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Inhoud mei

Leiderschaps-
toets
Nederlandse schoolleiders hebben in verhouding tot de landen om ons heen

een zeer grote mate van autonomie. Ook leraren zijn professionals die vanuit

hun autonomie willen en kunnen handelen. Dit is belangrijk, want zo worden de

verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit en het belang van de leerlingen

een-op-een geadresseerd aan de school. Hierbij is leiderschap essentieel. Voor

leerlingen is het belangrijk om vaardigheden mee te krijgen die verder gaan dan

alleen aantoonbaar hoog kunnen scoren op cognitieve vakken als rekenen en

taal.

In ons stelsel moeten we al vroeg keuzes maken die toekomstbepalend zijn.

Zorgvuldigheid is hierbij geboden. Gelukkig zijn we een koers ingeslagen

waarbij het schooladvies van de basisschool leidend is voor de schoolkeuze

in het voortgezet onderwijs. Professionals in het primair onderwijs zetten bij

het opstellen van het schooladvies nadrukkelijk de belangen van leerlingen

voorop en wegen hierbij zorgvuldig de mogelijkheden af. De schoolleider is eind-

verantwoordelijk voor het gegeven advies. Hierbij is de eindtoets nadrukkelijk

een instrument voor een second opinion geworden, om leerlingen alleen in

positieve zin een voordeel van de twijfel te kunnen geven. Dit vindt de AVS een

zeer goede ontwikkeling die we stevig vast moeten houden!

Recent werd in de Staat van het Onderwijs melding gemaakt van een toenemende

kloof tussen kinderen van lager en hoger opgeleide ouders. Terecht werd daarbij

gewezen op onbedoelde beeldvorming bij leraren als het gaat over de capaciteit

van leerlingen in het perspectief van hun sociale achtergrond. Een belangrijk

punt om als schoolleider met uw team op te pakken. Als oplossing voor deze

tweedeling komen nu echter wel heel bijzondere geluiden uit de politiek:

Herwaarderen van de eindtoets als selectie-instrument zou leerlingen betere en

meer objectieve kansen geven. Terug naar teaching to the test, toetstrainingen en

dure (huiswerk)begeleiding rond de eindtoetsperiode voor wie het kan betalen?

De AVS is het daar niet mee eens. Laat de autonomie aan de scholen, ook bij het

opstellen van het schooladvies. Met schoolleiders in de belangrijke rol om samen

met hun onderwijsprofessionals ieder kind (nog beter) maximale kansen voor

de toekomst te bieden. _

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
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ac tueel

loonsverhoging en stijging professionaliseringsbudget schoolleiders

Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs
De sociale partners, waaronder de AVS, hebben na tussenkomst van mediator Hans Borstlap op 27 april
een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe CAO PO 2016-2017. Het akkoord kan veel onrust
wegnemen als de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) op 1 juli 2016 voor het bijzonder onderwijs gaat gelden.

De looptijd van de CAO PO
2016-2017 is van 1 juli 2016
tot 1 oktober 2017. De AVS
zal binnenkort een nadere
toelichting geven op de
vraag wat dit onderhande-
laarsakkoord voor de school-
leider betekent. Hierbij
hoort ook zoals gebruikelijk
een ledenraadpleging. Het
onderhandelaarsakkoord
bevat drie belangrijke onder-
delen: uitvoering geven aan
het loonruimteakkoord,
de Wet Werk & Zeker-
heid (WWZ) en het sociaal
akkoord. Hoofdpunten zijn:
• De gelden voor de profes-

sionalisering van school-
leiders worden per 1
augustus 2016 verhoogd
naar 3.000 euro per jaar.

• Met ingang van 1 juli 2016
worden de salarissen in de
sector po structureel met
3,8 procent verhoogd.

• Voor de periode van
1 januari tot en met juni
2016 ontvangen werkne-
mers een eenmalige uit-
kering die correspondeert
met een loonsverhoging
van 3,8 procent vanaf
1 januari 2016. Dit geldt
ook voor werknemers die
in die periode uit dienst
zijn getreden.

• Op 1 april 2017 krijgen
werknemers een eenma-
lige uitkering (naar rato)
van 500 euro.

• Voor het bijzonder onder-
wijs geldt:

– Elk schoolbestuur maakt
vervangingsbeleid met
instemming van de
P(G)MR.

– Om vervanging van
onderwijstaken mogelijk
te houden, zijn er onder
voorwaarden twee nieuwe
contractvormen mogelijk:
min/max-contracten en
bindingscontracten.

– Binnen een periode van
drie jaar kunnen maxi-
maal zes tijdelijke con-
tracten overeengekomen
worden zonder dat een
vast contract ontstaat.

– Voorjaar 2017 vindt een
evaluatie plaats waarin
de invulling van het ver-
vangingsbeleid wordt
onderzocht.

• Openbare schoolbesturen
worden niet bij cao gebon-
den aan de regels van de
WWZ. Voor hen geldt het
ambtenarenrecht. Wel
kunnen ze gedurende de
looptijd van de cao een-
malig kiezen voor een
vervangingsbeleid zoals
dat gaat gelden voor het
bijzonder onderwijs. Door
de invoering van de WWZ
wordt het onderscheid tus-
sen openbaar en bijzonder
onderwijs vergroot. Perso-
neelsleden van samenwer-
kingsscholen vallen ook
onder de WWZ.

• De ontslagroutes werk-
gelegenheidsbeleid en
ontslagbeleid worden met
een half jaar naar voren
gehaald, zodat ontslag kan
plaatsvinden met ingang
van 1 februari van het
betreffende jaar. De duur
van de rddf-plaatsing blijft
onveranderd één jaar, de
looptijd van een sociaal

plan blijft twee jaar. Wel
zullen nadere regels vol-
gen over de inzetbaarheid
in de rddf-periode.

• De Werkloosheidsrege-
ling Onderwijspersoneel
Primair onderwijs (WOPO)
wordt voor het bijzonder
onderwijs herzien. Voor
het openbaar onderwijs
wordt de regeling op pun-
ten aangepast.

• Door de inwerkingtre-
ding van de WWZ is het
ontslagrecht ingrijpend
veranderd, waardoor de
verschillende Commissies
van Beroep niet langer
bevoegd zijn om te oor-
delen over ontslag. De
cao-partijen vinden dat er
wel een laagdrempelige
voorziening moet blijven
bestaan om te oordelen
over een door de werkge-
ver genomen besluiten.

Er wordt één landelijke
Commissie van Beroep
ingesteld, waarvan de
uitspraken de vorm zullen
krijgen van een bindend
advies.

• Vanaf 1 januari 2017
worden bestaande
arbeidsmarkt- en GOVAK-
middelen opgenomen
in de lumpsum. Sociale
partners kiezen bewust
voor een aparte, aan-
vullende cao waarin de
partijen afspraken maken
over inning en verant-
woording deze middelen.
De lengte van deze cao
bedraagt vijf jaar. _

Meer informatie en het volle-
dige onderhandelaarsakkoord
zijn te vinden op www.avs.nl/
dossiers/personeelsbeleid/
caopo

c a o  vo 2 0 1 6 – 2 0 1 7

De VO-raad bereikte op 12 april met de vakorganisaties in

het onderwijs een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe

cao voor het voortgezet onderwijs. Hiermee geven de sociale

partners invulling aan de salarisbelofte uit de ‘Loonruimte-

overeenkomst publieke sector’. De loonsverhogingen worden

in de nieuwe salaristabellen verwerkt. Ook stijgen in 2016 de

salarissen van leraren en ondersteunend personeel in het vo

met 3 procent. En wordt in april 2017 een eenmalige uitkering

van 500 euro toegekend. Verder zijn in het akkoord afspraken

gemaakt over het sociale zekerheidsstelsel, het persoonlijk

budget en een overgangsregeling voor tijdelijke arbeidsover-

eenkomsten met onbevoegde docenten.

Meer informatie: www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid/

caovo
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bussemaker overweegt wetswijziging

AVS: ‘Herwaarderen eindtoets als
selectiemiddel niet verstandig’
Minister Bussemaker overweegt een wetswijziging die het mogelijk maakt
scholen te verplichten het schooladvies aan te passen voor leerlingen met
een hogere eindtoetsscore dan het schooladvies. De AVS denkt niet dat het
herwaarderen van de eindtoets als selectiemiddel leerlingen betere en meer
objectieve kansen geeft.

Bussemaker deed de uit-
spraak in het tv-programma
WNL op zondag in een
reactie op de scherpe con-
clusies van de Staat van het
Onderwijs, waaruit blijkt
dat kinderen van laagopge-
leide ouders soms een lager
advies krijgen dan kinderen
van hoogopgeleide ouders,
ook als ze dezelfde score
hebben behaald op de eind-
toets. AVS-voorzitter Petra
van Haren schrijft hierover
in een brief aan de Vaste
Kamercommissie van OCW:
“De professionals uit het
primair onderwijs zetten bij
het opstellen van het school-
advies nadrukkelijk de belan-
gen van leerlingen voorop en

wegen hierbij zorgvuldig de
mogelijkheden af. Zij kennen
de leerlingen vaak al 8 jaar.
De eindtoets is nadrukkelijk
een second opinion-instrument
geworden om leerlingen
alleen in positieve zin een
voordeel van de twijfel te
kunnen geven.”
Basisscholen zijn verplicht
het schooladvies voor
leerlingen van groep 8 te

heroverwegen als de resulta-
ten van de eindtoets hoger
zijn dan het oorspronkelijke
schooladvies, meldt OCW.
Als het toetsadvies lager is
dan het schooladvies van de
basisschool wordt het school-
advies niet aangepast. Bij
de heroverweging heeft de
basisschool altijd het recht
om zowel enkelvoudige als
meervoudige adviezen te
geven. Middelbare scholen
mogen een leerling met een
dubbeladvies niet weigeren.
Maar scholen heroverwegen
het schooladvies niet altijd
als de eindtoetsscore hoger
uitvalt dan verwacht. Volgens
minister Bussemaker gebeurt
dat maar in een op de zes

gevallen. De AVS ziet hier-
voor uitsluitend heil in het
(nog) verder professionalise-
ren van schoolleiders en leer-
krachten en in een nauwere
verbinding tussen po en vo;
een gezamenlijke lijn voor
funderend onderwijs. “Scho-
len moeten alert zijn op het
daadwerkelijke proces van
verwijzing, dat altijd in het
belang van maximale kansen
voor ieder kind moet worden
ingericht.” De AVS meent
dat in de curriculumontwik-
kelingen rond Onderwijs2032
mooie kansen liggen voor
nadere afstemming en door-
lopende leerlijnen tussen po
en vo.

De AVS zal binnenkort peilen
hoe er met de resultaten van
de eindtoets wordt omgegaan
met het oog op het bijstellen
van het schooladvies. _

Meer informatie:
www.vanponaarvo.nl,
www.centraleeindtoetspo.nl en
het Informatiecentrum VO
van DUO: tel. 079-3232444 of
ico@duo.nl

onderzoek

Meldpunt Regeldruk PO
Nog tot 31 mei aanstaande kunnen schoolleiders, leerkrachten
en onderwijsondersteuners uit het primair onderwijs terecht bij
het Meldpunt Regeldruk PO met klachten over belastende
registratieverplichtingen. Het meldpunt is een initiatief van OCW,
PO-Raad en vakbonden, waaronder de AVS.

Doel van het onderzoek, uit-
gevoerd door Regioplan, is
inzicht te krijgen in de bron-
nen van registratieverplich-
tingen. Een uitgelezen kans
voor onderwijsprofessionals

in het po om dit onder-
werp hoog op de agenda
te krijgen. Want de werk-
druk in de sector is een
bron van zorg. Een belang-
rijke oorzaak daarvan is de

administratieve last, ook wel
regeldruk genoemd. De uit-
komsten van het meldpunt
geven input voor het aanpak-
ken van de belangrijkste
lastveroorzakers. Met dit

onderzoek – onderdeel van
Regeldrukagenda Onderwijs
2014-2017 – zet staatssecre-
taris Dekker de deur open
naar minder regeldruk. Wat
hem betreft stoppen scholen
met de registratieverplich-
tingen die het onderwijs en
de leerling niet ten goede
komen.

Het Meldpunt Regel-
druk PO is te vinden op
www.delerarenagenda.nl/
meldpunt _

3k ader prim air mei 2016
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staat van het onderwijs: talent blijft onderbenut

Staat van de Schoolleider uitgereikt
In het kielzog van de Staat van het Onderwijs, de Staat van de Leerling en
de Staat van de Leraar hebben schooldirecteuren uit het po en vo op 13
april de Staat van de Schoolleider uitgereikt aan de bewindslieden van OCW
en aan de inspectie. In een nauwe samenwerking hebben de AVS en de
schoolleidersafdeling VO van de VO-raad deze eerste staat samengesteld.

Uit de Staat van de School-
leider blijkt dat schoolleiders
ervan doordrongen zijn dat
hun kwaliteit essentieel is
voor de kwaliteit van het
onderwijs. Ze vinden profes-
sionaliseren en bijblijven in
hun vak belangrijk. Bijna 90
procent vindt het zinvol als
er een schoolleidersbeurs
komt. Meer dan de helft van
de schoolleiders ervaart een
(te) hoge werkdruk. Het toe-
passen van de wet- en regel-
geving, de uitvoering van de
cao en overleg Passend onder-
wijs komen ze te weinig aan
toe, kost te veel tijd en is
werkdrukverhogend. Overleg
met partners van integrale
kindcentra blijkt juist niet
belastend; driekwart van de
schoolleiders die ermee te
maken heeft komt hier goed
aan toe.
Schoolleiders werken aan de
kwaliteit van hun school en

de leraren. Schoolleider en
team werken samen vanuit
hun eigen rollen en verant-
woordelijkheden. Op ruim
90 procent van de scholen is
met de leraren afgesproken
waar een goede les aan moet
voldoen. Op vrijwel alle scho-
len vinden ten minste één
keer per jaar lesobservaties
plaats. Vrijwel alle schoollei-
ders hebben de ambities uit
het jaarplan van vorig school-
jaar gerealiseerd. De meeste
schoolleiders zijn tevreden
over de resultaten van hun
school.
“Wij zijn er trots op dat de
Staat van de Schoolleider er
is”, aldus AVS-voorzitter Petra
van Haren. “Het onderstreept
het belang van de school-
leider.” Het vak, de rol en
verantwoordelijkheden van
de schoolleiders zijn volop in
ontwikkeling. De AVS vindt
het belangrijk dat de rol en

positie van schoolleiders
worden verstevigd; de school-
leider is essentieel voor de
kwaliteit van de school.
“Investeren in de kwaliteit
van onze schoolleiders en
professionalisering zijn dus
cruciaal.” Inzichten of infor-
matie uit de Staat van de
Schoolleider kunnen daarbij
helpen. Beleidsmakers, maar
ook elke schoolleider kan
vanuit reflectie verder wer-
ken aan de ontwikkeling van
het beroep en de persoonlijke
ontwikkeling.

Staat van het Onderwijs
Veel kinderen met laag-

opgeleide ouders krijgen niet
het onderwijs dat ze aan zou-
den kunnen. Zo blijft talent
onderbenut, blijkt uit de
Staat van het Onderwijs, het
Onderwijsverslag 2014/2015
van de inspectie. Leerlingen
met laagopgeleide ouders
krijgen ook lagere basis-
schooladviezen. Leraren en
schoolleiders hebben vaak –
onbewust – hogere verwach-
tingen van leerlingen van
hoogopgeleide ouders. Wat
ook meespeelt in de oplopen-
de kansongelijkheid van leer-
lingen is dat hoogopgeleide
ouders voor betere scholen
kiezen. Hun kinderen gaan
vaak naar huiswerkklassen
en er wordt sneller gezocht
naar medische oorzaken als
ze achterblijven.
Andere opvallende zaken uit
de Staat van het Onderwijs:
• Tien tot 15 procent van de

leerlingen voelt zich onvei-
lig op school. Scholen die
preventief beleid voeren
doen het beter.

• Er zijn voor het eerst sinds
jaren meer vmbo’ers dan
havisten en vwo’ers.

• Opvallend is dat functio-
nerings- of beoordelingsge-
sprekken nog steeds niet
op elke school standaard
zijn.

• Sinds de invoering van Pas-
send onderwijs gaan meer
leerlingen naar het regu-
liere onderwijs. Wel zijn er
grote regionale verschillen.
Financiële overwegingen
lijken vaak bepalend in
de keuzes die worden
gemaakt. _

De Staat van de Schoolleider is te downloaden
via www.avs.nl/artikelen/
staatvandeschoolleider2016
De Staat van het Onderwijs is te vinden op
www.avs.nl/dossiers/staatvanhetonderwijs
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in strijd met leidende schooladvies

Vo-scholen verplichten basis-
onderwijs extra informatie te geven
Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de vo-school verplichtend of
vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie opvraagt over de groep
8-leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit blijkt uit een peiling van de
AVS en is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend is. “Het aantal
is schokkend”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

“Vo-scholen mogen wel aan-
vullende informatie vragen,
maar niet om deze te gebrui-
ken als second opinion op het
gegeven schooladvies”, aldus
Van Haren. Het is altijd de
basisschool die bepaalt of
en zo ja welke aanvullende
informatie wordt geleverd
aan het vo.
Bij bijna de helft van de

basisscholen die gevraagd
zijn om aanvullende informa-
tie over een leerling te ver-
schaffen, zoals toetsgegevens
uit het leerlingvolgsysteem,
ging het om een verplichting.
Bij de helft was het naar aan-
leiding van afspraken vanuit
een plaatsingswijzer.
Een vijfde deel van de basis-
schoolleiders geeft aan dat

niet alle inschrijvingen zijn
gerealiseerd op de vo-school
waar de leerling of ouder
voor kiest. Veel genoemde
redenen zijn dat er geen
plek is, loting aan de orde
is, ouders te laks zijn met
inschrijven of het oneens zijn
met het gegeven schoolad-
vies. Vrij veel ouders geven
aan dat ze tegen problemen

of drempels aanlopen bij de
plaatsing van hun kind. Dit
is aan de orde op een vijfde
deel van de scholen. “Aan-
melding betekent dus nog
geen inschrijving”, zegt Van
Haren.

De AVS voerde de peiling
begin april uit, het moment
waarop alle leerlingen van
groep 8 in het vo moeten zijn
ingeschreven. “Het is van
belang dat alle scholen zich
aan de wet houden”, schrijft
staatssecretaris Dekker in
zijn informatiebrief aan de
scholen. De nieuwe regelge-
ving wordt momenteel geëva-
lueerd. Van Haren: “De staats-
secretaris kan de resultaten
van de peiling daar mooi in
meenemen.” _

ontwerpfase uitgesteld

Onderwijs2032: eerst
verdiepingsfase nodig
“Het is wenselijk om eerst een verdiepingsfase in te
lassen, voordat we met een ontwerpfase starten”,
schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de
Tweede Kamer waarin hij een voorstel doet voor de
vervolgaanpak van Onderwijs2032. Voor de dialoog
onder leraren krijgt de Onderwijscoöperatie de
regie. Voor het verdere verdiepingsproces met het
onderwijsveld is een brede regiegroep nodig, waarbij
deelname van de AVS is genoemd.

Hoewel verschillende partijen
zich kritisch hebben uitgela-
ten over het eindrapport en
het gevolgde proces van Plat-
form Onderwijs2032, is er ook
een duidelijke overeenkomst
aldus Dekker. “Vrijwel ieder-
een deelt de noodzaak om
integraal naar het curriculum

voor het funderend onderwijs
te kijken.” In een eerder debat
heeft de Kamer aan Dek-
ker gevraagd om de rol van
leraren bij de ontwikkeling
van Onderwijs2032 verder te
versterken. Dekker heeft de
Onderwijscoöperatie gevraagd
om met een procesvoorstel

te komen voor de verdere
uitwerking. In het gesprek
met de lerarenorganisatie is
geconcludeerd dat het wen-
selijk is om eerst een verdie-
pingsfase in te lassen voordat
met een ontwerpfase wordt
gestart. De verdiepingsfase
van Onderwijs2032 bestaat uit
twee onderdelen:
• Onder regie van de Onder-

wijscoöperatie wordt
een dialoog onder lera-
ren over Onderwijs2032
georganiseerd;

• Parallel hieraan wordt door
een breed samengestelde
regiegroep samen met het
onderwijsveld een inhoude-
lijke verdieping van advies
gestart.

