren aan. Het gaat dan

vooral om leiderschapsvraagstukken en leren van elkaar over de

sectoren heen.

Onderscheidend Waarin de leergang Ondernemend leider-

schap zich onderscheidt van eerdere opleidingen die Berden heeft

gevolgd? “Waar ligt mijn behoefte, daar zit ruimte. Ik kan meesturen

op de inhoud. Mensen ontmoeten die ik niet dagelijks ontmoet, veel

meer eigenaarschap, veel meer focus op de toekomst en veel meer

focus op de maatschappij.” Vivian Berden start in september met de

opleiding in de regio Eindhoven. �

l e e r g a n g  o n d e r n e m e n d
l e i d e r s c h a p

Doelgroep: schoolleiders

Startdatum: september 2017

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

“Het contact met het bedrijfsleven heeft echt meerwaarde”, zegt
schoolleider Vivian Berden over de nieuwe leergang Ondernemend
leiderschap.

‘d e z e  o p l e i d i n g  l e g t  v e e l  m e e r
fo c u s  o p  d e  to e ko m s t  e n  d e
m a at s c h a p p i j ’

Nieuw!
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voor: professionals basisonderwijs

van: Leony Coppens (psychotraumatherapeut) en Jolanda

Buijze (ib’er/ab’er cluster 4-onderwijs)

wanneer: 9, 14 en 21 juni

waar: cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht

wat: training

Traumasensitief onderwijs
‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’ biedt kennis over

de invloed van trauma’s op de ontwikkeling en het gedrag

van kinderen, en concrete handvatten om getraumatiseerde

kinderen optimaal te ondersteunen. Doorbreek de nega-

tieve spiraal, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onderwijsprofessionals kunnen hiermee een groot verschil

maken, terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken. De

training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten

over trauma’s en chronische stress. Meer informatie en inschrij-

ven: www.leonycoppens.nl

voor: beleidsmakers, leidinggevenden, leraren (in

opleiding), opleiders, ouders

van: Koninklijke Van Gorcum

wat: publicatie

Cultuurpedagogiek,
onderwijspolitiek en de staat
van het onderwijs
Biedt een basis voor het ontwikkelen van een pedagogische

visie. De schrijvers bespreken hoe je zinvol over onderwijzen en

leren kunt denken en spreken, wat moderne neurobiologische

inzichten ons kunnen leren, welke ideologische opvattingen

een halve eeuw onderwijsvernieuwing hebben bepaald en hoe

zinvolle leer- en lesstof is te kiezen. ISBN: 978 90 232 5542 0

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: (onderwijs)professionals

van: TEDxAmsterdamED

wanneer: 31 mei

waar: Theater Amsterdam

wat: TEDx event

TEDxEducation
Richt zich op innovatie in educatie en de manier waarop we

leren. Daarbij wordt gekeken naar de nieuwste technologieën,

trends en invloeden van buitenaf. Binnen het thema From an

outside perspective laten sprekers als ‘buitenstaander’ hun licht

op het onderwijs schijnen, zoals Jelle Jolles en Ilias El Hadioui.

Wat valt er te leren van andere sectoren zoals wetenschap,

bedrijven en andere culturen en landen? Hoe kan die kennis

worden gebruikt en geïmplementeerd om het onderwijs te ver-

nieuwen? www.tedxamsterdamed.nl

voor: reguliere basisscholen

van: LECSO (landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs)

i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen

wat: lesmethode en onderzoek

Iedereen hoort erbij!
Ondersteunt de sociale acceptatie van kinderen met een beper-

king in het reguliere onderwijs. Kinderen leren via interactieve

animatiefilms, kringgesprekken en coöperatieve werkvormen

dat iedereen erbij hoort, ongeacht onderlinge verschillen.

Gedurende zes weken staan drie beperkingen centraal (verstan-

delijk, auditief en lichamelijk) met de nadruk op wat kinderen

met een beperking wél kunnen. Scholen die het lespakket willen

uitproberen kunnen meedoen aan een onderzoek naar de effec-

ten. www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/

research/iedereen-hoort-erbij

voor: schoolleiders en leraren

van: uitgeverij Acco

wat: boek

Zicht op leerwinst
Hoe monitor je leerwinst? Beschrijft positieve en negatieve

ervaringen met (buitenlandse) monitoringssystemen en

biedt concrete scenario’s om leerwinst in kaart te brengen.

