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te concentreren. Maar een direct effect op het leren is

niet aangetoond. Bewegen combineren met cognitieve

taken - bewegend leren - kan de leerprestaties wél

beïnvloeden. “Het effect van bewegen is heel

taakspecifiek. En dat is anders dan men altijd dacht.”
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De Nederlandse Daisy Mertens, leerkracht op basisschool

De Vuurvogel in Helmond, is een van de tien beste leraren

van de wereld. Wat is de kracht van deze leraar en hoe

stimuleer je als schoolleider de talenten in je team?

“Marcel zal nooit zeggen wat ik moet doen.”
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(voortgezet) onderwijs waarna schorsing volgde. Hoe stel je je

als schoolleider op in dit soort situaties? “Ik geloof niet dat
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me vaak bedoeld als reactie op druk van buitenaf.”
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samenwerken

Inhoud mei

Een nieuwe lente?

Je kent ze wel, de beroemde politieke lentes zoals

de Praagse en de Arabische lente. Tijden waarin het

politieke klimaat verandert en nieuwe dingen tot

bloei kunnen komen. Vaak gaat aan deze lentes een

periode van onrust en actie vooraf. Verschillende

groeperingen laten hun stem horen, omdat de

manier waarop het op dat moment gaat écht moet

veranderen. Een periode waarin gezamenlijke doelen

de rode draad vormen voor samenwerking en het

maken van een ‘vuist’, een blijk van eendracht maakt

macht, zoals al sinds de Romeinse tijd wordt opgetekend.

Zelf zie ik aarzelende kopjes omhoog komen van nieuwe bloemenknoppen als

het gaat over onderwijs. Misschien komt het eraan: de Onderwijslente! Hoewel

het de veelheid en pracht van onze Hollandse bloembollenvelden nog niet

benadert, is er een veelkleurig veld aan het ontstaan en is het onderwijsveld in

beweging. Met extra investeringen in de lopende periode en ook aangekondigde

extra ruimte in de Voorjaarsnota. In de schoolleidersagenda wordt gewerkt

aan een krachtige rol voor schoolleiders en bij de onderhandelingen over de

CAO PO is de consultatie voor nieuwe functieomschrijvingen breed uitgezet.

Diverse lerareninitiatieven ontpoppen zich, waarbij vooral professionele ruimte,

positionering en randvoorwaarden voor hoge onderwijskwaliteit het oogmerk

zijn. En de Curriculum.nu-ontwikkeling kent een volstrekt unieke aanpak,

waarbij leraren en schoolleiders in ontwikkelteams samen het voortouw nemen

om in korte tijd tot een set bouwstenen te komen voor een beperkt verplicht

(70 procent) en doorlopend curriculum in het primair en voortgezet onderwijs.

Scholen zijn meer dan ooit zelf bezig met de inhoud en organisatie van

onderwijs, passend bij iedere leerling.

Ook de politiek voelt deze nieuwe wind. Natuurlijk zijn er ook

de stormachtige en koude momenten, waarin hagelbuien

met problemen of de droogte van het schoolleiders- en

lerarentekort ons grote zorgen baren. Maar toch gaan

ook steeds vaker de neuzen omhoog in de wind van de

nieuwe Onderwijslente. Het besef dringt door dat onze

kinderen absoluut het beste moeten krijgen als het gaat

om ontwikkelkansen. En dat betekent investeren aan

de basis, investeren in onderwijs! Bloemen hebben

tijd en zorg nodig om in volle glorie uit te groeien.

Ga je mee tuinieren? Dan gaan we een mooie

zomer tegemoet. �

AVS-voorzitter Petra van Haren blogt maandelijks

over haar visie op het funderend onderwijs op

www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter

Kaderspel � door petra van haren

k ader prim air mei 2019
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actueel

stempelactie onnodige werkdruk doorgetrokken naar hele po-sector

#onsonderwijs terug naar de kern
Nog altijd hebben (adjunct-)directeuren in het primair onderwijs te maken met hoge werkdruk, mede door
allerlei (administratieve) verplichtingen. Dit geldt niet alleen voor schoolleiders, maar voor alle collega’s in de
sector. Daarom heeft de AVS de ludieke actie #wijschoolleiders drukken onze stempel uitgebreid naar de hele
sector: #onsonderwijs terug naar de kern

Schoolleiders hebben veel
planverplichtingen en ver-
antwoordelijkheden vanuit
de wet- en regelgeving in
het primair onderwijs, maar
ook vanuit allerlei andere
gremia komt er veel op hen
af. Afgelopen maart heeft de
AVS schoolleiders toegerust
met een digitale ‘krokodil-
lenstempel’. Deze kunnen zij
zetten op alle zaken die ze als
onnodig of overbodig ervaren

in hun werk als schoolleider
en die zij kunnen missen als
kiespijn: #wijschoolleiders
drukken onze stempel.
Een ludiek signaal om
hun werkdrukverhogende
rompslomp nader onder de
aandacht te brengen en te
houden.

Ludiek signaal
uitgebreid
In april heeft de AVS de actie
uitgebreid en rust zij school-
leiders én alle andere profes-
sionals in de sector toe met
een tweede versie van de kro-
kodil. Schoolleiders kunnen
de stempel #onsonderwijs
terug naar de kern gebruiken
en delen met alle collega’s in
de school. Zo kan iedereen
zijn stempel drukken op elke

plek waar sprake is van over-
bodige of veel te uitgebreide
(administratieve) rompslomp.
Om jezelf en elkaar met
humor scherp te houden en
vooral bij de kernzaken te
blijven.