In de consultatieronde met
leraren bespreekt de Onder-
wijscoöperatie in hoeverre
de visie van het platform

door de beroepsgroep wordt
gedeeld en hoe deze visie
verder uitgewerkt kan wor-
den. Dekker schrijft dat ook
andere belanghebbenden,
zoals schoolleiders, schoolbe-
stuurders, vervolgonderwijs,
ouders, leerlingen, bedrijfs-
leven, wetenschappers en
maatschappelijke en culturele
organisaties kunnen en wil-
len bijdragen aan de gewenste
verdieping. Zijn voorstel is om
hiervoor een brede regiegroep
in te richten, waaraan de AVS
en andere organisaties deel-
nemen. De AVS neemt graag
deel aan deze regiegroep om
namens haar leden de stem
van de leidinggevenden in
het funderend onderwijs te
vertegenwoordigen.
Voor 1 november 2016 volgt
dan een rapportage over de
opbrengsten van de verdie-
pingsfase. _
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twee derde basisscholen legt zelf geld toe

Dekker maakt geen extra geld vrij
voor onderwijs asielkinderen
Staatssecretaris Dekker is niet bereid extra geld uit te trekken voor onderwijs aan
asielzoekerskinderen. Eén jaar extra geld zou voldoende moeten zijn. Twee derde
van de basisscholen geeft echter aan zelf geld toe te leggen op het onderwijs aan
deze kinderen, blijkt uit een kleine peiling in opdracht van de PO-Raad. De AVS
pleit in een brief aan de Vaste Kamercommissie OCW voor een samenhangende
visie op de aanpak van onderwijs en zorg voor vluchtelingenkinderen.

De AVS signaleert een
behoorlijke discrepantie
tussen de behoeften van
het onderwijsveld en de
mogelijkheden die de
wet- en regelgeving en het
flankerend beleid bieden op
het gebied van onderwijs
aan vluchtelingenkinderen.

AVS-voorzitter Petra van
Haren: “Dit is uitermate
zorgelijk en heeft aandacht
en inspanning nodig van
ons kabinet.” De AVS krijgt
regelmatig via schoolleiders
te horen dat er onvoldoende
maatwerk kan worden
geboden aan de diverse

leerlingen met verschillende
achtergronden.

Onderwijs-
achterstanden
Scholen komen geld tekort
voor onderwijs aan vluchte-
lingenkinderen. Twee derde
van de scholen zegt erop toe
te leggen, blijkt uit de enquê-
te onder een kleine honderd
schoolleiders die taallessen
aanbieden. Volgens de PO-
Raad legt een schoolbestuur
850 euro per vluchteling bij,
bovenop de Rijksbekostiging.
Ruim de helft van de scholen
kan een beroep doen op de
gemeente. Een kwart van de
scholen geeft aan zowel geld
toe te leggen als geld van
de gemeente te ontvangen.
Scholen hebben extra geld
nodig voor meer leraren,
materialen en ruimte. Bijna
alle scholen geven aan dat
zij zeker twee jaar extra geld
nodig hebben, in plaats van
het ene jaar dat is toegezegd
door staatssecretaris Dekker.
Tegen Nu.nl zegt Dekker:
“Jonge kinderen pikken de
taal snel op, vandaar dat
wordt uitgegaan van een
jaar extra geld.” Een eerder
ingediende motie voor twee
jaar subsidie voor onderwijs
aan asielzoekerskinderen is
niet aangenomen. Volgens
de bewindsman kunnen
basisscholen na een jaar ook

gebruikmaken van andere
regelingen, zoals het potje
voor onderwijsachterstan-
den. Volgens de PO-Raad
gaat dat voor de helft van
de vluchtelingenkinderen
echter niet op, omdat hun
ouders meer dan twee jaar
middelbare school hebben
gevolgd. Maar de kinderen
hebben wel extra ondersteu-
ning nodig.

Krachtig investeren
AVS-voorzitter Van Haren
vindt dat de broodnodige
randvoorwaarden niet als
een kostenpost, maar als een
investering moeten worden
gezien. “Er worden belang-
rijke stappen gemist om van
deze nieuwkomers kansrijke
jongeren te maken die straks
in onze samenleving een
waardevolle en onmisbare
plek kunnen vervullen.”
De AVS wijst daarom op
het belang van een brede,
integrale en duurzame visie
op onderwijs en zorg voor
vluchtelingenkinderen, al
dan niet in samenhang met
het achterstandenbeleid en/
of een belangrijke rol voor
samenwerkingsverbanden.
“Krachtig investeren op de
korte termijn en tegemoet
komen aan de behoeften van
de leerlingen zal zichzelf op
de lange termijn breed terug-
verdienen. Schoolleiders en
hun teamleden dienen daar-
voor voldoende ruimte en
randvoorwaarden te krijgen”,
aldus Van Haren in haar brief
aan de Vaste Kamercommis-
sie OCW.

Dekker stelt binnenkort een
Kamerbrief op waarin de
financiële consequenties van
de vluchtelingenstroom voor
het onderwijs in kaart wor-
den gebracht. _

schoolleiders en leraren po

Deelnemers gevraagd
pilotonderzoek TALIS
Nederland doet in 2018 mee aan de Teaching
and Learning International Survey (TALIS),
ontwikkeld door de OESO. Omdat het Nederlandse
basisonderwijs nog niet eerder heeft meegedaan,
is er in mei een pilot waarin schoolleiders
en leerkrachten kunnen meedenken over de
onderzoeksvragen.

Het onderzoek levert voor schoolleiders en leerkrachten
belangrijke inzichten op over hun leer- en werkomstandig-
heden. Deelnemers aan de pilot krijgen de conceptvragenlijst
toegestuurd en gaan er met elkaar over in discussie via een
online platform (webinar). Welke vragen zijn relevant, welke
ontbreken? Welke onderwerpen hebben prioriteit?
Ecorys, MOOZ Onderzoek en de Erasmus Universiteit vormen
samen het Nederlandse TALIS-team. Naast OCW zijn ook de
AVS, PO-Raad, VO-raad, AOb, CNV Onderwijs, Federatie van
Onderwijsvakorganisaties (FvOv), Onderwijscoöperatie en Plat-
form VVVO betrokken. Aanmelden: Linda Dominguez Alvarez,
talis@ecorys.com (o.v.v. uw functie) _

6

929655-02_006_29-Apr-16_10:09:19_walter



actueelactueel

plek voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Extra geld voor opvang peuters
Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang op
peuterspeelzaal. Gemeenten krijgen 60 miljoen om peuters die nu niet gaan
opvang te bieden voor gemiddeld twee dagdelen per week. Dit hebben
minister Asscher van Sociale Zaken en de VNG afgesproken. “Het vergroten van
ontwikkelingskansen is belangrijk voor alle kinderen”, aldus AVS-voorzitter Petra
van Haren.

Op deze manier kunnen ook
peuters waarvan de ouders
geen kindertoeslag krij-
gen een plek krijgen. Naar
schatting 15 procent van de
peuters zit nu niet op een
voorschoolse opvang, aldus
de krant. Dit zijn vooral
kinderen waarvan een of
beide ouders niet werken,
maar het kan ook gaan om
ouders die geen plek kunnen
krijgen. Van Haren: “In het
kader van een doorlopende

ontwikkeling van kinderen
vanuit de voorschoolse naar
de vroegschoolse periode is
toegang tot (buitenschoolse)
opvang of de peuterspeelzaal
een belangrijk aspect. Op dit
moment zien we dat vluch-
telingenkinderen in deze
leeftijdscategorie volledig
buiten de boot vallen. Ook zij
horen tot deze doelgroep en
kunnen profiteren van deze
maatregel. Het geeft ook deze
kinderen de mogelijkheid om

kansrijk het onderwijs in te
stromen.”
Door te investeren in de
voorschoolse periode en
daarmee het advies van Kind-
centra 2020 te volgen, wordt
een belangrijke investering
gedaan in de toekomstige
generatie. “De AVS onder-
steunt de ontwikkeling naar
integrale kindcentra (IKC’s).
Door alle zaken die nodig
zijn in onderwijs, zorg en
opvoeding rond het kind

samen te brengen, kan in
partnerschap met ouders
ruim baan worden gegeven
aan een gepersonaliseerde
ontwikkeling. Hier horen de
voor- en buitenschoolse voor-
zieningen bij.” De AVS roept
het ministerie van SZW op in
gesprek te gaan met OCW om
de huidige knelpunten voor
het vormen van IKC’s weg te
nemen. _

De AVS heeft
onlangs een
boek uitgege-
ven in samen-
werking met
het Expertise-
punt Kindcen-

tra: ‘Integrale Kindcentra.
Handboek voor directeuren
en bestuurders.’ Bestellen:
www.avs.nl/vereniging/ons-
aanbod (Publicaties)

alliantiefabrieken

Bijeenkomsten kwalitatieve impuls functiemix
De eerste zogenaamde ‘Alliantiefabrieken’ vinden plaats op 18 mei en 7 juni. Tijdens deze regionale
bijeenkomsten gaan collega-bestuurders en -schoolleiders van po-scholen actief aan de slag met de
professionalisering van het personeelsbeleid. De Alliantiefabriek is onderdeel van de kwalitatieve impuls
voor de functiemix. De AVS is een van de opdrachtgevers.

Het programma bestaat uit
drie onderdelen, waarbij de
deelnemers zelf de gelegen-
heid krijgen om meer te
vertellen over bijvoorbeeld
hun school, uitdagingen, per-
soneelsbeleid of het gebruik
van de functiemix. Daarnaast
krijgen ze de mogelijkheid
om hun ‘vraag’, ‘eigen aan-
bod’ of ‘idee’ te matchen met
andere scholen, bedrijven
en organisaties en deze mat-
ches vervolgens ter plekke te

beklinken. De vragen en het
aanbod gaan over een ver-
dere professionalisering van
het personeelsbeleid met de
functiemix als instrument,
het vakmanschap van de
leraar, teamontwikkeling, et
cetera. Ook is er een korte
presentatie over de uitdagin-
gen waar de sector primair
onderwijs anno 2016 voor
staat.
Aan de deelnemers wordt
gevraagd om een ‘vraag’ (wat

heb ik nodig?) en minimaal
drie stuks ‘aanbod’ (wat heb
ik te bieden?) in gedachten
mee te nemen naar de Allian-
tiefabriek. De vragen en het
aanbod vormen de grondstof-
fen voor de allianties. _

De regionale bijeenkomsten
vinden plaats op:
• Woensdag 18 mei – Regio

midden
• Dinsdag 7 juni – Regio

Noord-Holland

•  Woensdag 28 september
Regio Noord

•  Woensdag 5 oktober
Regio Zuid-oost

• Woensdag 9 november
Regio Oost

• Woensdag 16 november
Regio Zuid-west

Meer informatie en aanmel-
den: www.functiemix.nl/onder-
steuning-po/inhoud/aanmel-
den-voor-ondersteuning
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esha general assembly april 2016

Sloveense schoolleiders worstelen met
vergelijkbare ontwikkelingen
Vertegenwoordigers van scholen uit de 28 Europese lidstaten kwamen op 8 en 9 april bijeen in Ljubljana om
vanuit de paraplufunctie van de European School Heads Association (ESHA) belangrijke ontwikkelingen te
bespreken die schoolleiders in heel Europa aangaan. De nationale schoolleidersorganisaties, waaronder de
AVS, nemen de zaken ter harte waar zij met hun eigen leden – indirect ook allemaal aangesloten bij ESHA –
mee verder willen.

Gastland Slovenië worstelt
met een aantal ontwikke-
lingen waar ook veel andere
landen zich in herkennen.
Het komen tot een passender
inspectiekader, het heront-
werpen van het nationaal
curriculum, streven naar een
betere aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt
en het probleem van de
schoolleider die elke vijf
jaar gekozen moet worden
in een moeizame procedure.
De Sloveense minister van
Onderwijs sprak met de aan-
wezigen over deze punten.

Open Educational
Resourses
Unesco sprak over het ont-
wikkelen van Open Educati-
onal Resourses (OER) in ict
en het belang van commit-
ment van de EU-lidstaten om
hierin samen te werken. In
heel Europa blijken zoveel

verschillende projecten te
zijn dat een schoolleider of
leraar vaak door de bomen
het bos niet meer ziet als
het gaat om het maken van
de juiste keuzes. Ook is de
kwaliteit van de content en
de rechtmatigheid van het
gebruik niet altijd duide-
lijk. Het grote belang van
eenduidige afspraken over
het eigendom en delen van
informatie en het toegan-
kelijk en toepasbaar maken
voor onderwijs, is een focus
voor de nabije toekomst. Wat
vraagt het van scholen en
schoolleiders om interactief
met pedagogieën, didactie-
ken en leerinhouden om te
gaan in de cloud? Waar liggen
kansen en bedreigingen? Een
nog nader te voeren gesprek
gaat over het al dan niet
betrekken van commerciële
partijen in dit open speel-
veld en de mogelijke impact

daarvan. Nederland is in dit
politieke en inhoudelijke
overleg al betrokken. De AVS
neemt de inzichten mee naar
de overlegtafels waar zij aan
deelneemt. Ook verzamelt de
AVS inhoudelijke input van
haar eigen leden om te bekij-
ken hoe leidinggevenden
ondersteund kunnen worden
in hun professionele ontwik-
keling hierbij.

Verzuim en schooluitval
ESHA is ook betrokken bij
een Europees project over
schoolverlaters en (te) vroege
uitvallers. De verschillende
aanpakken in diverse landen
zijn besproken en het effect
van de problematiek en de
toegepaste oplossingen is
benoemd. Slovenië heeft een
uitvalpercentage van slechts
4 procent. Uitzonderlijk laag,
maar de systeemaspecten die
dit veroorzaken zijn zowel

positief als negatief te dui-
den. Positief is dat kinderen
niet snel worden losgelaten,
want er wordt altijd een plek
gezocht. Nadeel is dat (te)
veel jongeren tot ongeveer
hun 26e door blijven leren,
omdat onderwijs gratis is en
er mede daardoor geen echte
noodzaak tot excellentie is.
De AVS huldigt de insteek dat
geen leerling thuis hoort te
zitten en dat scholen hiertoe
voldoende toegerust moeten
zijn. Het onderwerp krijgt
een diepgaander vervolg in
een volgende bijeenkomst.

PISA-ranking
Andreas Schleichter van de
OECD besprak enkele belang-
rijke conclusies uit het meest
recente PISA-rapport. Het
gebruiken van de informatie
van PISA, zeker op het niveau
van schoolbesturen of school-
leiders, gebeurt in de diverse

e s h a - c o n f e r e n t i e  m a a s t r i c h t

Op 19, 20 en 21 oktober 2016 vindt de tweejaarlijkse ESHA-

conferentie plaats in Maastricht. De AVS is gastvrouw. U kunt

samen met uw buitenlandse collega-schoolleiders in gesprek over

diverse thema’s. Er zijn mooie inhoudelijke lijnen en interactieve

workshops te volgen, interessante keynotes als Michael Fullan en

Daan Roosegaarde, schoolbezoeken en onderwijscafé’s waar u

informeel kennis en ervaringen kunt delen.

Meer informatie

en aanmelden:

www.esha2016.com of

www.avs.nl/esha2016

De Sloveense minister van Onderwijs sprak met de aanwezigen.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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landen op verschillende
manieren. Van helemaal
niet tot zeer intensief en tot
op het niveau van wat dit
betekent voor de lessen in de
school. De AVS wil er vooral
voor waken dat ranglijsten en
meetbare opbrengsten meer
leidend zijn dan het belang
van leerlingen.

Schoolbezoeken
Tijdens de schoolbezoeken
bleek dat schoolleiders in
Slovenië op een aantal punten
uitermate ondernemend zijn.
En dat in een systeem wat
vrij top down georganiseerd is
en waar het ministerie veel
directe invloed uitoefent in
de scholen. De schoolleiders
leggen verbinding met stake-
holders en het bedrijfsleven
en zorgen zo creatief en
vanuit betrokkenheid voor
het moderniseren van hun

scholen en het onderwijs.
Zo was er een po-school die
maandelijks de lessen evalu-
eert vanuit formele feedback
van de kinderen en waar
teamleden elkaar helpen bij
de reflectie en het verbeteren
van de lessen. Ook was er
een vo/mbo-school waar de
leerlingen de school helpen
renoveren tijdens het uitvoe-
ren van hun praktijkopdrach-
ten. Het ging daarbij om het
maken van schoolmeubilair
en het opknappen van de
lokalen. Vanuit de trots op
het resultaat zijn leerlingen
nog nooit zo zuinig op hun
school geweest. Ook de inrich-
ting van doorlopende leer-
lijnen van de voorschool tot
in het hbo en wo pakken de
Sloveense schoolleiders zelf
actief op.
Tijdens een pauze vertelden
twee Parijse schoolleiders

wat zij in hun school hebben
meegemaakt en gedaan na
de aanslagen in november
2015. Indrukwekkende infor-
mele gesprekken, waarbij de
gemeenschappelijke vraag-
stukken hierover scherp aan
de orde kwamen. _

Meer informatie:
www.esha.org

ondanks forse kritiek raad van state

Lerarenregister wettelijk verankerd
Het kabinet heeft besloten het Lerarenregister wettelijk te verankeren. Het
wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. De Raad van State had veel
kritiek en adviseerde zelfs het wetsvoorstel te heroverwegen. Daarom heeft het
kabinet de invoeringsperiode met vier jaar verlengd.

In het register kunnen lera-
ren zichtbaar maken dat
ze hun kennis en kwaliteit
op peil houden door na- en
bijscholing vast te leggen.
Iedere vier jaar wordt een
inschrijving opnieuw beoor-
deeld. Welke eisen aan het
register worden gesteld, is
aan de leraren zelf. Lera-
ren die niet voldoen aan
die criteria krijgen een
aantekening bij hun ver-
melding. Leraren die (nog)
niet bevoegd zijn, komen in
het registervoorportaal te

staan. Door het wetsvoorstel
krijgen leraren meer ver-
antwoordelijkheid om hun
beroep sterker te maken
en meer ruimte voor hun
ontwikkeling.
Het Lerarenregister is een
initiatief van de Onderwijs-
coöperatie, de vertegenwoor-
diger van de beroepsgroep.
Sinds 2012 kunnen leraren
zich al vrijwillig inschrij-
ven. Staatssecretaris Dek-
ker: “Leraren worden weer
eigenaar van hun beroep
en de leerling krijgt de best

opgeleide leraar voor de
klas.”

Kritiek
De Onderwijsraad en de Raad
van State plaatsten kritische
kanttekeningen bij het wets-
voorstel. De Raad van State
noemt de invoering zelfs
‘prematuur’. Het verbeteren
van de positie en de kwaliteit
van leraren begint name-
lijk met het aanpakken van
onbevoegd lesgeven door het
wegnemen van de oorzaken
van het lerarentekort, stelt

de Raad. Voor de invoering
van een dergelijk wettelijk
verankerd register moet eerst
een aantal zaken op orde
zijn, schrijft de Raad in zijn
advies. Om hieraan tegemoet
te komen heeft het kabinet
de invoeringsperiode met
vier jaar verlengd. Volgens
dit voornemen registreert
elke leraar zich voor 1 augus-
tus 2018 in het register. De
eerstvolgende vier jaar geldt
alleen de verplichting tot
herregistratie. Na 1 augustus
2026 wordt het lerarenregis-
ter volledig operationeel en
kan een sanctie worden opge-
legd aan de leraar die zich
onvoldoende bijschoolt. _

Meer informatie:
https://registerleraar.nl en
www.raadvanstate.nl

Op bezoek bij elementary school
Tone Cufar in Ljubljana
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stichting van het onderwijs

Werkconferentie ‘Elk talent telt!’
Minister Jet Bussemaker opent op 25 mei aanstaande de gratis werkconferentie
‘Elk talent telt! Een doorlopende lijn van talentontwikkeling’ van de Stichting van
het Onderwijs, waarbij ook de AVS aangesloten is. Voorzitter Petra van Haren
leidt een werksessie over de toekomstbestendige leerlijn in Pakhuis de Zwijger
aan het IJ in Amsterdam.