Onderwijsspecialisten van de Universiteit Antwerpen bespreken

de kritiek op buitenlandse systemen en de hieruit voortvloei-

ende ongewenste effecten. Er blijkt groot draagvlak voor ont-

wikkelingsgericht gebruik van gestandaardiseerde toetsen: een

systeem van leer(winst)monitoring om aanvullende informatie

te verzamelen. www.acco.be
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voor: geïnteresseerden

van: Inspectie van het Onderwijs i.s.m. Onderwijsmuseum

wanneer: 1 april - 30 oktober 2017

waar: Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht

wat: tentoonstelling

‘Dit heilzaam toezigt’
Aan de hand van twee eeuwen onderwijsverslag wordt een

beeld gegeven van de ontwikkelingen in het onderwijstoezicht.

Al 200 jaar bezoeken opzieners (vroeger) en inspecteurs (nu)

scholen, opleidingen, instellingen en universiteiten. In 1817

verscheen de eerste ‘Staat van Onderwijs’. Objecten, docu-

menten en beeldmateriaal tonen de waarde van deze jaarlijkse

verslaglegging en brengen de wereld die er achter schuilgaat

tot leven. http://onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/

dit-heilzaam-toezigt

voor: leidinggevenden, leraren, ict-coördinatoren po en vo

van: Kennisnet en NRO

wanneer: 28 juni

waar: Flinttheater, Amersfoort

wat: onderzoeksconferentie

Onderwijs en ict
Wetenschappers presenteren hun recente onderzoeken op het

gebied van onderwijs en ict. De verbinding tussen onderzoek en

praktijk wordt gelegd zodat deelnemers weten wat echt werkt.

www.kennisnet.nl/bijeenkomsten/de-onderzoeksconferentie

voor: schoolleiders, anti-pestcoördinatoren en overige

belangstellenden

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wanneer: 16 mei

waar: Aristo, Utrecht

wat: congres

4e Nationaal Congres Pesten
In het plenaire deel geeft Bamber Delver de eerste Nationale

Lezing Tegen Pesten en presenteert zijn Handboek Tegen

Pesten, met tips van leerlingen om pesten preventief aan

te pakken. De jonge pestsurvivors van het Academieteam

#ShareRespect gaan in op vragen. Er zijn workshops

door KIVA-scholen (anti-pestbeleid), Blue Professionals

(culturele invloed op pesten), Lotte en Miloeska (jonge

ervaringsdeskundigen die meedenken met veiligheidsbeleid

op scholen) en KRO NCRV (educatieve game tegen pesten

via Whatsapp). www.mediaenmaatschappij.nl/congressen/

nationaal-congres-pesten-2017

voor: schoolleiders en teamleden

van: Onderwijs Maak Je Samen

wat: uitgave

Shifting the Monkey
Todd Whitaker, professor onderwijskundig leiderschap aan

de Indiana State University, rekent af met teamleden die hun

verantwoordelijkheden afschuiven, en dus met de aapjes die

op de verkeerde schouders zitten. Onverschillige en slecht

presterende collega’s hebben een negatieve invloed op de

cultuur en productiviteit van een organisatie. Met voorbeel-

den en suggesties hoe je als collega of leidinggevende om

kunt gaan met medewerkers die, bewust of onbewust, het

effectief functioneren van een team belemmeren. Nederlandse

bewerking door Job Christians. ISBN: 978-90-79336-21-0,

www.onderwijsmaakjesamen.nl

van: O21 i.s.m. Kennisnet e.a.

wanneer: 9 mei

waar: Antropia, Driebergen

wat: congres

Privacy van leerlinggegevens
Scholen lopen financiële risico’s door de wettelijke meldplicht

datalekken die sinds vorig jaar van kracht is. Vanaf volgend jaar

zal er nieuwe (Europese) privacywetgeving in werking treden.