Voor het eerst discussiëren
alle onderwijssectoren samen
over doorlopende leerlijnen
en soepele overgangen. Wat
betekenen doorlopende leer-
lijnen over de grenzen van
schooltypes en sectoren heen
precies voor de talentont-
wikkeling van leerlingen en
studenten? Wat is nodig om

hen ‘ononderbroken’ onder-
wijs te bieden en hoe werken
we samen aan een beter en
eerlijker onderwijsstelsel?
Prof. dr. Sietske Waslander
schetst de belangrijkste span-
ningsvelden hier omheen.
Daarmee gaan deelnemers
verder aan de slag in één
van de werksessies, geleid

door de bestuursleden van
de Stichting van het Onder-
wijs. AVS-voorzitter Petra
van Haren leidt samen met
CvB-lid René van Schalkwijk
van ROC Horizon College een
werksessie over de toekomst-
bestendige leerlijn. Deelne-
mers kunnen ook kiezen
voor een interactief college

met Alexander Rinnooy Kan
over zijn idealen voor het
onderwijsstelsel. De mid-
dag eindigt met een debat
met de Leraren van het Jaar
over de aanbevelingen uit de
werksessies.
De werkconferentie sluit aan
bij de huidige discussies over
onder andere de negatieve
gevolgen van ‘vroegselectie’
en de kennis en vaardighe-
den die nodig zijn voor de
toekomst. _

Voor elke onderwijssector
zijn plaatsen beschikbaar (vol
is vol). Meer informatie en
aanmelden: www.stichting

vanhetonderwijs.nl

reactie op initiatiefnota basisonderwijs

Alle leerlingen gymles van
vakleerkracht nog niet haalbaar
Dat zoveel mogelijk leerlingen in het basisonderwijs hun lessen
bewegingsonderwijs van vakleerkrachten krijgen, zal op korte of middellange
termijn nog niet haalbaar zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een reactie
op de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Heerema (VVD), waarin hij pleit voor
beter bewegingsonderwijs door vakleerkrachten.

Dekker omarmt de grondge-
dachte van het initiatiefvoor-
stel, maar acht het nog niet
haalbaar. De staatssecretaris
denkt dan bijvoorbeeld aan
scholen in krimpgebieden
waar door minder leerlingen
het personeelsbestand bij
voorbaat al afneemt. Er is
aanvullend onderzoek nodig
om te weten of het streven
naar 100 procent bevoegd
gegeven lessen realistisch is.

Onrealistisch en
onverstandig
Het is niet alleen onrealis-

tisch, maar ook onverstandig
om uitsluitend nog vakdocen-
ten voor gymnastiek te willen
inzetten in het basisonder-
wijs, zeggen de PO-Raad,
CNV, AOb en Vereniging
Hogescholen. Zij wijzen er
op dat veel groepsleerkrach-
ten de afgelopen jaren juist
met subsidie de speciale
Leergang Vakbekwaamheid
Bewegingsonderwijs heb-
ben gedaan. Uit een evalu-
atie van de aanvullende
leergang blijkt dat deze een
positieve bijdrage levert aan
de kwaliteit van de gymles

op basisscholen. Bovendien
blijken schoolbesturen soms
om pedagogische redenen de
voorkeur te geven aan een
reguliere beroepskracht met
brede bevoegdheid boven
een vakdocent, melden de
partijen. Ook wijzen ze erop
dat het financieren van een
vakleerkracht niet budget-
neutraal kan gebeuren.
Dekker vindt het dan
ook (te) voorbarig om de
mogelijkheid te staken een
aanvulling op het pabo-
diploma te krijgen via de
Leergang Vakbekwaamheid

Bewegingsonderwijs en de
lesbevoegdheid met een aan-
vullende leergang te laten
vervallen, zoals Heerema
voorstelt. Hierbij tekent de
staatssecretaris aan dat deze
maatregelen bijvoorbeeld
kunnen leiden toe een stij-
ging van het onbevoegd
lesgeven.

Geen Kamer-
meerderheid
Uit het Kamerdebat over
het voorstel van Heerema
werd duidelijk dat er geen
Kamermeerderheid is voor
het afschaffen van de brede
bevoegdheid voor het bewe-
gingsonderwijs. Ook erkende
de Kamer – inclusief initi-
atiefnemer Heerema – dat
het voorstel kosten met zich
meebrengt en dus niet bud-
getneutraal uitgevoerd kan
worden. Staatssecretaris Dek-
ker kondigde aan te onder-
zoeken hoe hoog deze kosten
precies zijn. _
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Over het thema

De verschillen binnen het Europese onderwijs
zijn groot. Maar er zijn ook thema’s die scholen
en schoolleiders in heel Europa aangaan.
De European School Heads Association
(ESHA), waar AVS-leden automatisch bij
aangesloten zijn, vervult een verbindende
functie en lobbyt op Europees niveau voor
de belangen van schoolleiders. Voorzitter
Clive Byrne uit Ierland: “We delen ondanks
de verschillen idealen over het opleiden
van kinderen en de waarden die we willen
doorgeven. We moeten respect kweken en
haat tegengaan.”
Aandacht voor wereldburgerschap in
het curriculum kan daaraan bijdragen.
Internationalisering als antwoord op de
toenemende diversiteit in een globaliserende
wereld heeft het onderwijs deels al opgepakt.
Nederlandse schoolleiders vertellen over hun
aanpak. “Het is onze taak leerlingen voor te
bereiden op de veranderde wereld. Die vraagt
om nog meer kennis en vaardigheden om ze
een stevige basis te geven, van waaruit ze
kunnen kijken zonder oordelen en openstaan
voor anderen.” De Onderwijsraad pleit in een
advies dat deze maand verschijnt voor een
integrale benadering en visieontwikkeling.
Schoolleiders zelf kunnen hun (inter)-
nationale contacten verbreden en ervaringen
uitwisselen tijdens de ESHA-conferentie
van 19 – 21 oktober 2016 in Maastricht.
Op het programma staan onder andere
bezoeken aan scholen met interessante en
vernieuwende onderwijsconcepten. Een
deelnemer: “De opbrengsten van internatio-
nale conferenties zijn cruciaal om het
schoolleiderschap op een hoger plan te tillen.”

Ontmoet uw Europese collega-schoolleiders
en meld u aan via www.avs.nl/esha2016 of
www.esha2016.com

thema _ europees schoolleiderschap

e s h a -vo o r zi t t er  c l i v e  by r n e:

De zon schijnt in Dublin, óók in het kantoor

van Clive Byrne. De voorzitter van de European

School Heads Association (ESHA) zit achter

z’n bureau en schetst via Skype de grote

verschillen binnen het Europese onderwijs.

Zijn handen gebaren mee wanneer hij vertelt

over de verbindende functie die ESHA wil

vervullen. “Wij overbruggen de verschillen en

helpen elkaar verder.”

tekst marijke nijboer

Europa kent veel verschillende schoolsystemen. Hoe

beïnvloeden die het schoolleiderschap?

“De nationale structuur heeft absoluut invloed op het
type leiderschap. Neem Ierland: hier wordt alles nauw-
gezet bepaald door het ministerie. Ierland heeft 3.000
basisscholen; veel te veel. In menig land zouden ze zulke
kleine scholen heel inefficiënt vinden. Op 70 procent van
onze basisscholen staat de directeur voor de klas. In de
Noord-Europese landen wordt het onderwijs juist vaak
georganiseerd vanuit gemeenten. Die spelen soms ook
veel beter in op plaatselijke behoeften. Dat kan leiden tot
de keuze voor een bepaald type schoolleider. In Ierland
kun je op 31 augustus leraar zijn, en op 1 september
schoolhoofd, zonder enige training of begeleiding. Zo
moet het niet. ESHA wil bevorderen dat er een minimum

‘Europese scholen moeten
bakens van hoop zijn’
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e s h a -vo o r zi t t er  c l i v e  by r n e:

‘Europese scholen moeten

leerwerkplekken en ondernemerschap. De praktische
vaardigheden die leerlingen zo opdoen zijn ook heel
belangrijk voor de vitaliteit van de maatschappij.
ESHA is voor een brede algemene opleiding. Als kinde-
ren hun eigen talenten kunnen volgen, zijn ze geluk-
kiger. We moeten wel kritisch blijven kijken wat werkt.
Een Finse professor in de onderwijskunde vertelde mij
eens dat de meeste Finse 15-jarigen school niet leuk
vinden. Dat vind ik zó treurig. Terwijl het Finse system
binnen Europa geldt als goed voorbeeld.”

21st century skills
Hoe bereiden de verschillende landen hun onderwijs voor op

de toekomst?

“In ontwikkelde landen zoals Nederland en België is er
een enorme nadruk op pedagogiek en het pedagogisch
gebruik van ict. Er was internationaal grote verbazing
toen vorig jaar uit een rapport* bleek dat kinderen het
weliswaar leuk vinden om met ict en nieuwe techno-
logie te werken, maar dat ze alleen 21e eeuwse vaar-
digheden opdoen als ze daarbij worden begeleid door
een leraar die vaardig is op dit terrein. Helaas zijn de
leraren in veel ESHA-landen hierin niet getraind. Daar-
door kunnen ze die technologie ook niet goed inzetten
om kinderen zelfstandiger te laten leren. Dit is echt een
belangrijk aandachtspunt in veel landen.
Bovendien zijn veel onderwijssystemen gebaseerd op
teaching to the test en een beperkt curriculum. Daardoor

kwaliteitsstandaard komt voor dit beroep. We zullen zor-
gen dat steeds meer schoolleiders in heel Europa daaraan
gaan voldoen.”

In Nederland is het onderscheid tussen primair en voortgezet

onderwijs scherper dan elders. Wat kunnen wij op dit punt van

andere landen leren?

“We zouden kinderen niet te jong moeten laten kiezen
voor een beroeps- of academische route. Dat gebeurt in
Nederland, maar ook in Ierland. Hier zit 90 procent van
de 18-jarigen nog op school. Van die groep gaat 70 pro-
cent naar het hoger onderwijs. Men denkt kennelijk dat
dat de enige route is. In landen als Duitsland, Denemar-
ken, Finland en Noorwegen, maar ook in Slovenië, Kroa-
tië, Servië en Macedonië is er veel meer nadruk op stages,

zijn kinderen die vertrekken naar stage- of leerwerk-
plekken niet goed voorbereid op de praktijk. Ze hebben
niet geleerd om zichzelf te disciplineren en hun eigen
passie te volgen.”

De verschillen zijn internationaal groot, onder meer op het

vlak van ict. Kunnen scholen desondanks iets voor elkaar

betekenen?

“We hebben scholen in regio’s zonder internet of breed-
band. In sommige ESHA-landen, zoals Cyprus, bepaalde
delen van Macedonië en Bosnië, zijn de internetver-
bindingen heel slecht. Gelukkig begrijpen de meeste
mensen dat een investering in technologie je vooruit
helpt, en werken de meeste ministeries en gemeenten
daar aan.

bakens van hoop zijn’
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Binnen ESHA promoten we contacten tussen schoolklas-
sen in verschillende landen met behulp van Skype en
andere technologie. We verbinden ook schoolleiders met
elkaar. Zij kunnen ideeën uitwisselen en internationale
contacten tussen leerlingen en leraren stimuleren. Dit is
de beste manier om barrières te overwinnen.
Dat geldt ook voor problemen met de integratie van
migranten die de school binnen komen; een onderwerp
dat speelt in veel Europese landen. Als je kinderen laat
kennismaken met nieuwe manieren om te communice-
ren, helpt dat om de verschillen te overbruggen.”

Vluchtelingenstroom
Op politiek niveau rommelt het in Europa. De samenhang is

soms ver te zoeken. Spelen die spanningen ook binnen ESHA?

“Nee, want wij ontmoeten elkaar op persoonlijk niveau.
Er  zijn politieke spanningen tussen bijvoorbeeld Kroatië
en Servië, maar schoolleiders uit deze landen deden
gewoon mee met onze bijeenkomst in Ljubljana, afge-
lopen april.”

e s h a  –  lo b b y,
o n d e r w i j s v e r n i e u w i n g ,
k e n n i s o n t w i k k e l i n g

ESHA, de European School Heads Association,
lobbyt op Europees niveau voor de belangen van
schoolleiders.

ESHA zette zich bijvoorbeeld in voor een doorontwikkeling

van ‘PISA’ (het internationale peilingonderzoek naar de kennis

en vaardigheden van 15-jarigen, red.), dat zich naast absolute

kennis ook zou moeten richten op competentie-ontwikkeling.

PISA 2018 zal gericht zijn op deze 21e eeuwse vaardigheden,

wat ook de Cito-toetsen zal beïnvloeden.

Ondernemen, professionaliseren en curriculum
Daarnaast houdt ESHA zich bezig met onderwijsvernieuwing.

Directeur Fred Verboon: “We zoeken binnen Europa naar best

practices die het onderwijs voor de 21e eeuw vooruit kunnen

helpen. Die helpen wij om bekend te worden in heel Europa en

soms ook om groter te worden. Een voorbeeld is het Neder-

landse Entreprenasium (www.ondernemendleren.org). En in

Portugal het programma PEEP (Portugal Entrepreneurial Edu-

cation Program) over ondernemendheid in het onderwijs. Dat

wordt onderdeel van het curri-

culum op alle po- en vo-scho-

len. Engeland is heel ver met

de professionalisering van

schoolleiders. En Schotland

begon drie jaar geleden met

de invoering van een nieuw

curriculum gericht op de 21e

eeuw. Competentieontwikke-

ling staat daarbij centraal.”

Profiteren
ESHA werkt met diverse uni-

versiteiten aan de verdere

ontwikkeling van kennis.

Verboon: “We ontwikkelen

een cursus voor schoolleiders in ondernemendheid, en we

bouwen een portal met allerlei goede voorbeelden die school-

verlaten tegengaan. We hebben ook een applicatie gemaakt

die schoolleiders en leraren helpt om weerstand tegen veran-

dering te verminderen.”

Waarom is het belangrijk om op Europees niveau te werken

aan dit soort thema’s? “Je kunt als land alles zelf verzinnen,

maar als er al zulke mooie voorbeelden van innovatie zijn,

waarom zou je daar niet van profiteren?”

Meer informatie: www.esha.org en www.esha.org/

eshamagazine

‘ h e t  a a n g a a n  v a n
i n t e r n at i o n a l e  c o n ta c t e n  i s
d e b e s t e  m a n i e r  o m  b a r r i è r e s
t e  o v e r w i n n e n ’

Fred Verboon is directeur van
ESHA.
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Als er spanningen zijn, dan eerder tussen de ESHA-
schoolleiders en hun respectievelijke overheden.
Clive Byrne buigt zich naar de camera. “We kennen
Duitsland als een beschaafd land. Van bondskanselier
Merkel mag er een miljoen mensen binnenkomen.
Maar Duitse schoolleiders wordt verteld dat ze binnen
nu en een week zeventig migranten moeten opvangen,
zonder dat ze daarvoor extra middelen krijgen. Ga er
maar aan staan.”
De vluchtelingenstroom en de gevolgen voor scholen
staan hoog op de ESHA-agenda. Byrne: “In Duitsland
krijgen vluchtelingen wat meer financiële ondersteu-
ning wanneer ze naar lessen over Duitse taal en cultuur
gaan. Dat lijkt mij een goede manier om de integratie te
bevorderen. Het is in ieders belang dat we migranten het

gevoel geven dat ze erbij horen. Hopelijk kunnen we zo
situaties vermijden als in Parijs en Brussel. Onze scholen
in heel Europa zouden bakens van hoop moeten zijn
voor alle mensen in de samenleving. We moeten respect
kweken en haat tegengaan. Extra personeel en meer des-
kundigheid om integratie te bevorderen kunnen daaraan
bijdragen. Op goed toegeruste scholen kunnen kinderen
aan elkaar wennen en elkaar accepteren, inclusief reli-
gieuze verschillen. Daarom draagt ESHA uit welke inves-
tering er minimaal nodig is voor goed onderwijs. Wij
komen met goed onderbouwde voorstellen en merken
dan ook dat onze woordvoerders welkom zijn bij de Euro-
pese commissie voor Onderwijs.”

Vervreemding jeugd en radicalisering
Wat is het grootste winstpunt van een Europese

schoolleidersorganisatie?

“We overbruggen de verschillen en helpen elkaar verder.
Kijk bijvoorbeeld naar Bosnië-Herzegovina: dat heeft 16
kantons en 16 ministers van Onderwijs. Er is daar geen
overeenstemming over het curriculum en andere punten.
Dergelijke verschillen maken het extra belangrijk om een
platform te hebben waar je ideeën uitwisselt en discus-
sieert. Binnen ESHA delen we ondanks de verschillen ide-
alen over het opleiden van kinderen en de waarden die
we als Europeanen willen doorgeven. Er is een oprechte
angst voor vervreemding van de jeugd. In veel landen
kunnen jonge mensen geen baan vinden. Als zij voelen
dat de Europese samenleving hen niets te bieden heeft,
kan dat leiden tot radicalisering. ESHA kan een rol spelen
bij het creëren van een klimaat in scholen dat hoop biedt
aan jonge mensen.” _

* ‘Students, computers and learning, making the connection’,
OECD, september 2015

thema _ europees schoolleiderschap

e s h a - c o n f e r e n t i e  m a a s t r i c h t

De tweejaarlijkse ESHA-conferentie vindt van 19 – 21 oktober 2016 plaats in Maastricht.

De AVS is gastvrouw. Thema’s zijn: 21st century pedagogies, leadership, competences

(global citizenship) en wellbeing. Naast interactieve parallelsessies en informele bijeen-

komsten zijn er keynotes van Michael Fullan, Daan Roosegaarde, Mark van Vugt en Zachary

Walker. Tijdens vijftig schoolbezoeken aan bijzondere Limburgse scholen kunnen duurzame

netwerken ontstaan tussen schoolleiders uit verschillende Europese landen. Ontmoet uw

Europese collega’s en schrijf u in! www.avs.nl/esha2016 of www.esha2016.com

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

‘ j e  k u n t  a l s  l a n d  a l l e s  z e l f
v e r z i n n e n ,  m a a r  a l s  e r  a l
z u l k e  m o o i e  vo o r b e e l d e n  v a n
i n n o v at i e  z i j n ,  w a a r o m  z o u  j e
d a a r  n i e t  v a n  p r o f i t e r e n ? ’

Foto: Hans Roggen
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w er el d b u rg er s c h a p

Van kleuters die Engels leren, een uitwisselingsproject met Spanje tot een internationaal

universitair onderzoek; er gebeurt al van alles aan internationalisering in het onderwijs.

Om kinderen op te leiden tot wereldburgers pleit de Onderwijsraad voor een integrale aanpak.

tekst daniëlla van ‘t erve

De wereld
binnen handbereik

thema _ europees schoolleiderschap

Je hoeft niet per se naar het buitenland.
“Skype is een mooi en veelgebruikt
middel.” Foto: Wilco van Dijen/EP-Nuffic
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w er el d b u rg er s c h a p

De wereld
binnen handbereik

Kinderen groeien op in een global village: door nieuwe
media ligt de hele wereld binnen handbereik. De cultu-
rele diversiteit neemt toe, terwijl er tegelijkertijd sprake
is van individualisering. De Nederlandse samenleving ver-
andert sterk en dat werkt door in het onderwijs. “Onze
taak is leerlingen voor te bereiden op die veranderde
wereld”, vertelt Wil Fritz, schoolleider van de Edese
schoolvereniging. “Burgerschap alleen is niet genoeg, het
gaat om wereldburgerschap. Dat vraagt nog meer aan
kennis en vaardigheden om kinderen een stevige basis te
geven, van waaruit ze kunnen kijken zonder oordelen en
openstaan voor anderen.

Moeilijk onderwerp Burgerschap blijkt een moeilijk
onderwerp voor scholen. Volgens de inspectie doen scho-
len er allemaal wel iets aan, maar is dat weinig planma-
tig. Wereldburgerschap is dan wellicht helemaal een stap
te ver? Volgens Fritz kan juist internationalisering een
belangrijke rol spelen om leerlingen goed toe te rusten.
Sinds zijn aanstelling in 2005 werkt de Edese schoolver-
eniging volgens een integrale aanpak. Zo werkt de vvto-E
school met EarlyBird, het programma voor ‘meer, beter
en vroeger’ Engels op de basisschool. Alle groepen krij-
gen een deel van de reguliere lesstof in het Engels aan-
geboden. De school heeft ook een vakleerkracht Engels.
Kleuters zingen bijvoorbeeld Engelse liedjes en vanaf
groep 5 leren leerlingen lezen en schrijven in het Engels.
“Door vroeg te beginnen met Engels geef je kinderen een
cadeautje voor het leven”, vertelt Fritz, die in Rotterdam
als directeur van een van de eerste EarlyBird-scholen al
veel ervaring opdeed. “Kinderen maken zich tot een jaar
of zeven de klanken nog goed eigen, wat belangrijk is
voor een juiste uitspraak.”

Engels opent bovendien het venster naar de buitenwe-
reld. “Het is een wereldtaal en daarmee een middel om
te kunnen communiceren”, vertelt de schoolleider, die
allerhande uitwisseling toejuicht en heeft ingebed in
het onderwijsprogramma. Zijn school heeft zojuist een
project van tweeëneenhalf jaar afgesloten waarin scho-
len uit vijf Europese landen zich bezighielden met het
thema ‘zintuigen’. Scholen bezochten elkaar en leerlin-
gen maakten presentaties over vragen als ‘hoe smaakt
het kerstdiner’ of ‘hoe ruikt de omgeving van de school’?
Fritz: “Leerlingen ontdekken dat het nogal verschil maakt
of je in een drukke stad als Palermo woont of in het bos-
rijke Ede. Zo’n project maakt op een mooie manier de
wereld groter voor ze.” >

Grote internationale projecten kosten veel tijd en ener-
gie. Volgens Fritz krijg je er veel voor terug, maar moet
je leerlingen en leraren er zeker ook niet mee overvoe-
ren. Het is zoeken naar de juiste balans. Je hoeft ook
niet per se naar het buitenland. “Skype is een mooi en
veelgebruikt middel, hoewel echte ervaringen zoals
leven in een gastgezin niet zo snel te vervangen zijn.”
Scholen die willen beginnen raadt hij aan om contact
op te nemen met EP-Nuffic, het expertisecentrum voor
internationalisering in het onderwijs. “Er is zoveel
mogelijk. Kijk wat bij je school past en ga er gewoon
voor. Wat is er mooier dan leerlingen onvergetelijke
ervaringen bieden?”

Inbedden in curriculum Waarom wil je als school
iets aan internationalisering doen? Het begint met
visie, benadrukt Myrna Feuerstake, teamcoördinator
primair onderwijs bij EP-Nuffic. “Veel scholen vragen
zich af hoe ze internationalisering kunnen oppakken,
maar er zit nog een vraag voor. Aan welke compe-
tenties wil je werken, wat wil je bereiken? Pas als je
helder hebt wat je wilt, kun je daar de activiteiten bij
zoeken.”

“Taal is hét instrument om anderen te kunnen begrijpen en
daadwerkelijk te kunnen samenwerken.”
Foto: René van den Burg/EP-Nuffic

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

17k ader prim air mei 2016

929655-02_017_28-Apr-16_13:35:34_walter



Op www.internationalisering.nl leidt EP-Nuffic scholen
van primair tot hoger onderwijs via een stappenplan naar
een heldere visie en ideeën over hoe ze deze kunnen
verankeren in het schoolbeleid. “Scholen kunnen via de
website eenvoudig meten wat ze al aan internationalise-
ring doen”, vertelt Feuerstake. “Vaak is dat al veel meer
dan ze denken, en daar kun je vervolgens je beleid op
aansluiten.”

Door internationalisering in te bedden in de vakken,
wordt het een vast onderdeel van het curriculum. Daar-
door kost het, vergeleken met een losstaand project, geen
extra tijd of geld. Bijkomend voordeel: bij vertrek van
die ene bevlogen coördinator, blijft het aanbod gegaran-
deerd. “Internationalisering hoeft dus ook niet meteen
een nieuw profiel te zijn”, vertelt Feuerstake. “Je kunt het
heel goed verbinden aan bestaande profielen als sport

a dv i e s  o n d e r w i j s r a a d :  g r e n s o v e r s c h r i j d e n d e  a m b i t i e s

Wat moeten jongeren meekrijgen om

effectief te kunnen functioneren in

internationale contexten in binnen- en

buitenland en welke rol speelt het

onderwijs daarbij? Hoe ziet internatio-

nalisering als integraal onderdeel van

onderwijs eruit? Welke aanpak is nodig

zodat alle leerlingen die internationale

houding, kennis en vaardigheden ook

meekrijgen? Hoe kom je tot een goede

afstemming tussen onderwijssectoren?

Deze vragen en de antwoorden

staan centraal in het advies dat de

Onderwijsraad in mei uitbrengt (bij het

ter perse gaan van deze Kader Primair

nog niet gepubliceerd) over de stand van

zaken van internationalisering in het po,

vo en mbo. De raad zet in het advies een

eerste stap in het benoemen van wat

behoort tot de internationale oriëntatie,

kennis en vaardigheden.

Volgens de Onderwijsraad heeft het

onderwijs internationalisering als

antwoord op toenemende contacten

en diversiteit in een globaliserende

wereld (deels) al opgepakt. Veel scholen

organiseren activiteiten, verwerken

internationale leerinhouden in hun

onderwijs of hanteren een internationaal

gericht onderwijsconcept, zoals het

International Primary Curriculum (IPC)

of tweetalig onderwijs. In het nieuwe

advies formuleert de Onderwijsraad daar

bovenop een ambitie op hoofdlijnen en

reikt bouwstenen aan voor een visie op

internationalisering in het onderwijs.

Ten slotte staan er handreikingen in

voor scholen om (verder) met internatio-

nalisering aan de slag te gaan.

“Zo’n project maakt op een mooie
manier de wereld groter voor ze.”
Foto: René van den Burg/EP-Nuffic
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of kunst. Op die manier is het niet iets wat er nog eens
bovenop komt.”
De kosten worden vaak als knelpunt gezien, maar ook
hier is meer mogelijk. Zo zijn er verschillende subsidies
die tweetalig onderwijs of buitenlandse projecten moge-
lijk maken. En steeds meer gemeenten – zoals Amster-
dam, Leiden en Den Haag – maken geld vrij om Engels
op de basisschool goed vorm te geven. “Het leren van een
vreemde taal is niet belangrijker dan het leren omgaan
met andere culturen”, vindt Feuerstake. “Maar een taal is
wel hét instrument om anderen te kunnen begrijpen en
daadwerkelijk te kunnen samenwerken.”

Plusdocument Sophianum, scholengemeenschap
voor vmbo tot en met gymnasium, ligt vlak bij de grens
met België en Duitsland en is een van de 39 Elos-scholen
die Europese en internationale oriëntatie in het curricu-
lum hebben opgenomen. Tijdens lessen en vakoverstij-
gende projecten is er intensief aandacht voor Europa en
de wereld en er zijn uitwisselingsprojecten en stages in
het buitenland. Sophianum legt bovendien waar moge-
lijk een verbinding met internationalisering. Voor het
Technasium worden bijvoorbeeld ook opdrachtgevers
uit het buitenland gezocht. Daarnaast is er een interna-
tionale stroom waarin vwo-leerlingen extra projecten in
het buitenland kunnen doen of internationaal erkende
taalcertificaten behalen. “Voor onze school is het heel
logisch om Euregionaal te denken en leerlingen wegwijs
te maken in het wonen en werken over de grens”, legt
directeur Hans Hupperetz uit. “Het leren van een vreem-
de taal is ook onmisbaar voor doorstroming naar de uni-
versiteit of het hoger onderwijs.”
De school biedt geen tweetalig onderwijs, maar heeft
ervoor gekozen leerlingen meertalig op te leiden. Huppe-
retz: “We zitten op fietsafstand van Franstalig België, dus
Frans is belangrijk, net als Duits en Engels. Dus hebben
we gekozen om deze drie talen vanaf de onderbouw aan
te bieden en hiervoor extra uren uit te trekken.”
EP-Nuffic stimuleert doorlopende leerlijnen naar het
vervolgonderwijs. Zo wordt er gewerkt aan een eindtoets
Engels die laat zien welk Europees referentieniveau de
leerling in groep 8 behaald heeft. Het expertisecentrum
maakt zich sterk om eindexamens in een andere taal dan

het Nederlands af te nemen en juicht de komst van het
plusdocument toe, een soort bijlage bij het vo-diploma
waarin alle extra activiteiten en taalcertificaten kun-
nen worden opgenomen. “Prima ontwikkelingen”, vindt
directeur Hupperetz. “Veel zaken waardoor leerlingen
groeien krijgen geen plek op het diploma, waardoor ze
onzichtbaar blijven. Het leven in gastgezinnen, een cur-
sus EHBO of een maatschappelijke stage zijn bouwstenen
voor burgerschap die we als school hebben geïntegreerd
in vakken en activiteiten. Door ze op het plusdocument
te vermelden, krijgen ze status.”

Betekenisvoller Volgens de directeur is internatio-
nalisering voor alle scholen van belang en ook haalbaar
door eigen accenten te leggen. Begin bij het personeel,
adviseert hij. “Door te investeren in leraren die scholen
in het buitenland bezoeken, ontstaat er bewustwording
hoe belangrijk internationalisering is. Hun ervaringen zie
je in de lessen terug. Door een vak te koppelen aan inter-
nationalisering, wordt het betekenisvoller voor de leer-
ling waardoor de motivatie toeneemt, en daarmee weer
de arbeidssatisfactie van leraren.”
Verder noemt hij het essentieel om als schoolleiding vier-
kant achter het belang van internationalisering te staan.
“Als het initiatief alleen van leraren komt, wordt het
lastig om het goed van de grond te krijgen. Scholen zul-
len leraren moeten faciliteren door ruimte vrij te maken
in het taakbeleid en door het bieden van scholing. Er
gaat veel tijd in zitten en niet alles is natuurlijk mogelijk,
maar het bieden van een bredere blik op de wereld is een
verrijking voor de hele school.” _

Meer informatie: www.epnuffic.nl en
www.internationalisering.nl

g lo b a l  c i t i z e n s h i p  o p  e s h a - c o n f e r e n t i e

Global citizenship (21st century competences) is een van de vier thema’s tijdens

de tweejaarlijkse ESHA-conferentie die van 19-21 oktober aanstaande plaatsvindt

in Maastricht. Onder andere de Unesco zal ingaan op hun toonaangevende global

citizenship project. De Sophianum scholengemeenschap opent haar deuren op de derde

conferentiedag, die in het teken staat van schoolbezoeken.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/esha2016 of www.esha2016.com

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

d o o r  i n t e r n at i o n a l i s e r i n g  i n
t e  b e d d e n  i n  d e  v a k k e n ,  w o r d t
h e t  e e n  v a s t  o n d e r d e e l  v a n  h e t
c u r r i c u l u m
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in t er n at i o n a l e  u i t w i s s el in g

De laatste dag van de tweejaarlijkse ESHA-

conferentie in Maastricht staat deels in het teken

van internationale bezoeken aan scholen voor

primair en voortgezet onderwijs in de regio.

Er is gezocht naar een uitwisselingsvorm waarbij

schoolleiders echt van elkaar kunnen leren.

tekst lisette blankestijn

‘Na een studiereis
moet het leren doorgaan,
ook met je team’

thema _ europees schoolleiderschap

De schoolbezoeken hebben een ander karakter dan
gebruikelijk. Geen eenzijdige presentaties, maar klein-
schalige bezoeken die inhoudelijk door de gastschool-
leider en de bezoekende schoolleiders samen zijn
voorbereid. Oud-schoolleider Richard de Grood, actief
in de AVS-commissie Duurzaam Vitaal voor postactieve
schoolleiders, woont in Limburg en heeft de contacten
met de betrokken scholen georganiseerd. “Kleine groep-
jes (twee tot zeven schoolleiders) gaan op bezoek bij een
van de vijftig deelnemende scholen. Ik ben op al die
scholen geweest. Die werkwijze sluit aan bij het soort
contact dat we rond de conferentie organiseren voor de
deelnemende schoolleiders: kleinschalig en op inhoud.

Schoolbezoek tijdens
de ESHA-conferentie
in Dubrovnik (2014)
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in t er n at i o n a l e  u i t w i s s el in g

‘Na een studiereis
moet het leren doorgaan,
ook met je team’

g a s t s c h o o l  e s h a 2 0 1 6 :
b a s i s s c h o o l  d e  f i r t e l ,
s t r a m p r o y

Thema: Global citizenship: 21st century competences

Directeur: Jan Cuijpers

“Wij zijn een brede school en zitten met twee scholen van

verschillende schoolbesturen in een gebouw. Onze buur-

man De Duizendpoot is een jenaplanschool en wij zijn een

JEELO-school (Je Eigen – digitale – Leeromgeving). Samen

vormen we het bewijs dat je ook in een klein dorp ouders

en kinderen iets te kiezen kunt geven.”

Projectonderwijs “Ik laat onze gasten zien hoe onze

leerlingen volgens een innovatief onderwijsconcept wer-

ken aan 21e-eeuwse vaardigheden. We bieden ons onder-

wijs grotendeels in projectvorm aan. De projecten zijn

gebaseerd op drie pijlers: samen leven, samen werken en

zelfstandig leren. Dat concept levert mijn team werkdruk,

maar ook energie op. Wat is een goede balans? Daar wil ik

het graag over hebben. Ik ben benieuwd wat onze gasten

van ons concept vinden, en of hun manier van werken ook

bij ons zou passen.”

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

Engels opfrissen “Omdat we bij de Belgische grens

zitten wissel ik al veel uit met Belgische directeuren; ik

hoop door de ESHA-conferentie ook in contact te komen

met schoolleiders uit andere landen. Ik haal hen per-

soonlijk op in Maastricht, dan hebben we gelijk al een

ritje van drie kwartier. Ik moet nog wel even mijn Engels

opfrissen!”

t h e m a’s  e s h a - c o n f e r e n t i e 2 0 1 6
• Dream of the future: 21st century pedagogies

• Inspire and Innovate: 21st century leadership

• Global citizenship: 21st century competences

• Wellbeing for 21st century kids

Meer informatie over inschrijven, het volledige programma en

de te bezoeken scholen staat op www.esha2016.com.

Zie ook www.avs.nl/esha2016

De deelnemende scholen verbinden zich aan één van de
vier conferentiethema’s (zie kader), en krijgen schoollei-
ders op bezoek die hebben aangegeven zich in dat thema
te willen verdiepen. In de aanloop naar de conferentie
vormen zich kleine community’s van schoolleiders die hun
deuren openen en schoolleiders die hen gaan bezoeken.
De gastschoolleider zal de bezoekers vragen wat ze wil-
len weten en zien. Zo stellen de community’s via e-mail
en Skype samen het programma van de dag op. Som-
mige scholen zijn net klaar met het invoeren van een
nieuw onderwijsconcept, andere hebben een plan dat ze
aan hun (buitenlandse) gasten willen voorleggen. Weer
andere schoolleiders zullen vertellen dat ze middenin
een ontwikkeling zitten; zij zijn benieuwd naar raad en
advies. Ik hoop dat het onderlinge contact in de commu-
nity’s niet eindigt na oktober, maar dat er een langdurige
uitwisseling ontstaat.”

Niet ‘patsboem’ vertalen Arjan Wierenga, direc-
teur van basisschool De Wingerd in Twello bezocht al ver-
schillende internationale conferenties, en is er ook bij in
Maastricht. “We kunnen als schoolleiders veel van elkaar
leren, ook van andere onderwijssystemen. Internationale
uitwisseling zie ik als een complete bezinning. Het helpt
mij om mijn blik te verruimen. Niet: ik zie iets en dat
vertaal ik ‘patsboem’ naar mijn eigen situatie, maar: een
breder zicht op andere onderwijsconcepten.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference

21k ader prim air mei 2016
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Hoe kunnen die ons helpen ons onderwijs te verbeteren?
En wat gaat er allemaal al goed?” Een eerder schoolbe-
zoek bracht een flinke verandering teweeg in Wierenga’s
werkwijze als directeur. “Een aantal jaar geleden deden
wij in Nederland nog niet zoveel met data. Van een
Schotse collega hoorde ik dat hij nieuwe cijfers over leer-
lingopbrengsten steevast met zijn team besprak. Bij thuis-
komst heb ik dit vertaald naar onze school; ik bestudeer
nu samen met de ib’er en leerkracht de toetsdata van
de verschillende groepen.” In Maastricht hoop ik vooral
te leren over leiderschapsontwikkeling, maar ik ben
ook geïnteresseerd in integrale kindcentra en Passend
onderwijs.”

Kennis delen Na een conferentie is het zaak de
opgedane kennis en inspiratie te delen, vindt Wierenga.
“Het leren moet doorgaan, ook met je team. Ik deel mijn
kennis door presentaties te geven over dingen die ik tij-
dens zo’n reis heb gezien. Sommige conferenties bezoe-
ken we samen.” Voor Jaume Prat (voorzitter van Axia, de
Catalaanse schoolleidersvereniging) staat kennis delen
ook voorop. “De opbrengsten van internationale confe-
renties zijn cruciaal om het schoolleiderschap in mijn
land op een hoger plan te tillen. Ik verspreid de mate-
rialen binnen mijn vereniging en vertel mijn collega’s
over de highlights. Ik stuur mijn aantekeningen rond, en
ideeën die ik opdoe komen op de agenda van de vereni-
ging. Ik hoop in Maastricht goede voorbeelden te zien
van schoolleiderschap en verwacht veel van de keynote
sprekers. Die zijn altijd inspirerend.”

Special needs Colm Davis, directeur van de Tor
Bank School (een grote school voor speciaal onderwijs in
Noord-Ierland) en aankomend voorzitter van de nationale
schoolleidersvereniging NAHT: “Tijdens de laatste ESHA-
conferentie in Dubrovnik (2014) waren er interessante
discussies over onderwijssystemen en ondersteuning
aan kinderen en jongeren in verschillende landen. Het
ging toen veel over de hindernissen bij het bieden van
inclusief onderwijs. Ook kwamen er methoden aan bod
die scholen inzetten bij bijvoorbeeld autisme of dyslexie.
Sommige daarvan gebruikten we al, andere hebben we
na de conferentie geïmplementeerd. Los van conferenties
leer ik veel van partnerscholen uit het Comeniusnetwerk,
uit Nederland, Italië, Gran Canaria, Finland, België,
Duitsland en Frankrijk. Benchmarken is heel nuttig, zeker
als je uit een klein land komt.” _

g a s t s c h o o l  e s h a  2 0 1 6 :
ta l e n t e n c a m p u s  v e n lo

Thema’s: Dream of the future: 21st century pedagogies

en Wellbeing for 21st century kids

Directeur: Frans Vullings

“De Talentencampus biedt regulier en speciaal

basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang én

speciale kinderopvang onder één dak. We hebben zo’n

zeshonderd leerlingen; hun IQ loopt uiteen van 25 tot

140. Medewerkers van twee schoolbesturen en een

kinderopvangbestuur werken enthousiast samen. Dat

is uniek in Nederland, een prachtconcept dat heel goed

werkt.”

Passend onderwijs “In het buitenland wordt heel

verschillend vormgegeven aan het onderwijs aan kinderen

met speciale behoeften. Ik wil van mijn gasten graag

horen wat ze willen zien, en ik hoop dat ze mij ook een

spiegel voorhouden. In Nederland zijn de uitgaven aan

onderwijs relatief beperkt, vergeleken met sommige

andere Europese landen. Tegelijkertijd heeft het regulier

onderwijs door Passend onderwijs veel meer te doen

gekregen. Het lukt ons heel goed, maar ik ben benieuwd

hoe ze daar in het buitenland tegenaan kijken!”

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

Permanente uitwisseling “Het zou mooi zijn als

er een permanente uitwisseling ontstaat binnen het

groepje dat ons bezoekt. Maar dat werkt alleen als de

kennisbehoefte overeenkomt, zodat je echt met elkaar

kunt delen. Het is helpen en geholpen worden.”