Met strengere eisen aan bijvoorbeeld het gebruik van sociale

media en de bewaartermijnen voor gegevens. Schoolbesturen

en -directeuren hebben dus een grote verantwoordelijkheid om

de privacy van leerlingen te beschermen. Kom te weten wat je

moet regelen en doe inspiratie op om hiermee concreet aan de

slag te gaan. Met workshops over onder meer beveiliging en het

ouderportaal. www.o21.nu/privacy

voor: leraren, ib’ers, rt’ers, logopedisten, VVE-specialisten,

oudercontactmedewerkers

van: Euregionaal congresbureau

wanneer: 18 mei

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: congres

Taalontwikkelingsstoornis
1 op de 20 kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis, waar-

door zij (grote) problemen kunnen hebben bij het verwerven van

hun moedertaal. Dat heeft ook invloed op hun sociaal-emotione-

le ontwikkeling. Vaak wordt een taalontwikkelingsstoornis aan-

gezien voor een algemene taalachterstand, dyslexie, stotteren of

een autismespectrumstoornis. Wetenschappers en professionals

staan stil bij de herkenning, begeleiding en behandeling van

kinderen met zo’n stoornis. www.congresburo.com/tos2017
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1000-21-7000-0784 AVS KP Kleur:

Wij bereiden onze
leerlingen voor op de
wereld van morgen.
Daarom zoeken wij

een toekomstgerichte
schooldirecteur.

www.dehaagsescholen.nl

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 29-03-17   11:44

In verband met aanstaande pensionering 

van onze algemeen directeur zoeken wij een:

1000-21-7000-0712 AVS KP Kleur:

Voor de volledige vacaturetekst:

www.spocondor.nl

Stichting Primair Onderwijs Condor 

is een stichting van tien scholen in de gemeente

Berg en Dal en de gemeente Heumen.

ALGEMEEN DIRECTEUR M/V
(1,0 fte)

die vanuit visie en inspirerend leiderschap

sturing geeft aan de organisatie.

Reactietermijn

uiterlijk 30 april 2017

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 29-03-17   11:45
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1000-21-7000-0623 AVS KP 16-17-08 Kleur:

- Kan in één dagdeel worden afgenomen
- Leerlingen worden getoetst op hun eigen niveau
- Sluit aan op onze diagnostische volgtoetsen
- Begrijpelijke vraagstelling
- Wetenschappelijk onderbouwd

+

PlusPunten

....eindtoetsdiadia eindtoets
Diatoetsen zijn online (volg)toetsen
voor taal en rekenen in PO en VO. Naar
aanleiding van de toetsuitslagen kunnen
de leerlingen zich, met het oefen-
materiaal van Diaplus, gericht verder
ontwikkelen. Met de Diatoetsen dragen
we bij aan een positief leerklimaat,
onderwijs dat aansluit op verschillen,
zelfverantwoordelijk leren en een
professionele cultuur.

www.diatoetsen.nl / 050 8200120 / info@diatoetsen.nl

....
1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 29-03-17   11:33
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boekbespreking

John	Carver	–	de	grondlegger	van	het	Policy	Governance	model	–	concludeerde

jaren	geleden	na	een	rondreis	door	Nederland	dat	zijn	model	in	heel	veel

beleidsdocumenten	staat,	maar	dat	het	nog	weinig	in	de	praktijk	zichtbaar

was.	Ook	binnen	onderwijsbesturen.	Er	bestaat	een	kloof	tussen	theorie

en	praktijk.

tekst jos hagens

Helmie	van	Ravestein	en	Hartger Wassink

hebben	daar,	als	vertalers/bewerkers

van	het	boek	‘Aan	de	slag	met	Policy

Governance’	van	Caroline	Oliver,	een	verkla-

ring	voor.	Policy	Governance	is	ontwikkeld

in	de	Angelsaksische	wereld	en	die	verschilt

nogal	van	onze	Rijnlandse	besturingsstruc-

tuur.	Daarom	hebben	ze	toezichthoudend	en

bestuurlijk	Nederland	met	hun	uitgave	een

dienst	bewezen	met	het	volledig	bewerken

naar	de	Nederlandse	situatie.

De	publicatie	is	opgebouwd	in	drie	delen

die	verschillende	doelgroepen	aanspreken.

Deel	een	(hoofdstuk	1,	3	en	4)	biedt	voor

hen	die	nog	niet	bekend	zijn	met	Policy

Governance	inzicht	in	het	model. Voor	wie

Policy	Governance	wel	bekend	is,	maar	aan

de	vooravond	staat	van	de	keuze	het	model

wel	of	niet	te	implementeren,	is	hoofdstuk

twee	bedoeld.	Het	bevat	onder	meer	een

uitgebreide	set	van	acht	tools	om	tot	een

beslissing	te	komen.	Als	hulpmiddel	bij

het	implementeren	is	er	een	derde	deel

(hoofdstuk	5	tot	en	met	8).	Het	boek	sluit

aan de slag met
policy governance

af	met	een	uitgebreid	overzicht	van	prakti-

sche	hulpmiddelen	en	instrumenten	die	per

hoofdstuk	geordend	zijn.

Wat	maakt	deze	vertaalde	uitgave	nu	tot

een	must	voor	elke	(onderwijs)bestuurder

of	toezichthouder,	zelfs	voor	hen	die	al

eerste	stappen	hebben	gezet	richting	de

invoering	van	Policy	Governance? Veel

termen	uit	het	oorspronkelijke	model

zijn	moeilijk	over	te	brengen	naar	de

Nederlandse	context.	Zo	gaat	het	model	uit

van	een board,	een	combinatie	van	onze

Raad	van Toezicht	en	het	schoolbestuur.

De	vertaalde	bewerking	verduidelijkt	de

in	ons	stelsel	onbekende	termen	als	Chief

Executive	Officer	(CEO),	Chief	Governance

Officer	(CGO)	en	Ends	(de	beoogde

resultaten).	De	bewerking	maakt	het

ook	eenvoudiger	om	voor	de	Rijnlandse

bestuursstijl	de	juiste	werkwijze	te	bepa-

len.	De	uitgebreide	set	tools	is	bovendien

een	jarenlang	hulpmiddel	bij	het	invoeren

van	Policy	Governance	als	daar	eenmaal

toe	besloten	is.

Juist	dat	laatste	wordt	terecht	in	het	boek

benadrukt.	Policy	Governance	is	geen

keuzemenu	waaruit	ieder	een	eigen	maaltijd

kan	samenstellen:	het	is	alles	of	niets.	Het

vereist	dus	een	weloverwogen	besluit.	Ook

Caroline	Oliver,	de	oorspronkelijke	auteur,

erkent	dat	het	een	lastig,	tijdrovend	en

inspannend	traject	is	om	het	model	in	te

voeren.	Maar	iedereen	die	daar	doorheen

is	gegaan	concludeert	dat	het	de	moeite

waard	is.	Dit	boek,	zeker	in	de	voortreffe-

lijke	Nederlandse	bewerking,	kan	daar	zeer

behulpzaam	bij	zijn. _

Jos	Hagens	was	senior	adviseur	bij	de	AVS.

Aan	de	slag	met	Policy	Governance.	Naar	integer	en	doelgericht

toezicht	en	bestuur,	Caroline	Oliver,	vertaling	en	bewerking	door

Hartger Wassink	en	Helmie	van	Ravestein,	2016,	Mediawerf

Uitgevers	Amsterdam,	ISBN	978-94-90463-49-6

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

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

d e  a u t e u r s  h e b b e n
to e z i c h t h o u d e n d
e n  b e s t u u r l i j k
n e d e r l a n d  m e t  h u n
u i t g av e  e e n  d i e n s t
b e w e z e n
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Kraanwater, de gezonde dorstlesser voor kinderen. Nu beschikbaar binnen en buiten. Het Join the Pipe tappunt is tijdelijk

extra voordelig, geen € 3.250,- maar € 2.500,- inclusief 250 flessen gratis! Je kunt ook met de school sparen voor

het tappunt. Dat kan door mee te doen aan de Kraanwater Vierdaagse of door de verkoop van de navulbare flessen aan

ouders, vrienden en kennissen. We vertellen er graag meer over. Bel 020 794 22 94 of mail naar sven@join-the-pipe.org

JOIN DE KRAANWATER VIERDAAGSE
EN SPAAR VOOR EEN TAPPUNT!