‘ j e  k r i j g t  e e n  b r e d e r  z i c h t  o p
a n d e r e  o n d e r w i j s c o n c e p t e n .
h o e  k u n n e n  d i e  o n s  h e l p e n  o n s
o n d e r w i j s  t e  v e r b e t e r e n ? ’
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g a s t s c h o o l  e s h a 2 0 1 6 :  b a s i s s c h o o l  lo e d o e s ,  s i t ta r d

Thema: Inspire and innovate:

21st century leadership

Directeur: Mirjam Bronckers

“Ik heb gekozen voor het leiderschaps-

thema, omdat de rol van de leerkracht

heel belangrijk is voor de school. Ik zie

het als mijn taak om leerkrachten te

begeleiden en hen de best mogelijke

ontwikkelkansen te bieden. Ook leg ik de

verantwoordelijkheden in onze organisa-

tie laag, waar dat kan. Concreet betekent

dit dat ik hoop onze gasten iets te laten

proeven van de sfeer bij ons op school,

en hen te laten zien hoe leerkrachten

zich via co-teaching en modeling ontwik-

kelen. Ook wil ik graag laten zien hoe wij

onze kinderen leren elkaar te waarderen

om wie ze zijn, niet om wat ze kunnen.”

Gebouw delen
“Ik heb in het verleden internationale

studiereizen gemaakt naar Berlijn en

Denemarken. Daar heb ik veel geleerd

over de manier waarop je het schoolge-

bouw kunt delen met kindpartners en

zo de school echt van de kinderen kunt

maken. Ik heb die kennis geprobeerd te

vertalen naar onze wijk en populatie.

In Nederland is er (nog) geen cultuur dat

opvoeden door professionals dient te

gebeuren. Wel werken we met kindpart-

ners samen vanuit een pedagogische

visie en zetten leerlijnen en activiteiten

samen op.”

Kritische ouders “Ik hoop tijdens de

conferentie te horen hoe andere leiding-

gevenden omgaan met de veranderingen

in de maatschappij. We merken dat

kinderen een volle agenda hebben. Daar

komt bij dat ouders kritischer zijn dan

vroeger als je als school iets ‘vindt’. Ook

moeten we kinderen andere vaardig-

heden bijbrengen, zoals onderzoekend

leren en probleemoplossend vermogen.

Ik ben heel benieuwd hoe collega-

directeuren met al die veranderingen

omgaan.”

‘ i k  l e g  d e
v e r a n t w o o r d e l i j k -
h e d e n  i n  o n z e
o r g a n i s at i e  l a a g ,
w a a r  d at  k a n ’
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging aan.

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

in Zo kan het ook!: De onderbouwleerlingen van de vmbo-afdeling van het

Stanislascollege in Rijswijk bewegen en sporten minstens anderhalf uur per

dag. Het verhoogt de concentratie, motivatie en verbetert het onderlinge

contact. tekst susan de boer

“We zochten naar manieren om de

leerprestaties te verbeteren. Daarnaast

wilden we de school beter profileren, want

we kampten met een teruglopend leerlin-

genaantal”, vertelt Fons van den Broek,

locatiedirecteur van de vmbo-afdeling van

het Stanislascollege in Rijswijk. “Sommige

leraren waren al een poosje bezig met ‘de

Gezonde school’, en pleitten voor meer

gymuren. Maar dat mocht niet ten koste

gaan van de algemeen vormende vakken.

Uit onderzoek naar het effect van bewegen,

zoals dat van de Universiteit van Groningen,

komt naar voren dat de schoolprestaties

verbeteren als leerlingen zich bewegen

tijdens het leren. Dat alles kwam bij elkaar

en zo zijn we dit schooljaar gestart met

de ‘beweeg-vmbo’, zoals dat in de media is

gaan heten.”

Alle onderbouw-

leerlingen van het

Stanislascollege

beginnen iedere dag

in het zwembad, de

gymzaal, de dojo (zaal

waar zelfverdediging

of vechtsporten wor-

den gegeven, red.), het

sportveld of ergens

anders met een uur

sport: zwemmen, spin-

ning, zelfverdediging,

mountainbiken, enzo-

voort. Om tien over

9 starten de gewone

lessen. Van den

Broek: “Meteen na

het sporten is de concentratie het hoogst.

Dus is het verstandig om direct aan de

slag te gaan met een cognitief vak.” Na de

kleine pauze vindt er een ‘beweegles’ van

30 minuten plaats. Deze wordt gebruikt

voor het inslijpen van bijvoorbeeld werk-

woordsvormen of hoofdsteden. Tegelijk

zijn de leerlingen in beweging: ze gooien

met dartpijltjes, staan op een evenwichts-

bal of springen op en neer. “We merken

dat de beweegles de motivatie verhoogt.

Leerlingen zijn betrokken en gaan niet klie-

ren of met hun mobieltje te spelen.”

Voor het eerste uur zijn er veel sportlera-

ren nodig. “De vmbo-afdeling deelt een

gebouw met het praktijkonderwijs van

het Stanislascollege. Hun gymleraren

worden het eerste uur ’s morgens bij ons

ingezet. Daarnaast hebben collega’s zich

bijgeschoold tot zweminstructeur of leraar

zelfverdediging.” Bijna alle leraren zijn zeer

enthousiast, hoewel de beweegles voor de

collega’s van de algemeen vormende vakken

(avo) meer werk betekent. “Beweeglessen

staan niet in de methode, dus die moe-

ten ze zelf ontwerpen. We hebben de

scholingsgelden ingezet om ze daarbij te

ondersteunen.”

Of de leerprestaties werkelijk omhoog

gaan, is nog niet bekend. Het VU medisch

centrum Amsterdam monitort de aanpak

en de resultaten worden pas in de loop van

volgend jaar bekend. Wel is het aantal aan-

meldingen van nieuwe leerlingen drastisch

gestegen: van zeventig aanmeldingen drie

jaar geleden tot ruim tweehonderd dit jaar.

“We trekken ook ander publiek. De ouders

kiezen bewust voor de ‘beweeg-vmbo’.

Een punt daarbij is dat er ook veel kinderen

worden aangemeld die extra aandacht nodig

hebben, zoals kinderen met ADHD. Daar

moeten we een goede balans in vinden, ook

gezien ons zorgondersteuningsprofiel.”

Een ander zichtbaar resultaat is dat de

conditie van leerlingen verbetert en dat

ze zich ‘socialer’ gaan gedragen. “Bij de

conditietest moedigen ze elkaar aan. En

toen we laatst een voetbaltoernooi organi-

seerden buiten schooltijd kwamen bijna alle

leerlingen.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

bewegen tussen
én tijdens de les

Alle onderbouwleerlingen beginnen iedere dag met een uur sport.
Om tien over 9 starten de gewone lessen.
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Meer en meer basisscholen ontdekken dat Wetenschap &
Techniek waardevol is voor school én leerling. Het draagt
bij aan talentontwikkeling van alle leerlingen, helpt bij het
ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, analyse-
ren en presenteren en is goed te combineren met andere
vakken. “Techniek geeft nu al het antwoord op wat kinde-
ren later nodig hebben.”

Een maandagmiddag in Blokker, Noord-Holland. Op basisschool De

Bussel demonstreren leerlingen hun zelfontworpen en -gebouwde

vindingen. Van een eenvoudige maar creatieve cupcake-versierfa-

briek tot heuse stoommachine. Het sist en het draait en de beden-

kers staan er glunderend naast. “Het enthousiasme knalt ervan af

als kinderen werken met techniek”, zegt GeertJan Nelson, direc-

teur van Stichting Talent.

WETENSCHAP & TECHNIEK IS LEUK
Onder Stichting Talent vallen tien basisscholen uit de regio Hoorn.

Op vrijwel allemaal is Wetenschap & Techniek onderdeel van het

curriculum. Nelson: “Als je je als school serieus neemt, dan kun

je eigenlijk niet om Wetenschap & Techniek heen. De kinderen

vinden het geweldig leuk, ze werken aan allerlei vaardigheden en

ook de leerkrachten zijn enthousiast.”

ONTDEKKEN
Tanja van Truijen, eigenaar en commercieel directeur van 

Protonic Holland uit Zwaag, geeft zelf ook techniekles en ziet met

eigen ogen wat techniek met kinderen doet. “Nog los van het feit

dat de loopbaankansen op alle niveaus groot zijn en dat techniek

overal om ons heen is: kinderen vinden techniek gewoon leuk. En

juist bij een techniekles komt ook het onderzoekend leren naar

voren. Zo ontdekken ze de wereld en hun talent vanzelf.”

NIEUWSGIERIGHEID
Wetenschap & Techniek voedt de nieuwsgierigheid van leerlingen,

stelt Hanno van Keulen. De lector Leiderschap in Onderwijs en

Opvoeding bij Windesheim Flevoland noemt het een ‘beroeps-

houding van elk kind’ om te willen begrijpen in wat voor wereld

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap en Techniek makkelijker dan je denkt.

Techniek is een vliegwiel voor 21st century skills
je leeft. “Dat begint allemaal met een fundamentele nieuwsgie-

righeid, die later leidt tot leerprocessen. Daar moeten we in het

onderwijs vol op inzetten. En dat doen we met Wetenschap &

Techniek.”

MEER LEERDOELEN
Leerkrachten kunnen hun leerlingen uitdagen met technische

opdrachten die niet alleen aanzetten tot doen, maar vooral ook

tot denken. Van Keulen: “Dat zijn twee heel belangrijke onder-

delen van het leren. Met goed techniekonderwijs zit je middenin

de vaardigheden voor de 21ste eeuw. Je pakt bovendien meteen

leerdoelen van taal en rekenen mee. Als je kinderen laat ontdek-

ken en ontwerpen, dan zullen ze leren.”

LESMATERIAAL
Zijn W&T-lessen niet moeilijk voor leerkrachten met twee

linkerhanden? “Nee hoor”, zegt Van Truijen. “En ik spreek uit eigen

ervaring. Er zijn door heel Nederland bedrijven die scholen wil-

len bijstaan, er is allerlei lesmateriaal beschikbaar en je kunt een

beroep doen op een techniekcoach. Zo wordt het voor scholen en

leerkrachten heel makkelijk om met techniek aan de slag gaan.”

VOOR IEDEREEN
Hanno van Keulen: “Techniek is voor iedereen. Voor denkers en

doeners, jongens en meiden. Iedereen kan excelleren op zijn

of haar niveau. Sommigen bedenken grootste ideeën, anderen

helpen ons met meer alledaagse zaken. Daar heb je geen twee

rechterhanden voor nodig: gewoon een linker en een rechter.

Maar laten we niet vergeten dat het nu vooral gaat om prikkelen,

kinderen uitdagen. Die beroepen komen later wel.”

VLIEGWIEL
“Techniek is een vliegwiel voor 21st century skills”, zegt GeertJan

Nelson. “Je kunt je er als school heel goed mee profileren, ook

richting ouders. Die zien hun kinderen ook enthousiast thuisko-

men als ze weer een mooie oplossing voor een probleem hebben

bedacht. Techniek en wetenschap horen in de basisschool, daar-

van ben ik overtuigd. Omdat het nu al zoveel antwoorden geeft op

wat kinderen later nodig hebben.”

OOK AAN DE SLAG MET WETENSCHAP & TECHNIEK OP
DE BASISSCHOOL?
TechniekTalent.nu biedt basisscholen kosteloze ondersteuning 

bij het verankeren van W&T-onderwijs in het lesprogramma.

Bijvoorbeeld met de techniekcoach, workshops, lesvoorbeelden in

de Werkmap Techniek en de Techniekscan. Kijk voor meer info en

handige hulpmiddelen op www.techniektalent.nu/basisonderwijs.

GOED WETENSCHAP & TECHNIEK-ONDERWIJS:

ZO DOE JE DAT

Wetenschap & Techniek-onderwijs op de basisschool is het

effectiefst als het structureel onderdeel is van het onderwijs-

programma. Dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. 

Met de volgende vier organisatorische en beleidsmatige 

aandachtspunten is goed W&T-onderwijs op elke basisschool

te realiseren:

1. Creëer voldoende draagvlak op school

2. Formuleer een helder Wetenschap & Techniek-beleid. 

De techniekcoach kan u op weg helpen

3. Zorg voor deskundigheid en expertise

4. Breng de benodigde faciliteiten in kaart en maak een 

beknopte begroting

Meer praktische tips? 

Download de whitepaper ‘Goed techniekonderwijs: zo doe je

dat’ via www.techniektalent.nu/whitepapers.

‘Techniek is voor denkers en doeners,
ieder op zijn of haar eigen niveau’

‘Juist bij een techniekles komt 
het onderzoekend leren naar voren.
Daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen.’
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Meer en meer basisscholen ontdekken dat Wetenschap &
Techniek waardevol is voor school én leerling. Het draagt
bij aan talentontwikkeling van alle leerlingen, helpt bij het
ontwikkelen van vaardigheden als samenwerken, analyse-
ren en presenteren en is goed te combineren met andere
vakken. “Techniek geeft nu al het antwoord op wat kinde-
ren later nodig hebben.”

Een maandagmiddag in Blokker, Noord-Holland. Op basisschool De

Bussel demonstreren leerlingen hun zelfontworpen en -gebouwde

vindingen. Van een eenvoudige maar creatieve cupcake-versierfa-

briek tot heuse stoommachine. Het sist en het draait en de beden-

kers staan er glunderend naast. “Het enthousiasme knalt ervan af

als kinderen werken met techniek”, zegt GeertJan Nelson, direc-

teur van Stichting Talent.

WETENSCHAP & TECHNIEK IS LEUK
Onder Stichting Talent vallen tien basisscholen uit de regio Hoorn.

Op vrijwel allemaal is Wetenschap & Techniek onderdeel van het

curriculum. Nelson: “Als je je als school serieus neemt, dan kun

je eigenlijk niet om Wetenschap & Techniek heen. De kinderen

vinden het geweldig leuk, ze werken aan allerlei vaardigheden en

ook de leerkrachten zijn enthousiast.”

ONTDEKKEN
Tanja van Truijen, eigenaar en commercieel directeur van 

Protonic Holland uit Zwaag, geeft zelf ook techniekles en ziet met

eigen ogen wat techniek met kinderen doet. “Nog los van het feit

dat de loopbaankansen op alle niveaus groot zijn en dat techniek

overal om ons heen is: kinderen vinden techniek gewoon leuk. En

juist bij een techniekles komt ook het onderzoekend leren naar

voren. Zo ontdekken ze de wereld en hun talent vanzelf.”

NIEUWSGIERIGHEID
Wetenschap & Techniek voedt de nieuwsgierigheid van leerlingen,

stelt Hanno van Keulen. De lector Leiderschap in Onderwijs en

Opvoeding bij Windesheim Flevoland noemt het een ‘beroeps-

houding van elk kind’ om te willen begrijpen in wat voor wereld

Talentontwikkeling in het basisonderwijs.
Met Wetenschap en Techniek makkelijker dan je denkt.

Techniek is een vliegwiel voor 21st century skills
je leeft. “Dat begint allemaal met een fundamentele nieuwsgie-

righeid, die later leidt tot leerprocessen. Daar moeten we in het

onderwijs vol op inzetten. En dat doen we met Wetenschap &

Techniek.”

MEER LEERDOELEN
Leerkrachten kunnen hun leerlingen uitdagen met technische

opdrachten die niet alleen aanzetten tot doen, maar vooral ook

tot denken. Van Keulen: “Dat zijn twee heel belangrijke onder-

delen van het leren. Met goed techniekonderwijs zit je middenin

de vaardigheden voor de 21ste eeuw. Je pakt bovendien meteen

leerdoelen van taal en rekenen mee. Als je kinderen laat ontdek-

ken en ontwerpen, dan zullen ze leren.”

LESMATERIAAL
Zijn W&T-lessen niet moeilijk voor leerkrachten met twee

linkerhanden? “Nee hoor”, zegt Van Truijen. “En ik spreek uit eigen

ervaring. Er zijn door heel Nederland bedrijven die scholen wil-

len bijstaan, er is allerlei lesmateriaal beschikbaar en je kunt een

beroep doen op een techniekcoach. Zo wordt het voor scholen en

leerkrachten heel makkelijk om met techniek aan de slag gaan.”

VOOR IEDEREEN
Hanno van Keulen: “Techniek is voor iedereen. Voor denkers en

doeners, jongens en meiden. Iedereen kan excelleren op zijn

of haar niveau. Sommigen bedenken grootste ideeën, anderen

helpen ons met meer alledaagse zaken. Daar heb je geen twee

rechterhanden voor nodig: gewoon een linker en een rechter.

Maar laten we niet vergeten dat het nu vooral gaat om prikkelen,

kinderen uitdagen. Die beroepen komen later wel.”

VLIEGWIEL
“Techniek is een vliegwiel voor 21st century skills”, zegt GeertJan

Nelson. “Je kunt je er als school heel goed mee profileren, ook

richting ouders. Die zien hun kinderen ook enthousiast thuisko-

men als ze weer een mooie oplossing voor een probleem hebben

bedacht. Techniek en wetenschap horen in de basisschool, daar-

van ben ik overtuigd. Omdat het nu al zoveel antwoorden geeft op

wat kinderen later nodig hebben.”

OOK AAN DE SLAG MET WETENSCHAP & TECHNIEK OP
DE BASISSCHOOL?
TechniekTalent.nu biedt basisscholen kosteloze ondersteuning 

bij het verankeren van W&T-onderwijs in het lesprogramma.

Bijvoorbeeld met de techniekcoach, workshops, lesvoorbeelden in

de Werkmap Techniek en de Techniekscan. Kijk voor meer info en

handige hulpmiddelen op www.techniektalent.nu/basisonderwijs.

GOED WETENSCHAP & TECHNIEK-ONDERWIJS:

ZO DOE JE DAT

Wetenschap & Techniek-onderwijs op de basisschool is het

effectiefst als het structureel onderdeel is van het onderwijs-

programma. Dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. 

Met de volgende vier organisatorische en beleidsmatige 

aandachtspunten is goed W&T-onderwijs op elke basisschool

te realiseren:

1. Creëer voldoende draagvlak op school

2. Formuleer een helder Wetenschap & Techniek-beleid. 

De techniekcoach kan u op weg helpen

3. Zorg voor deskundigheid en expertise

4. Breng de benodigde faciliteiten in kaart en maak een 

beknopte begroting

Meer praktische tips? 

Download de whitepaper ‘Goed techniekonderwijs: zo doe je

dat’ via www.techniektalent.nu/whitepapers.

‘Techniek is voor denkers en doeners,
ieder op zijn of haar eigen niveau’

‘Juist bij een techniekles komt 
het onderzoekend leren naar voren.
Daar kun je niet vroeg genoeg
mee beginnen.’
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achtergrond

h eum en s o o r d s c h o o l  wo r dt  in t er n at i o n a l e  s c h a k el k l a s

De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen maanden honderden vluchtelingkinderen

onderwijs bood, krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) gaat na de

zomervakantie in hetzelfde schoolgebouw de internationale schakelklas (ISK) onderbrengen.

AVS-voorzitter Petra van Haren wil weten tegen welke problemen de school en het schoolbestuur

aanlopen en sprak met ISK-directeur Theus Galesloot en bestuursvoorzitter Yolande Ulenaers.

Kader Primair luisterde mee. tekst richard hassink

Overgang vluchtelingkinderen
naar regulier onderwijs laat vaak te wensen over
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h eum en s o o r d s c h o o l  wo r dt  in t er n at i o n a l e  s c h a k el k l a s

Overgang vluchtelingkinderen

De start van de Heumensoordschool in Nijmegen was de
tweede week van januari landelijk nieuws. De gemeen-
ten Nijmegen en Heumen, het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) en scholenbesturen Conexus (po) en
Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo) stampten in korte
tijd een school uit de grond voor de 565 vluchtelingkin-
deren tussen 4 en 18 jaar van noodopvanglocatie Heu-
mensoord. Deze – in Nederland unieke – school heeft
inmiddels, ongeveer gelijktijdig met de ontmanteling van
Heumensoord, haar deuren weer gesloten. Maar niet voor
lang. Met ingang van komend schooljaar wordt de inter-
nationale schakelklas (ISK) van Canisius College gehuis-
vest in het pand aan de Streekweg in Nijmegen. Vanaf
dat moment kunnen 600 tot 750 vluchtelingkinderen uit
asielzoekerscentra in de omgeving van Nijmegen daar
terecht voor het onderwijs dat hen in twee jaar tijd moet
voorbereiden op het reguliere onderwijs.