PROFITEER NU VAN KORTING EN GRATIS DRINKFLESSEN

1000-21-7000-0825 AVS KP Kleur: fc

[advertentie]

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 29-03-17   11:31
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Uitgelicht
thema _ Nieuw inspectietoezicht
Vanaf 1 augustus aanstaande geldt het nieuwe

inspectietoezicht in het primair, voortgezet en speciaal

onderwijs. De inspectie begint voortaan bij het bestuur.

Eigen verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt.

De eerste ervaringen zijn positief, al is er ook nog

onduidelijkheid en een kritische noot. pagina 10

reportage _ Daadkrachtig leiderschap
Voor de ene schoolleider is het jaarlijkse AVS-congres

een moment om te reflecteren op het onderwijs en de

eigen rol daarin, voor de ander is het een gezellige reünie

en schoolreisje ineen. Maar voor de meesten zijn zowel

inhoud als sfeer belangrijk. “Ik haal hier inspiratie om

verder te komen.” Een impressie van 17 maart

2017. pagina 28

actueel

2 AVS wil snel starten met vervolgfase curriculumontwikkeling
Duidelijkheid voor scholen

2 Primair onderwijs verdient meer
AVS ondertekent manifest PO in Actie

5 Schoolleiderstegemoetkoming voor vervanging
studerende directeuren
Subsidie aanvragen voor 15 oktober

Foto omslag: Vo-inspecteur Anne Bergsma op schoolbezoek. Foto: Wiebe Kiestra

Altijd de juiste invaller voor de klas

Het invullen van vervanging wordt door de huidige wetgeving,

de afspraken uit de cao én een dalend aantal beschikbare invallers

een steeds grotere puzzel.

Het uitvoeren van het opgestelde vervangingsbeleid, het samen-

werken met andere besturen binnen een vervangingspool én een

krap aanbod van invallers dwingt besturen efficiënt te plannen.

Handmatig of via excel lijsten alle gegevens en de arbeidshistorie

bijhouden is tegenwoordig een bijna onmogelijke opgave.

Het software-pakket InvalPool ondersteunt uw organisatie het

vervangingsbeleid optimaal uit te voeren. Het programma houdt

rekening met alle wettelijke en cao- bepalingen. Dit alles met het

doel om, ook juridisch gezien, de juiste invaller voor de klas te

vinden. Elke keer weer.

Kijk voor veel meer informatie op onze vernieuwde website.

Voor AVS-leden hebben wij een aantrekkelijk voordeel.

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

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas

Onmisbare

planning- en

controlesoftware

Optimale matching van invallers

CAO 2016-2017 en WWZ Proof

Juridisch getoetste software

Eenvoudig in gebruik

Automatische meldingen

Webbased

Goed bereikbare helpdesk

Flexibel in te richten

1000-21-7000-0587 AVS KP Kleur: fc
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LEERO, JE SLIMME DIGITALE KLASSENMAP

Leero is op verschillende
devices te gebruiken

Ook in combinatie met je
huidige methodes en materialen

Meer weten?   Ga naar www.leero.nl of neem contact met ons op via info@leero.nl of 088 0200 300

Leero geeft overzicht als je wilt personaliseren. Je bedient kinderen op maat met instructie en verwerking. Je gebruikt
Leero in combinatie met je huidige digitale of analoge leermiddelen. Daarnaast maak je eenvoudig je eigen ondersteunende

lesmaterialen die je kunt delen met collega’s. Ook krijg je samen met de kinderen inzicht in hun sociaal emotionele
ontwikkeling, voortgang en resultaten. Je schrijft geen (groeps)handelingsplannen, je laat zien wat je doet!

Alles overzichtelijk in één omgeving.

Vraag een vrijblijvend proefaccount aan en probeer
Leero een maand gratis. Inclusief begeleiding van één

van onze adviseurs!

Ga naar www.leero.nl

probeer leero
één maand gratis

Meer weten? Ga naar www.leero.nl

ONTDEK LEERO!
voor leerkracht, kind & ouder!

Leero is een product van Cedin

met veel
extra’s

1000-21-7000-0771 AVS KP Kleur: fc
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