Effectiever ISK wordt regelmatig omschreven als eer-
ste opvang. Theus Galesloot, sinds november vorig jaar
directeur van ISK Canisius College, maakt zich regelmatig

kwaad over die typering. “Een ISK is geen opvang, geen
crèche waarin we deze leerlingen bezighouden. Het is
onderwijs waar je hoge verwachtingen aan moet stel-
len.” Toch geeft Galesloot toe dat de manier waarop
het onderwijs nu vaak georganiseerd is, effectiever kan.
“Leerlingen zijn gemiddeld twee jaar bij ons, omdat we
ook maximaal twee jaar extra bekostiging kunnen krij-
gen voor vo-leerlingen. Wat ik nu zie, is dat bij sommige
leerlingen die het goed doen in het tweede jaar een
stagnatie in de leerontwikkeling optreedt. Soms geven
deze leerlingen dat zelf aan. Ze leren te weinig en dat
gaat ze opbreken op het moment dat ze naar het regu-
liere onderwijs gaan.”

naar regulier onderwijs laat vaak te wensen over

‘ z e  l e r e n  t e  w e i n i g .  d at  g a at
z e o p b r e k e n  o p  h e t  m o m e n t
d at  z e  n a a r  h e t  r e g u l i e r e
o n d e r w i j s  g a a n ’
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Galesloot en Yolande Ulenaers, bestuurder van Scholen-
groep Rijk van Nijmegen, hebben daarop geen pasklaar
antwoord maar wel een trits ideeën. “Je zou het reguliere
onderwijs meer moeten betrekken, zodat ISK-leerlingen
in het tweede jaar al bepaalde vo-vakken kunnen vol-
gen”, zegt Galesloot. “Daarmee maak je niet alleen de
overgang vloeiender, maar creëer je een versnelling in de
ontwikkeling van leerlingen.” Ulenaers vindt de tijd rijp
voor maatwerk. “Bij de start van de Heumensoordschool
zijn we vooral bezig geweest met zaken als financiering,
huisvesting, leermiddelen en personeel. Nu moeten we
focussen op onderwijs en op de individuele leerling.” Ze
komt met een voorbeeld van een 17-jarige Syrisch meisje
dat ze laatst sprak. “Dat meisje is slim, gemotiveerd, goed
opgeleid en heeft de ambitie om arts te worden. Dan
twijfel ik sterk of dat haalbaar is, want het duurt min-
stens nog twee jaar voor ze de Nederlandse taal onder de
knie heeft en dan moet ze nog haar vwo-diploma halen,
terwijl in het voortgezet onderwijs steeds hogere eisen
worden gesteld aan de kernvakken.” Ulenaers vindt dat
er niet gewacht moet worden tot zo’n situatie zich voor-
doet, maar roept alle betrokkenen nu op om de wet- en
regelgeving aan te passen, zodat leerlingen zoals het Syri-
sche meisje zich optimaal kunnen ontwikkelen in onze
samenleving. Galesloot sluit zich daarbij van ganser harte

aan en pleit ervoor dat bij de intake van leerlingen, waar-
bij het niveau wordt bepaald, ook meteen het perspectief
van de leerling in kaart wordt gebracht. “Dan kun je
zo’n leerling een arrangement aanbieden, met specifieke
vo- of mbo-vakken, maar ook door de praktijk in het
onderwijs te brengen. Daarvoor zou bijvoorbeeld goed
samengewerkt kunnen worden met roc’s in de regio.”

Meer beren De directeur en het bestuurslid van
Scholengroep Rijk van Nijmegen zien meer beren op de
weg. Zo heeft een grote groep leerlingen in de ISK nog
nooit een school van binnen gezien. Galesloot: “Syriërs
zijn behoorlijk succesvol, omdat ze over het algemeen
redelijk goed onderwijs hebben genoten, maar dat geldt
niet voor veel kinderen uit Eritrea. Zij hebben een enor-
me achterstand die ze moeilijk in kunnen halen.”
Ook de kinderen die zonder familie in Nederland verblij-
ven, de zogenoemde alleenstaande minderjarige vreem-
delingen, vormen vaak een probleem. “Zij zijn gebaat
bij een goede begeleiding door voogdijverenigingen,

Directeur Theus Galesloot: “Een ISK is geen opvang, geen crèche
waarin we leerlingen bezighouden. Het is onderwijs waar je hoge
verwachtingen aan moet stellen.” Foto’s: William Moore

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

waardoor ze onder andere een schoolritme krijgen. Maar
dat gaat vaak niet goed, omdat die verenigingen onvol-
doende gefaciliteerd zijn”, stelt Galesloot. Ulenaers: “Als
we nu niet investeren in deze generatie kinderen, dan
roepen we de problemen over ons af.” AVS-voorzitter
Petra van Haren is het daar helemaal mee eens. “Er gaat
zoveel geld naar de arbeidsmarkt. En deze jongeren, die
zoveel maatschappelijk en sociaal kapitaal vertegenwoor-
digen, laten we aan hun lot over. En dan heb ik het nog
niet eens over de situatie waarbij kansarme jongeren in
de criminaliteit terechtkomen.”
Dan is er nog de groep vluchtelingkinderen die gedrags-
problemen en leerstoornissen hebben. Galesloot vertelt
dat die nu tussen wal en schip vallen. “Binnen de ISK
kunnen we deze kinderen niet helpen, maar ook het
speciaal onderwijs staat machteloos omdat deze kinderen
nog geen Nederlands spreken. Gevolg is dat deze kinde-
ren niet naar school gaan.” Van Haren vertelt enigszins
verontrust dat ze deze groep kinderen in geen enkel rap-
port is tegengekomen en vraagt Galesloot waar hij deze
gevallen meldt. Als Galesloot aangeeft dat hij dat bij de
onderwijsinspectie doet, raadt Van Haren hem aan dat
in het vervolg ook te doen bij het Steunpunt Passend
onderwijs. “Daar wordt het gemonitord. Als ze bij het
steunpunt geen meldingen krijgen over deze gevallen,
dan bestaat het probleem ook niet.”
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Bestuurder Yolande Ulenaers: “Bij de start van de Heumensoord-
school zijn we vooral bezig geweest met zaken als financiering,
huisvesting, leermiddelen en personeel. Nu moeten we focussen op
onderwijs en op de individuele leerling.”

De administratie en registratie van ISK-leerlingen laat
vaak te wensen over, vertellen Ulenaers en Galesloot.
Vaak weten ze van de leerlingen die nu overgeplaatst
worden vanuit Nijmegen naar een asielzoekerscentrum
elders in Nederland, niet op welke school ze terecht zijn
gekomen. “De scholen die die leerlingen opnemen, mel-
den zich ook niet bij ons om gegevens op te vragen”, zegt
Galesloot.
Van Haren vraagt Galesloot of hij weleens leerlingen
inschrijft zonder dat de administratie op orde is. “Ja,”
erkent hij, “soms duurt de inschrijving in de gemeentelij-
ke basisadministratie zo lang, dat we daar niet op willen
wachten. Dat is niet in het belang van het kind, omdat
het niet naar school kan.” Van Haren begrijpt dat maar
vindt het tegelijk “bizar dat het risico op zo’n moment
voor rekening van de school komt.”

Personeel Naast alle perikelen rond de leerlingen
worstelt de scholengroep ook met personele problemen.
Personeel is over het algemeen wel te vinden, maar de
contractering is een ander verhaal. Ulenaers: “We heb-
ben hier de komende twee jaar nog een piekperiode
door de continue stroom vluchtelingkinderen. Daardoor
kunnen we zo’n 60 tot 80 fte aannemen. Maar omdat we

in een krimpgebied zitten, moeten we die fte’s na twee
jaar weer afbouwen. En volgens het sociaal plan moeten
we die mensen dan ook nog twee jaar doorbetalen.” De
bestuursvoorzitter legt uit dat er in het geval van de
Heumensoordschool maatwerkbekostiging was en dat er
een garantieregeling met het ministerie was afgesproken.
“Nu geeft het ministerie van Sociale Zaken niet thuis en
zegt dat we dat in de cao moeten regelen.”

Daarbij is er nog een complicerende factor, en dat heeft
met de lesbevoegdheid van ISK-leraren te maken. “We
nemen ook mensen aan met een pabo-bevoegdheid,
omdat zij op onderdelen van het vak geschikter zijn dan
mensen met een tweedegraadsbevoegdheid”, zegt Ule-
naers. Dat komt doordat de nadruk in dit onderwijs op
Nederlands en rekenen ligt, en omdat sommige leerlin-
gen nog moeten leren lezen en schrijven. “Die zaken zijn
bij pabo-afgestudeerden beter ontwikkeld. Maar als we na
twee jaar geen plek meer voor hen hebben bij de ISK kun-
nen we ze binnen onze organisatie eigenlijk niet kwijt,
omdat we verder alleen vo-scholen hebben en mensen
met een pabo-bevoegdheid maar heel beperkt les mogen
geven in het voorgezet onderwijs.” “En als je dan je colle-
ga-bestuurder van Conexus vraagt of zij die leerkrachten
in dienst kunnen nemen”, oppert AVS-voorzitter Van
Haren. Ulenaers kijkt even verbaasd, maar ziet meteen
daarna in dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn. Snel
maakt ze een aantekening in haar agenda.

Prachtig vak Galesloot vertelt tot slot dat er veel
werk aan de winkel is binnen de ISK. “Naast het onder-
wijs hebben we voor zorgleerlingen ook een klein exper-
tisecentrum opgetuigd, en bieden we een stukje ambu-
lante begeleiding. Maar dat is allemaal veel te weinig.”
Ulenaers vult aan: “Dus daarvoor gaan we aankloppen bij
de gemeente, het rijk en gaan we kijken hoe we binnen
het samenwerkingsverband hiermee verder kunnen.”
Uiteindelijk blijft het onderwijs en het leren van de
Nederlandse taal de kerntaak, vindt Galesloot. “Daarom
neem ik het liefst mensen in dienst die NT2 een prachtig
vak vinden. Helaas krijg ik tijdens sollicitatiegesprekken
steeds vaker te horen dat mensen dit werk willen doen
omdat ze zo begaan zijn met het lot van de vluchteling-
kinderen. Dat is mooi, maar ik werk toch liever met men-
sen die ook voor het vak gaan.” _

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

31k ader prim air mei 2016

929655-02_031_28-Apr-16_13:36:02_walter



e m er i t u s  h o o g l er a a r  o n d erw i j s k u n d e  d o l f  va n  d en  b erg:

“Het onderwijs piept en kraakt.” Het probleem is niet gering volgens emeritus hoogleraar

Onderwijskunde Dolf van den Berg. Hij pleit voor een fundamentele herbezinning op het

onderwijs, dat volgens hem te veel uitgaat van standaarden en het gemiddelde kind. Van een

pedagogische relatie tussen leraar en leerling is nauwelijks nog sprake.

tekst irene hemels

‘Gelijke monniken
gelijke kappen
gaat niet op in
het onderwijs’

interview

Van den Berg spreekt van een diep fundamenteel pro-
bleem op de scholen. De vereiste en gewenste differen-
tiatie, zoals onder meer met Passend onderwijs wordt
beoogd, is niet mogelijk binnen het bestaande systeem,
meent hij. “In het huidige leerstofjaarklassensysteem
staat niet de individuele leerling centraal, maar de stan-
daard. We standaardiseren onderwijstijd ongeacht de ver-
schillen tussen leerlingen. We standaardiseren op doelen,
op inhoud: iedereen moet hetzelfde doel bereiken, het
liefst langs dezelfde middelen en volgens dezelfde nor-
mering. Vanuit de onjuiste overtuiging dat elke leerling
gelijk is, wordt onderwijsbeleid gemaakt en onderwijs
bestuurd. Dat leidt tot absurditeiten als recent de rel rond
dyslectici bij het eindexamen. Dyslectici mogen de spel-
lingcontrole wel aanzetten, maar krijgen dan te maken
met de maximale aftrek van fouten omdat het examen
voor iedereen gelijk moet zijn!”

Maakbaar Naast standaardisering kenmerkt het
leerstofjaarklassensysteem zich ook door maakbaarheid
en beheersing, somt Van den Berg op. “De maakbaarheid
staat erg hoog in het vaandel. We hebben een geloof in
het rationeel beheersen van het onderwijs en denken
daarbij te veel vanuit besturen en niet genoeg vanuit
de leraar. We willen alles beheersen via de ratio, leggen
kinderen langs een meetlat door met cijfers te werken en
hebben een beoordelingssysteem opgezet dat is geënt op
competitie.”
Doordat het leerstofjaarklassensysteem uitgaat van het
gemiddelde kind per leeftijdsgroep en omdat elk kind
verschillend is in zijn of haar ontwikkeling, doet het
geen recht aan de individuele ontwikkeling. “De hoog-
begaafde en wat zwakkere leerlingen komen niet aan
hun trekken, het hele systeem is gebaseerd op de gemid-
delde leerling. Door dat gebrek aan respect voor elke
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e m er i t u s  h o o g l er a a r  o n d erw i j s k u n d e  d o l f  va n  d en  b erg:

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

In september start onder leiding van Dolf van den Berg

en Jos Hagens de leerkring ‘Herstel van de pedagogische

dimensie’ bij het AVS Centrum Educatief Leiderschap.

Op 6 juni aanstaande vindt een oriënterende en

vrijblijvende inspiratiesessie plaats over deze leerkring.

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

(zie ook pagina 43 en 47)

“We hebben een beoordelingssysteem
opgezet dat is geënt op competitie”, aldus
Dolf van den Berg.
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interview

Je eigen kind Zowel aan schoolleiders als leraren
stelt Van den Berg vaak de vraag: Als jouw kinderen
nu op deze school zouden zitten, of over vijf jaar
naar deze school zouden gaan, hoe zou je dan het
onderwijs vormgeven? “Dit leidt tot boeiende discussies
en creatieve ideeën. Je wilt altijd het beste onderwijs
voor je eigen kind! Er zijn mooie voorbeelden waarbij
de eigen organisatie geherstructureerd wordt en de
pedagogische dimensie weer tot leven wordt gebracht.
Integratie van vakken, meer projectwerk, de inrichting
van niveaugroepen, de inrichting van een goed
portfoliosysteem om de ontwikkelingsgang van elke
leerling goed in beeld te krijgen. Zonder uitzondering
zeggen leraren op scholen waar men het onderwijs
op een andere manier is gaan organiseren dat het veel
makkelijker is en er meer tijd en rust voor alle leerlingen
is gekomen.”

Pedagogische dimensie Opschudding van
vanzelfsprekendheden en automatismen leidt tot herstel
van de pedagogische dimensie in het onderwijs naar de
overtuiging van de emeritus hoogleraar. “Pedagogische
dimensie betekent dat elke leidinggevende en leraar
goed weet wat de psychologische verschillen zijn
tussen leerlingen en dat ze die verschillen goed kunnen
waarnemen, herkennen en erkennen. En het onderwijs
daarop proberen aan te passen. Daarbij hoort vertrouwen
hebben in de kracht en kwaliteit van elke leerling, of die
nu het syndroom van Down, adhd of dyscalculie heeft. Je
daagt leerlingen meer uit door uit te gaan van hun eigen
kwaliteit en capaciteit, daardoor ontwikkelt een leerling
zich verder.”

Voor deze door Van den Berg begeerde herbezinning
op het onderwijs ligt de sleutel in handen van de leraar
die zich meer toelegt op het pedagogisch handwerk.
“De persoonlijke, pedagogische relatie tussen leerling en
leraar maakt het mogelijk om zich te verbinden aan de
leerling en hem te ondersteunen in zijn ontwikkeling.
Het mag niet meer gaan om concurrentie, wedijver of
het gemiddelde kind. Een leraar gelooft in de leerling,
motiveert en moedigt hem aan. Zo draagt hij bij aan
gedegen, gedifferentieerd onderwijs, waarbij minder
sprake zal zijn van de ontwrichtende krachten van de
instrumentele rationaliteit.” _

individuele leerling is het ten diepste een onmenselijk,
inhumaan systeem. Neem het zittenblijven. Het is toch
raar dat je de leerling die niet mee kan komen, laat dou-
bleren. Dat heeft niets te maken met het volgen van een
leerling in zijn ontwikkeling.”

Schotten afbreken Kortom, wil het onderwijs
vormgeven aan een ononderbroken ontwikkelingsproces
van elke leerling dan is dat niet mogelijk binnen
de huidige structuur waarin de individuele leerling
ondergeschikt is aan de ordening op basis van de leeftijd
van leerlingen. Het stellen van essentiële vragen stelt
ons in staat om tot goede oplossingen te komen, meent
Van den Berg. “Elke leraar geeft zich voor meer dan
100 procent en loopt toch vast in administratielast en
toetsdruk, waardoor hij het gevoel heeft niet toe te
komen aan waar het werkelijk om gaat. Je kunt wel meer
procedures gaan ontwikkelen zoals nu veelal gebeurt,
maar dat is een heilloze weg omdat het in de kern niets
verandert aan het fundamentele ordeningsprincipe
waarbij alles vanuit de optiek van de gemiddelde leerling
wordt gedaan. We moeten ons afvragen: Waarom sturen
we op standaardisatie en beheersbaarheid? Waarom
vergelijken we leerlingen in een systeem van competitie
en wedijver? Waarom is de leeftijd van leerlingen het
indelingscriterium? Uitzonderingen daargelaten stellen
we deze vragen te weinig. Als je echt differentieert kom
je namelijk tot het afbreken van schotten tussen klassen
en scholen. Dat vindt men eng, maar ondertussen zitten
we met een differentiatieprobleem dat door onszelf is
ontstaan.”

Niet doelmatig Uitgaan van een gemiddeld
niveau en een leeftijdsordening is bovendien juist níet
doelmatig en efficiënt, aldus de emeritus hoogleraar.
“Sommige leerlingen kunnen veel meer, maar dat
wordt niet bereikt. En heel veel leerlingen die wat
zwak functioneren, hebben ontzaglijke stress om het
niveau te halen dat van hen gevraagd wordt. Als we
het onderwijs veranderen voor de betere en zwakkere
leerlingen, verandert het ook ten goede voor de overige
leerlingen. Door het onderwijs zo te organiseren dat
het ontwikkelingsniveau en de eigen kwaliteiten en
capaciteiten van een kind de uitgangspunten zijn, daag je
alle kinderen meer uit.”

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

‘d o o r  g e b r e k  a a n  r e s p e c t
vo o r e l k e  i n d i v i d u e l e  l e e r l i n g
i s  h e t  t e n  d i e p s t e  e e n  o n -
m e n s e l i j k ,  i n h u m a a n  s ys t e e m ’
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop,

woordvoerder Onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.

politieke column

de praktijk van
het ‘controlisme’
Het begon zo mooi, deze kabinetsperiode.

In het Regeerakkoord werden warme

woorden gewijd aan de professional,

die meer ruimte moest krijgen. En in de

daaropvolgende regeringsverklaring

werd met waardering gesproken over het

vakmanschap bij de politie, in de zorg en

in het onderwijs. Dat ging gepaard met het

statement dat meer uitgegaan zou worden

van vertrouwen en minder van controle en

verantwoording. Kortom: ‘meer ruimte voor

de professional’. Het klonk veelbelovend.

Zou in deze kabinetsperiode de praktijk van

het ‘controlisme’ – het dubbel en driedubbel

toetsen, controleren, verantwoorden en rap-

porteren – nu écht gaan veranderen?

De werkelijkheid is buitengewoon weerbar-

stig gebleken. De Tweede Kamer moest zich

bij herhaling uitspreken tégen invoering

van een kleutertoets, omdat uit sommige

inspectierapporten bleek dat via haar toe-

zicht daar toch op aangedrongen werd. De

resultaten van de eindtoets primair onder-

wijs zijn steeds meer als kwaliteitsmeter

voor scholen gaan functioneren. Daardoor

kunnen de prestaties van scholen onderling

immers zo handig vergeleken worden – al is

die toets daar nooit voor bedoeld en leent

die zich daar feitelijk ook niet voor… De

ambitie om een diagnostische tussentijdse

toets in het voortgezet onderwijs (een

nieuw soort bavo-toets) in te voeren werd

weliswaar op een lager pitje gezet, maar

ondertussen worden nog steeds miljoenen

uitgegeven aan de voorbereidingen ervan.

En wie heeft daar ooit om gevraagd?

Het is dan ook niet verwonderlijk dat onder

leraren de desinteresse voor en het wan-

trouwen tegen het Lerarenregister groot is.

Is dat soms weer een instrument in handen

van beleidsmakers om leraren tot gewil-

lige uitvoerders van beleid van hogerhand

te maken? Waarom zien scholen zelf niet

toe op de bevoegdheid van hun leraren

en het bijhouden en ontwikkelen van hun

bekwaamheden? Dat is nota bene een wet-

telijk verankerde deugdelijkheidseis!

Evenmin hoeft het te verbazen dat er inmid-

dels veel vragen gesteld worden bij het

proces ‘Onderwijs2032’, in elk geval vanuit

de kant van leraren. Heeft het onderwijs

daar behoefte aan? Is het de samenleving

die deze herbezinning op het curriculum

dringend noodzakelijk maakt? Of is het een

bedenksel van beleidsmakers, die zo hun

greep op de onderwijsinhoud denken te

kunnen verstevigen?

Je zou door al deze sores bijna vergeten

dat het onderwijs gewoon een fantastisch

vak is. En dat er ondanks alles veel kansen

zijn voor scholen om het onderwijs naar

eigen inzicht in te richten. Ik vlei me met

de gedachte dat de breed gesteunde initia-

tiefwet Bisschop (SGP), Van Meenen (D66)

en Rog (CDA) – die recent in het Staatsblad

heeft gestaan – daar echt aan kan bijdragen.

Die geeft schoolleiders en leraren instru-

menten in handen om los te komen van de

leiband van de onderwijsinspectie en als

school eigen onderwijskundige keuzes te

maken.

Maar dan moeten de scholen, onder de

bezielende leiding van de schoolleider, die

ruimte wel pakken. Dat lijkt me bepaald

geen straf, want wat is er nu mooier dan als

onderwijsteam bezig te zijn met de onder-

wijsinhoud en de bezinning daar op? Wat is

er mooier dan als schoolleider dat proces

van visieontwikkeling te initiëren, stimule-

ren en faciliteren? Om het onderwijs op je

school te laten bruisen? Zet de leraren in de

voorhoede, geef de professionals de ruimte.

Betrek ouders, leerlingen en de omgeving

er bij. Maak als school zelf de afweging wat

je wilt met digitale leermiddelen, ‘Bildung’,

maatschappelijke oriëntatie, burgerschaps-

vorming, internationalisering, en met zoveel

andere zaken. En leg dat allemaal netjes

vast in het schoolplan – ook een deugdelijk-

heidseis overigens. Daar hebben scholen

een Lerarenregister of ‘Onderwijs2032’ niet

eens voor nodig. _

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

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

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

Onderwijsverlatersdag voor
leidinggevenden

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

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

graag nog iets willen betekenen voor de AVS en/of het onderwijs.

En de AVS heeft behoefte aan deze deskundige en ervaren

vrijwilligers voor projecten waarbij ze betrokken is. Het gaat

bijvoorbeeld om het ESHA-congres in Maastricht, het buddyproject

van het Arbeidsmarktplatform PO, het World Education Forum

(WEF), regionale contactgroepen en activiteiten voor (aanstaande)

postactieven. De commissie Duurzaam Vitaal wil een match van

vraag en aanbod bewerkstelligen, een regionaal netwerk vormen

en opkomen voor de belangen van (toekomstige) postactieve

AVS-leden. Tijdens de bijeenkomst op 26 mei gaat de commissie in

gesprek met de deelnemers over hun wensen en mogelijkheden.

Ook zijn er een aantal TED-talks en korte lezingen van (genoemde)

partijen die ondersteuning kunnen gebruiken.

Aanmelden: www.avs.nl/formulier/onderwijsverlatersdag

a v s  v o o r d e e l

Douwe Egberts biedt
Fairtrade theeassortiment

Pickwick is een theemerk van AVS Voordeelpartner
Douwe Egberts. Het introduceert – voor bijvoorbeeld
oudervergaderingen of een pauze met collega’s – het
Fairtrade assortiment: zes varianten die het keurmerk van
Max Havelaar voeren. Ook heeft het zakelijke assortiment
van Pickwick een nieuwe uitstraling.

Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dit betekent dat deze duurzaam

geproduceerde thee zorgt voor betere leef- en werkomstandigheden

van thee-arbeiders in ontwikkelingslanden. Via de Fairtrade premie

kunnen thee-arbeiders zelf werken aan een betere toekomst. Zo

kunnen zij bijvoorbeeld investeren in onderwijs en gezondheids-

zorg. Met de keuze voor Pickwick Professional steun je als school

arbeiders en hun families op theeplantages in Malawi en India.

AVS-leden krijgen korting op Douwe Egberts koffie- en theeappara-

tuur voor op school. Meer informatie: www.avs.nl/avsvoordeel/

schoolvoordeel/douweegberts

Hoe regel ik als schoolleider na 30 juni 2016 de ziektevervanging
in het kader van de WWZ?

tekst paul van lent

De AVS Helpdesk krijgt veel vragen over de situatie van ziekte-

vervanging na 30 juni aanstaande in het kader van de Wet Werk &

Zekerheid (WWZ).

Het bemensen van de groepen/klassen is na 30 juni 2016 nog

steeds mogelijk vanuit de formatie. Als het gaat om ziektevervan-

ging blijft benoeming van een leraar in tijdelijk dienstverband voor

die periode mogelijk. Bij een tijdelijke benoeming van bijvoorbeeld

een jaar staat de WWZ toe dat hierop binnen dat jaar tijdelijke

uitbreiding mogelijk is, zonder dat de ketenbepaling geldt. Deze

leraren mogen dan een jaar lang onbeperkt vervangen voor situaties

die zich voordoen. Hiermee kan het naar huis sturen van groepen/

klassen worden vermeden.

Andere opties die in de onderhandelingen door de AVS met de

andere bonden zijn opgenomen en die passen binnen de grenzen

van de wet zijn – naast het uitbreiden van de keten van drie naar zes

contracten en het verruimen van de periode van 24 naar 36 maan-

den – het tijdelijk uitbreiden van vaste contracten, het toepassen

van vervangingspools, het bieden van tijdelijke dienstverbanden

die niet onder de ketenbepaling vallen, min/max-contracten, bin-

dingscontracten van ten minste één uur en het aansluiten bij een

Regionaal Transfercentrum (RTC). Schoolleiders worden hiermee in

staat gesteld de vervanging op een adequate manier vorm te geven.

In het onderhandelaarsakkoord van 27 april 2016 is afgesproken dat

schoolbesturen een vervangingsplan moeten opstellen met instem-

ming van de personeelsgeleding van de (G)MR.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

38

929655-02_038_28-Apr-16_13:36:28_walter



b e l e i d s c o m m i s s i e o n d e r w i j s

Peilingonderzoek en
PPON-traditie

De beleidscommissie Onderwijs van de AVS is begin
april geïnformeerd door de onderwijsinspectie over de
geschiedenis van het peilingonderzoek en de voortzetting
van de PPON-traditie.

Er is geïnventariseerd welke onderwijsonderwerpen zich lenen voor

een peiling. De aanwezige inspecteur vertelde dat in schooljaar

2016/2017 bewegingsonderwijs en mondelinge taalvaardigheid in

groep 8 (spreek- en luistervaardigheid) centraal staan. In 2017/2018

richt de peiling zich op de resultaten van leerlingen in groep 8 voor

het vak Engels. De leden van de commissie Onderwijs informeerden

naar het effect van peilingen, waarop de inspecteur aangaf dat de

onderzoeken in het primair onderwijs hebben geleid tot beschrij-

vingen op beleidsniveau, onder andere op het gebied van rekenen.

In het vo en hbo zijn geen peilingonderzoeken gedaan. Een stuur/

werkgroep ‘Peilingen’ die door het ministerie van OCW is ingesteld,

haalt voor de peilingonderwerpen input op uit het onderwijsveld.

Daarnaast is een kennisportal opgezet, waarin al uitgevoerde

onderzoeken zijn geïnventariseerd (www.nro.nl).

Naast dit onderwerp sprak de commissie over de vluchtelingen

in het onderwijs, de CAO PO en over Passend onderwijs. De

beleidscommissie Onderwijs heeft hierover advies gegeven aan het

AVS-bestuur.

Commissieleden gezocht
Door het vertrek van drie collega-schoolleiders uit de beleids-

commissie Onderwijs van de AVS is er plaats voor nieuwe

directeuren, die vier tot vijf keer per jaar deel willen nemen aan de

bijeenkomsten in het kantoor van de AVS te Utrecht. De commissie

bestaat uit directeuren uit het basisonderwijs en speciaal (basis)

onderwijs en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het

AVS-bestuur. Interesse? Mail naar AVS-adviseur Jan Stuijver,

j.stuijver@avs.nl

a v s  i n  d e  p e r s

Schooladvies, naveltruitjes en
gezinshereniging

In het programma De Ochtend van KRO NCRV op Radio 1 lichtte

AVS-voorzitter Petra van Haren op 6 april een AVS-peiling toe waar-

uit blijkt dat bij bijna de helft van de basisscholen het vervolgon-

derwijs (vo) verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende

(toets)informatie heeft gevraagd over groep 8-leerlingen alvorens

tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat

het schooladvies leidend is. Van Haren: “Vo-scholen mogen wel

aanvullende informatie vragen, maar deze niet zelf gebruiken als

second opinion op het gegeven schooladvies.” De basisschool

bepaalt of en welke aanvullende informatie wordt geleverd aan het

vo. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, reageerde hierop

in de uitzending: “We moeten er met elkaar meer aan doen om de

informatie zuiver te maken.”

RTL Nieuws vroeg AVS-

voorzitter Van Haren

op 18 april naar haar

visie op de brief die het

Stanislascollege in Delft

naar ouders van leerlingen

stuurde over kledingvoor-

schriften in de onderwijs-

instelling. Naveltruitjes

en korte broekjes of

rokjes vindt de school niet

acceptabel. Van Haren: “De

directie heeft de ruimte om

paal en perk te stellen aan

kleding die ze te uitdagend

vindt en die de (sociale)

veiligheid in gevaar kan

brengen of kan leiden tot

wantoestanden.” In het Algemeen Dagblad op 20 april zegt ze hier-

over: “De grenzen voor wat wel en niet kan binnen de schoolmuren

zijn niet spijkerhard. Kledingregels mogen alleen niet discrimineren

of de vrijheid van meningsuiting belemmeren. Het uitbannen van

weinig verhullende kleding mag, als de school er goede argumenten

voor heeft, zoals het niet vinden passen bij de normen en waarden

die ze haar leerlingen wil meegeven.”

In De Telegraaf van 20 april gaat de AVS-voorzitter in op de pro-

blematiek rond het onderwijs aan vluchtelingenkinderen die door

gezinshereniging naar ons land komen. “De kinderen die instromen

vanuit asielzoekerscentra beheersen de taal veel beter dan de

kinderen van statushouders die invliegen. In hoeverre is het toelaat-

baar dat een leraar iedere keer aparte instructies moet geven omdat

één kind de taal niet beheerst?”

De workshop over het professionaliseringsaanbod van de AVS tijdens de
bijeenkomst van het Schoolleidersregister PO op 15 april kon rekenen op
veel belangstelling.
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Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
Overzicht aanbod juni, juli en september 2016

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

• Inspiratiesessie Herstel van de pedagogische dimensie*** (po) nieuw! 6 juni Dolf van den Berg, Jos Hagens

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

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

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

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

• Training Win-win in personeelsbeleid: goed werkgeverschap

voor tevreden medewerkers*** (po) 30 juni Jan Stuijver

• Leergang Directeur Integraal KindCentrum (IKC)** (po) 1 juli (intakegesprekken) Henk Derks, Peter Vereijken

• Leerking Herstel van de pedagogische dimensie*** (po) 12 september Dolf van den Berg, Jos Hagens

• Leergang Professioneel bestuurder (po) 15 september Vera Ruitenberg

• Leergang Op weg naar excellent schoolleiderschap** (po) 29 september Ruud de Sain

• Training De zweep erover! Durft u de confrontatie aan? (po) 30 september Bart van der Vlist

• Training Werken met en aan vertrouwen (po en vo) 30 september 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.

r u b r i c e r i n g  o p  t h e m a’s  s r p o

Snel weten welk aanbod aansluit bij welk(e)

professionaliseringsthema(‘s) van het Schoolleidersregister

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

m e e r  i n fo r m at i e  e n  a dv i e s  o p  m a at

Kijk voor meer informatie en het complete overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses

en maatwerk op www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap

voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op via cel@avs.nl

of tel. 030-2361010.

Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies of coaching op maat en/of in company voor uw

organisatie of team? Neem dan contact op met Vera Ruitenberg, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap,

via adviesopmaat@avs.nl of tel. 030-2361010.

e s h a - c o n f e r e n t i e  e r k e n d
a l s b r o n  vo o r  i n fo r m e e l  l e r e n

De ESHA-conferentie (Biennial Conference) van 19 – 21 oktober

2016 in Maastricht is opgenomen als bron bij de professionali-

seringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Toekomstgericht

onderwijs’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de

conferentie gedeeltelijk aansluit

bij deze thema’s en onderdeel kan

uitmaken van uw ontwikkeling

hierop via informeel leren.

Maastricht The Netherlands
October 19—21

Organized and hosted by

Biennial Conference
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eendaagse training

Geluk voor leidinggevenden
Omvat de nieuwste inzichten over geluk, die deelnemers kunnen

vertalen naar de praktijk en toepassen in het aansturen van een

team: sturen op geluk. Trainer Clara den Boer, psychologe en

veranderkundige: “Vanuit de wetenschap is steeds meer bekend

over geluk, mentaal vermogen en hoe je dit kunt bevorderen. Als

je leert om deze inzichten toe te passen, maak je niet alleen je

team, maar ook jezelf gelukkiger.” Den Boer ontwikkelde ook een

wetenschappelijk onderbouwd programma van zeven gelukslessen

voor groep 7 en 8.

Doelgroep: leidinggevenden po

Datum: 7 juni 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Regie en strategie’

eendaagse training

Een goed personeelsdossier
is het halve werk!

Hoe bouwt u op school een goed (digitaal) personeelsdossier op?

Wat zijn de vereisten en hoe houdt u het actueel en inzichtelijk? Hoe

maakt u er een leraarvolgsysteem van? Hoe kunt u de gesprekken-

cyclus en andere zaken die op school spelen actueel houden in het

dossier? Ook maakt u kennis met de inhoud, wet- en regelgeving

over persoonsgegevens. U krijgt inzicht in wat er inhoudelijk in een

goed dossier nodig is en hoe u hier in de praktijk in het kader van

goed personeelsbeleid mee kunt werken.

Doelgroep: directeuren po

Datum: 15 juni 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij

‘Regie en strategie’

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

eendaagse training

Bezoek onderwijsinspecteur:
leiden of lijden, lust of last?

Hoe houd je als schooldirecteur regie op het bezoek van de

inspecteur? Hoe bereid je het bezoek goed voor samen met je team?

En hoe zorg je voor een effectieve informatie-uitwisseling daarover

met het bestuur en ga je om met het uiteindelijke inspectierapport?

Effectief communiceren met de onderwijsinspecteur komt aan bod,

evenals de relatie met zelfevaluatie in de school en wijzigingen in

de werkwijze van de	inspectie (verschillende toetsingskaders).

Doelgroep: directeuren, schoolleiders, ib’ers po en vo

Datum: 23 juni 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘Regie

en strategie’ en ‘In relatie staan tot de omgeving’

eendaagse training

Win-win in personeelsbeleid:
goed werkgeverschap voor
tevreden medewerkers
U draagt zorg voor een optimale invulling van de jaartaak van de

medewerkers en krijgt daarbij geregeld te maken met diverse per-

sonele kwesties: aanname, disfunctioneren en soms onvermijdelijk

ook het ontslag van medewerkers. Als schooldirecteur bent u ope-

rationeel werkgever. In die rol is goed werkgeverschap belangrijk.

Wat vraagt dit van u? Wat is van belang om te weten? Hoe kunt

u met kennis van zaken medewerkers ondersteunen en wat zijn

mogelijkheden die u kunt aanbieden? Vaak ondersteunt een P&O-

functionaris van het staf- of bestuursbureau. Inclusief aandacht

voor de wet- en regelgeving, de geldende cao en jurisprudentie.

Doelgroep: (operationeel) leidinggevenden po

Datum: 30 juni 2016

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘Regie

en strategie’

Foto: Hans Roggen

s p e c i a l  o p l e i d i n g e n  &
l e e r g a n g e n 2 0 1 6 / 2 0 1 7

Kijk voor alle opleidingen en leergangen

van het AVS Centrum Educatief Leiderschap

in schooljaar 2016/2017 in de bijgesloten

Kader Primair Special. Inclusief startdata,

achtergrondinformatie en interviews

met trainers en oud-deelnemers. Zie ook

www.avs.nl/professionalisering
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Een drieluik over
Integrale Kindcentra

Dit drieluik geeft onderwijsprofessionals en

stakeholders een coherent begrippenkader en een

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

geven ze een goed overzicht van de actuele kennis,

het gedachtegoed en de mogelijkheden. De drie

titels dragen bij aan een effectiever en efficiënter

ontwikkelingsproces, meer draagvlak en gezamenlijk

eigenaarschap.

Bestellen
‘Integrale Kindcentra – Handboek voor

directeuren en bestuurders’ is te bestellen via

www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

(Publicaties)

‘Integrale Kindcentra – Handvat voor

professionals’ is te bestellen via

www.expertisepuntkindcentra.nl

‘Pleidooi voor het kind – De ontwikkeling

centraal’ is te bestellen via

www.swpbook.com

Al u deelneemt aan de Leergang Directeur IKC

ontvangt u deze drie publicaties kosteloos via de AVS.

www.avs.nl/cel/ikc

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

Binnenkort verwacht
‘Van werkdruk naar gedeelde

arbeidsvreugde – De jaartaak in het

primair onderwijs’, een handreiking

om te komen tot een jaartaak voor het

personeel vanuit de CAO PO 2014/2015.

In deze publicatie aandacht voor

werkdruk, professionalisering, verlofmogelijkheden,

duurzame inzetbaarheid, taakbeleid, gedeeld

leiderschap. Uitgewerkt met concrete voorbeelden.

Maatwerk nodig op dit gebied? Neem contact op met

auteur Jan Stuijver, j.stuijver@avs.nl

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

Andere publicaties
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leerkring

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

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

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

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

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

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

binnen het blikveld. Onderwijs binnen de pedagogische dimensie

krijgt uiteindelijk een nieuwe vorm. Dat betekent onder andere

inhoud geven aan pedagogisch leiderschap en geen curriculum

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

worden leerkringen (15-20 deelnemers) gevormd. Leidinggevenden

groeien met hun team naar een werkelijk lerende (pedagogische)

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

de pedagogische relatie tussen onderwijsgevende en leerling.

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

afdelingsleiders po

Data:

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

niet deel te nemen aan het leertraject)

• 12 september 2016 (startsessie Utrecht)

• 25 september 2017 (afrondende sessie Utrecht)

Data van de tussenliggende leerkringbijeenkomsten op een van

de scholen nog nader te bepalen met de deelnemers.

Kosten:

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

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

Trainers: Dolf van den Berg en Jos Hagens

Thema Schoolleidersregister PO: opgenomen als bron bij ‘Omgaan

met verschillen’

Meer informatie: www.avs.nl/cel/lhpd

Nieuw!

1000-21-6000-0940 AVS KP 2015-2016-9 Kleur:

www.vso.nl

VSO zoekt 
onderwijs
professionals

VSO	zoekt	professionals	die	met	hun	kennis	willen
bijdragen	aan	een	betere	kwaliteit	van	onderwijs
in	Azië	en	Afrika. Bekijk	nu de	mogelijkheden
op	www.vso.nl

Meer weten?

Meld	je	nu	aan voor	de	Meet	VSO	op	11	juni a.s.
voor meer informatie en kom alles te weten over een
uitzending	en	de	actuele	vacatures	binnen	onderwijs.
https://www.vso.nl/evenementen/11-juni-meet-vso

Meet VSO 
11 juni

1_2_li_AVS_fc_C.indd  1 26-04-16   12:04
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voor: directie, leerkrachten en ib’ers po

van: Medilex Onderwijs

wanneer: 13 juni

waar: NH Hotel Amersfoort

wat: studiedag

Vluchtelingkinderen in de klas
Steeds meer basisscholen hebben te maken met vluchteling-

kinderen. Door oorlogstrauma’s, taalbarrières en cultuurver-

schillen is het voor leerkrachten een behoorlijke uitdaging om

deze leerlingen goed te begeleiden. Hoe gaat u in het eerste

contact met een nieuwe leerling om met een taalbarrière?

Hoe betrekt u de ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling

van hun kind, ondanks taal- of cultuurbarrières? En welke

zorg is nodig om vluchtelingkinderen extra te ondersteunen?

www.medilexonderwijs.nl/vluchteling

voor: vo, ho, wo

van: ministeries en EU-instellingen

wat: interactieve gastlessen

EU Back to School
Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap geven ambtenaren

van verschillende ministeries en EU-instellingen gastlessen

aan jongeren om hen bewust te maken van de Europese Unie

aan de hand van actuele thema’s. Er is een nieuwe methode

ontwikkeld met onderwerpen zoals vluchtelingen, veiligheid

en jeugdwerkloosheid. De school bepaalt samen met de gast-

docent het onderwerp van de les. www.eu2016.nl/u-en-de-eu/

eu-back-to-school

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: basisonderwijs

van: Onderwijs Maak Je Samen

wat: uitgave

5 minuten Engels
De nieuwe uitgave in de 5-minutenreeks biedt leraren

interactieve werkvormen om leerlingen vertrouwd te laten

raken met Engels als vreemde taal. Veertig korte, interactieve

activiteiten (voor tussendoor) voor beginnende tot gevorderde

leerlingen in het basisonderwijs. Ze zijn te koppelen aan

de inhoud van de lesstof, maar dat is niet per se nodig.

http://webwinkel.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: leraren po en vo

van: Logacom

wanneer: 27 mei

waar: Bildung.city, Amsterdam

wat: middagsymposium

Regie versterken in
het onderwijs

Het beste instrument om leerlingen te helpen bij het ontwik-

kelen van zelfvertrouwen, ze te helpen ontdekken wie ze (wil-

len) zijn en hen te leren anders over zichzelf te denken, is de

leraar. Regie versterkend handelen versterkt de basishouding

van de leraar en maakt goed en passend onderwijs voor alle

leerlingen mogelijk. Deelnemers ontvangen een exemplaar

van het gelijknamige boek van Elena Carmona van Loon.

www.270516.logacom.nlvoor: onderwijs

van: Cinema Delicatessen

wat: documentaire/film

Rebels
Een groep Noorse schoolverlaters – opstandig, agressief en

onverschillig – krijgt een speciale cursus om ze aan werk te

helpen. Het zijn twintigers die door de maatschappij al zijn

opgegeven. De taak van de coaches is om deze jongeren weer

zelfvertrouwen te geven. De documentaire Rebels van Kari

Anne Moe speelt zich vrijwel geheel af in het klaslokaal, waar

de camera de groepslessen en individuele gesprekken volgt.

Vanaf 19 mei aanstaande in de filmtheaters.
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voor: leerkrachten po

van: Volgens Bartjens, MeerTaal en OinOadvies

wanneer: 16 juni

waar: Theater Orpheus, Apeldoorn

wat: conferentie

Rekenen op taal
Leerlingen hebben taal nodig bij rekenen. Veel leerlingen

hebben moeite met taal en dus met rekenen. De lezingen en

workshops geven handvatten om hier in de klas mee aan de

slag te gaan. Herhaling van de conferentie van 12 februari.

www.oino-advies.nl/congressen

voor: onderwijsprofessionals; iedereen die verschil wil

maken in het sociale domein

van: SWP Book

wat: uitgave

Aanpak sociale uitsluiting
Het zijn vooral jongeren in achterstandswijken die moeite heb-

ben aansluiting te vinden bij de maatschappij. ‘De jeugd maar

geen toekomst?’ beschrijft hun leefwereld. Aan de hand van

verhalen van jongeren, professionals en beleidsmakers wordt

zichtbaar op welke niveaus het proces van sociale in- en uit-

sluiting plaatsvindt, ook op school. De auteurs geven aan dat

de manier waarop ons systeem werkt niet aansluit bij wat deze

jongeren kunnen en willen. Ze hebben een model ontwikkeld

dat hun werkelijke leefwereld en de systeemwereld (‘wat op

papier staat’) dichter bij elkaar brengt. ISBN: 9789088506734

voor: scholen

van: RVO i.o.v. ministerie BZK

wat: brochure

Energielabelverplichting
Europese regels bepalen dat voor utiliteitsgebouwen, waartoe

scholen behoren, een energielabel verplicht is bij oplevering,

verkoop en verhuur. Het label moet in bepaalde gevallen dui-

delijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij de ingang van de school.

Voor welke schoolgebouwen de verplichting geldt, staat in

de brochure ‘Energielabelverplichting voor schoolgebouwen’.

www.rvo.nl

voor: schoolbesturen po en vo, gemeenten

van: Berenschot en ICSadviseurs i.o.v. OCW

wat: instrument, ondersteuning, gratis regiobijeenkomsten

Afwegingskader
onderwijshuisvesting

Ondersteunt schoolbesturen en gemeenten bij het vinden van

een samenwerkingsvorm en het maken van afwegingen rond

bekostiging, eigendom en beheer van onderwijshuisvesting. In

het vervolg van 2016 geven adviseurs lokale ondersteuning bij

het gebruik van het instrument en worden gratis regiobijeen-

komsten georganiseerd, waarin de vormen van samenwerking

verder worden verkend. Inclusief ins en outs over de Green Deal

Scholen. www.onderwijslokaal.nl

voor: schoolleiders, -bestuurders en HRM-adviseurs

van: Sectorplan PO

wanneer: 24 mei

waar: Theater ’t Spant in Bussum

wat: conferentie

Regionale samenwerking
Slotconferentie over de resultaten van het Sectorplan PO.

Dat biedt werkbehoud voor zittende leerkrachten, stimuleert

mobiliteit en maakt ruimte voor jonge leerkrachten. Centraal

staat hoe regionale samenwerking goed werkgeverschap

versterkt. Het Sectorplan PO kijkt met het veld naar oplos-

singen voor krimp, vergrijzing en ontgroening en stelt geld en

ondersteuning beschikbaar. Met keuze uit tien workshops.

Aanmelden: www.burobombarie.nl/inschrijven/evenementen/

sectorplan-po voor: leraren, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, ib’ers

en remedial teachers po, vo en mbo

van: EduCampus i.s.m. uitgeverij LannooCampus

wanneer: 16 juni

waar: De Reehorst, Ede

wat: congres

Gedragsproblemen in de klas
3.0

Een geheel nieuwe versie van dit congres. Op een praktische

manier komt aan de orde hoe je om kunt gaan met kinderen die

probleemgedrag vertonen. Hoe je met pedagogisch klassenma-

nagement probleemgedrag kan voorkomen en hoe je omgaat

met specifiek gedrag bij stoornissen. Aan de orde komen ook

nieuwe media en pesten, radicalisering, motivatietechnieken

en pedagogische tact en pedagogisch vakmanschap.

www.educampus.nl
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De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de landelijke vak– en beroepsorganisatie voor
alle leidinggevenden in het funderend onderwijs.
Ons kantoor is gevestigd in Utrecht.

De AVS is per 1 augustus 2016 op zoek naar een

JURIST
(24 uur)

Voor circa 5.000 leden verzorgt de AVS o.a. de belangenbehartiging, helpdesk, juridische ondersteuning,
landelijke vertegenwoordiging, beroepsondersteuning en professionalisering.

Eén van de taken van de AVS is de ondersteuning en advisering van haar leden. De AVS biedt hierbij waar
nodig individuele juridische bijstand bij persoonlijke arbeidsrechtelijke problematiek, zoals bijvoorbeeld een
arbeidsconflict of ontslagprocedure.

De jurist is verantwoordelijk voor een goede behandeling van de zaken. Hij/zij voert daartoe de nodige
gesprekken, onderhandelingen en correspondentie met de cliënt en de wederpartij. Zo nodig stelt de jurist
(proces)stukken op en vertegenwoordigt hij/zij de cliënt bij de bevoegde (gerechtelijke) instanties. De
jurist komt in een werksituatie waarin hij/zij geacht wordt expert te zijn op het gebied van het individueel
arbeidsrecht in het primair en voortgezet onderwijs.

Belangrijke competenties voor deze functie:
• universitaire opleiding Nederlands Recht, bij voorkeur met specialisatie arbeids- en sociaalrecht
• kennis van en ervaring met (de jurisprudentie in) het arbeidsrecht, het burgerlijk procesrecht

en het bestuursprocesrecht
• een goed analytisch vermogen
• goede onderhandelingsvaardigheden
• zelfstandig kunnen opereren
• in teamverband kunnen werken
• klant- en servicegericht zijn

De AVS biedt:
• een uitdagende baan met uitzicht op een vast dienstverband
• een collegiale omgeving met voldoende ruimte om uzelf te ontplooien
• goede arbeidsvoorwaarden passend bij de functie

Interesse?
Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding van ‘vacature jurist’ richten aan de heer
R. Willemstein, directeur AVS, Postbus 1003, 3500 BA Utrecht. Of per mail sturen naar d.vanoostrom@avs.nl
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer R. Haitsma, jurist, tel. 030-2361010

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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boekbespreking

Fundamentele vragen komen op in tijden van crisis. Dat is voor opvoeding

en onderwijs niet anders. Ook tijdens de huidige maatschappelijke crisis

zijn er vragen over het waarom en waartoe, gevoed door twijfels of we met

opvoeding en onderwijs zo wel verder kunnen.

tekst jos hagens

Dolf van den Berg stelt in zijn boek ‘Het

herstel van de pedagogische dimensie in

de ontwikkeling van mens en wereld’ niet

alleen die vragen. Hij plaatst ze ook in een

historische context en geeft antwoorden.

Van den Berg vindt de inspiratie voor de

opbouw van de publicatie in de daklijst

van de schouwburg in Deventer. De delen

tekenen de zeer persoonlijke en reflexieve

stijl van de auteur: ‘Breek de lucht, open

de tijd, vind de mens en ga voor relatie’.

Het boek wil een uitnodiging zijn aan de

lezer om ‘groots te durven dromen en

denken’. Daartoe prikkelt Van den Berg met

veelzijdige wetenschappelijke inzichten,

vanuit een diep doorleefde praktijkervaring,

en met een diep doordachte bezinning op

de verbinding tussen die twee. Toch is het

hem gelukt een zeer toegankelijk en prettig

leesbaar boek te schrijven, dat blijft boeien

en prikkelen om een eigen standpunt te

bepalen. Terecht stelt Van den Berg dan ook

dat het geen absolute waarheid is, maar een

uitnodiging om te reflecteren.

In het deel ‘Breek de lucht’ wordt diep-

gaande kritiek geleverd op de huidige

maatschappij en dus op het onderwijs. We

stellen niet meer de juiste vragen, denken

niet meer groots en zitten gevangen in de

instrumentele rationaliteit. Veel voorbeel-

den uit de actualiteit (zoals urennormen,

test- en toetsverplichtingen, PISA, No

Child Left Behind en voorgeschreven anti-

pestprogramma’s) leiden tot de conclusie

dat ‘herpedagogisering’ noodzakelijk is.

‘Open de tijd’ presenteert de herontdekking

van de pedagogische dimensie voor het

onderwijs: de ontwikkeling van het kind en

de wereld als essentiële opdracht. Met Peter

herstel van de
pedagogische dimensie

Petersen herontdekken we de opvoeding als

oerfunctie van het mens-zijn. Bij Langeveld

vindt Van den Berg de basisprincipes: de

mens als sociaal wezen, individualiteit in

constructief deelgenootschap aan de maat-

schappij en gelijkwaardigheid. Opvoeden

is een ethische vaardigheid. ‘Vind de mens’

brengt ons via Heidegger, Luijpen en Peter

Bieri tot het inzicht dat de opvoeder eerst

en vooral zichzelf moet zijn, om vanuit de ik-

waardigheid de ander te ontmoeten. Alleen

dan ontstaat een menselijk tegenwoordig-

heidsveld waarin de menselijke roeping tot

persoon gerealiseerd kan worden. In het

hoofdstuk ‘Ga voor de relatie’ wordt duide-

lijk dat de opvoeder of leraar handelt vanuit

pedagogische liefde en tact. Zij ontdekken

dan, zegt Van den Berg, “dat ze er als leraar

toe doen.” Maar dat is voorwaar geen

geringe opgave!

Van den Berg drukt in zijn publicatie het

heersende en door steeds meer opvoeders

en leraren gedeelde gevoel van ongenoegen

met de bestaande situatie in heldere taal

uit. En maakt het daarmee bespreekbaar.

Een reeks van historische en hedendaagse

denkers en practici helpen het inzicht te

verdiepen om daarmee de geboden oplos-

singsrichting te kunnen delen. En om je

eigen antwoorden te vinden op de slotvra-

gen in het boek: ‘Waarom en waartoe voed

jij op en geef jij onderwijs, op deze plek en

op jouw manier? Wie ben jij?’ Voor mijzelf

betekent dit dat ik het boek voor een derde

keer ga lezen. Want zo eenvoudig is het niet.

Maar daarom niet minder noodzakelijk. _

Het herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van

mens en wereld, Dolf van den Berg, Garant Antwerpen-Apeldoorn,

2015, ISBN 978-90-441-3278-6

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair

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

l e e r k r i n g
Dolf van den Berg en Jos Hagens

verzorgen vanaf september 2016 het

nieuwe leertraject ‘Herstel van de

pedagogische dimensie’ voor het AVS

Centrum Educatief Leiderschap. Lees

ook het interview met Van den Berg op

pagina 32. Op 6 juni aanstaande vindt

een oriënterende en vrijblijvende inspi-

ratiesessie plaats over deze leerkring.

Meer informatie: www.avs.nl/cel/lhpd
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Professioneel – Ambitieus – Veelzijdig

Amstelwijs is de stichting voor Openbaar Primair
Onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de

Amstel. Dagelijks bezoeken ruim 3200 leerlingen onze
11 scholen. Amstelwijs is een veelzijdige organisatie.

Naast reguliere scholen heeft Amstelwijs ook SBO-
scholen, Montessorischolen , een Integraal

Kindcentrum, bovenschoolse Plusgroepen en Amsteltaal (voor nieuwkomers). De focus ligt op de individuele scholen
met heel veel ruimte voor eigen visie en beleid. De directeuren worden daarbij ondersteund door een

bestuurskantoor en werken collegiaal samen in het directieoverleg. Amstelwijs is een financieel gezonde organisatie.

Amstelwijs is op zoek naar een:

Enthousiaste en deskundige
adjunct-directeur (beoogd directeur)

(WTF 0,8 - 1 ; schaal AB/DC)

Voor OBS Michiel de Ruyter in Amstelveen. Indiensttreding per 1 augustus  2016 of z.s.m. daarna.

De Michiel de Ruyterschool is een brede basisschool in een mooie, rustige wijk van Amstelveen. De school telt ongeveer
450 leerlingen, is gevestigd in een nieuw en modern schoolgebouw voorzien van vele faciliteiten incl. gymzaal en BSO,
heeft een gemotiveerd team en wordt bezocht door mondige, enthousiaste leerlingen. We werken volgens het
leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor de verschillen tussen leerlingen, die in dag- en weektaken haar
uitwerking krijgt.
De Michiel de Ruyter zoekt een adjunct-directeur die bij gebleken geschiktheid over 3 jaar de functie van de huidige
directeur, die dan met pensioen gaat, kan overnemen. In aanloop daarnaartoe zal de adjunct-directeur veel ruimte
krijgen om het schoolbeleid vorm te geven. De verdeling van taken en bevoegdheden zal in een directiereglement
worden vastgesteld. De school is volop in beweging. Voorop staat de doorontwikkeling van het onderwijs:
kwaliteitsontwikkeling, vernieuwing van methodes en middelen, onderwijs op maat, inzet van ICT, verbreding van het
onderwijsaanbod, professionele ondersteuning van team.

Wij zoeken iemand die:

 Buitengewoon gemotiveerd is om samen met de directeur en het team in deze ontwikkelingen te investeren
 Vaardig is om samen met de directeur leiding te geven aan het team en de ontwikkeling van de school
 Inzicht en visie heeft in/op vernieuwingen in het onderwijs en competent om deze vernieuwingen (mede)

vorm en inhoud te geven en te vertalen naar de schoolorganisatie
 Gevoel en belangstelling heeft voor ICT als middel om het onderwijs en management van de school te

ondersteunen
 Een stressbestendige en flexibele werkhouding heeft
 Een ruime onderwijservaring heeft, een schoolleidersopleiding heeft afgerond of volgt
 Plezier heeft in het omgaan met kinderen
 Ideeënrijk is en openstaat voor ideeën en benaderingen van anderen
 Communicatief sterk is, goed kan samenwerken en veiligheid kan bieden
 Op een duidelijke en transparante wijze slagvaardig kan zijn
 Kritisch kan zijn op eigen handelen en zich ook kwetsbaar durft op te stellen
 gevoel voor humor heeft

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de directeur dhr. Ben Wilshaus tel.
020-6431596 of met dhr. John van Bemmelen (adjunct a.i.) tel. 020-3455096.

U kunt uw sollicitatiebrief vóór 21 mei a.s. sturen naar: info@amstelwijs.nl.

De eerste ronde (sollicitatiegesprekken met benoemingsadviescommissie) staat gepland op 31 mei (overdag).
De tweede ronde (gesprek met de directeur-bestuurder) op 8 juni (overdag).

Laatste ronde (een presentatie geven) op 16 juni (’s avonds).
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Uitgelicht
thema _ Barrières overwinnen
De zon schijnt in Dublin, óók in het kantoor van Clive

Byrne. De voorzitter van de European School Heads

Association (ESHA) schetst via Skype de verschillen en

overeenkomsten binnen het Europese onderwijs. “Het is

in ieders belang dat we migranten het gevoel geven dat ze

erbij horen.”

achtergrond _ Doorstart
Heumensoordschool
De Heumensoordschool in Nijmegen die de afgelopen

maanden honderden vluchtelingkinderen onderwijs bood,

krijgt een doorstart. Scholengroep Rijk van Nijmegen (vo)

gaat er na de zomer de internationale schakelklas

onderbrengen. De schoolleider en bestuurder over de

beren die ze onderweg tegenkomen.

actueel

Foto omslag: René van den Burg/EP-Nuffic
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Kleur:

Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500

personen
• Overnachten in groepsgebouwen,

safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf

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

incl. 3 maaltijden per dag

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

rondom de verblijven
• Catering: standaard drie

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

42 groepsverblijven
door heel Nederland

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

NIEUW:
safarikampen
in Blaricum en

Vierhouten!
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Kleur:

MET SUBSIDIE STARTEN? kanjertraining.nl/actie

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

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

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect

kanjertraining.nl
(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
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Wegens vertrek van de huidige directeur
heeft het bestuur van Katholiek Onderwijs
Enschede m.i.v. 1 augustus 2016 een
vacature voor de functie van

Directeur (m/v)
voor de RKBS St. Gerardus,
Kerkstraat 155, 7532 AS Glanerbrug

koe-enschede.nlvolg ons op

Komt u ons enthousiaste
team versterken?
Kijk voor uitgebreide informatie
op www.koe-enschede.nl

Uw reactie ontvangen wij graag

uiterlijk 11 mei 2016.
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Kleur:

Gebruikt u deze?

Dan heeft u een van deze nodig

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