Agenda
De AVS zet er sterk op in om
voor schooldirecties voldoen-
de ondersteuning te realise-
ren. Administratieve onder-
steuning en een conciërge op
school moeten vanzelfspre-
kend zijn en bekostigd wor-
den. Ook wil de AVS ruimte
voor diversiteit in functies
op school, zodat gespreid lei-
derschap daadwerkelijk kan
worden ingevuld en leraren
met een expertisegebied of
academische leerkrachten

onderwijskundige rollen
kunnen vervullen. Deze
boodschap wordt goed opge-
pakt door de politiek en met
het ministerie van OCW
werkt onder meer de AVS
inmiddels aan een concrete
schoolleidersagenda.

Deelnemers kunnen hun
acties delen via actie@avs.nl

en/of op sociale media zoals
Twitter met gebruik van
onder andere #wijschoollei-
ders en @schoolleider. �

De actiestempels zijn te
downloaden via www.avs.nl/
artikelen/onsonderwijs-terug-
naar-de-kern

samenwerking musea en basisscholen

Aanmelden voor Museumeducatie Prijs tot 1 juli
De Museumeducatie Prijs onderstreept het grote belang van samenwerking tussen basisscholen en musea.
Het beste educatieproject wint 45.000 euro om het project nog beter te maken en navolging ervan te stimuleren
onder andere scholen en musea. Basisscholen en musea kunnen zich voor de editie van dit jaar aanmelden tot
1 juli 2019.

De Museumeducatie Prijs
richt zich op sterke voorbeel-
den van educatieve samen-
werking tussen musea en
basisscholen. Zowel kleine
als grote instellingen komen
in aanmerking voor de prijs.
Het beste educatieproject
wint 45.000 euro, de overige

genomineerden ontvangen
ook een vergoeding.
De prijs is een initiatief van
het ministerie van OCW en
wordt in november uitgereikt
door de Museumvereniging.
AVS-voorzitter Petra van
Haren is voorzitter van de
jury. �

Meer informatie
en aanmelden:
www.museumeducatieprijs.nl

Winnaars Museumeducatie Prijs 2018

2
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actueelactueel

7 mei tot en met 11 augustus 2019

Brede consultatie conceptvoorstellen
Curriculum.nu gestart
Vanaf dinsdag 7 mei is een brede consultatiefase gestart over de conceptvoor-
stellen van de ontwikkelteams – bestaande uit leraren en schoolleiders – van
Curriculum.nu. Deze consultatiefase duurt tot en met zondag 11 augustus.
Op basis van de ontvangen feedback brengen de ontwikkelteams een advies uit
over het actualiseren van het curriculum in het funderend onderwijs. In het najaar
volgt hierop een beleidsreactie.

Dit schrijft minister Slob
in een brief die 25 april
naar de Tweede Kamer is
verzonden. In de afgelopen
veertien maanden hebben
ontwikkelteams van leraren
en schoolleiders samen met
84 ontwikkelscholen voor
elk van de negen leergebie-
den voorstellen ontwikkeld
om de onderwijsinhoud te

herzien. Vanaf 7 mei vindt
een brede consultatieronde
plaats over de producten van
de teams. Deze consultatie
zal plaatsvinden in brede bij-
eenkomsten voor belangheb-
benden binnen en buiten het
onderwijs, waarbij leerlingen
en ouders ook nadrukkelijk
worden uitgenodigd om hun
opvattingen te delen. Ook op

regionaal niveau worden con-
sultatierondes georganiseerd.
Daarnaast is er gelegenheid
om online feedback te geven.
Leraren, schoolleiders en
andere betrokkenen worden
actief benaderd om aan de
consultatie deel te nemen.
De herziening van het curri-
culum is nodig om de onder-
wijsinhoud te actualiseren,

de doorlopende leerlijn te
versterken, de overladenheid
terug te dringen en de maat-
schappelijke opdracht aan
scholen te verduidelijken.
Eind augustus inventariseren
en verwerken de ontwikkel-
teams de opgehaalde feed-
back. De resultaten worden
uiterlijk in oktober 2019 in
een adviesrapport gepresen-
teerd aan het ministerie van
OCW. Enkele weken later
volgt de beleidsreactie, waar-
in ook wordt ingegaan op de
vervolgstappen. Minister Slob
wil onder meer in de toe-
komst een meer voortdurend
proces van curriculumont-
wikkeling inrichten. �

Meer informatie:
https://curriculum.nu

beweging en concentratie stimuleren

Ruim een derde basisscholen deed mee aan
Nationale Buitenlesdag
Een recordaantal – meer dan 2.650 – basisscholen deed op 2 april mee aan de Nationale Buitenlesdag.
Een uitdagende buitenles stimuleert beweging en zorgt ervoor dat leerlingen zich daarna beter kunnen
concentreren in de klas. Kinderen zelf beoordelen buitenlessen met een 8,8.

Met de Nationale Buitenles-
dag, die dit jaar voor de vier-
de keer plaatsvond, willen
initiatiefnemers Jantje Beton
en IVN Natuureducatie leer-
krachten stimuleren meer
buiten les te geven. Uit onder-
zoek in 2018 bleek al dat
leerkrachten enthousiast
zijn: maar liefst 89 procent
wil vaker buiten les geven en
ruim 90 procent verwacht op
lange termijn leeropbreng-
sten bij de leerlingen.

Kinderen zelf geven aan
meer plezier in de lessen te
ervaren en het fijn te vinden
dat ze meer kunnen bewe-
gen. Dat blijkt uit recent
onderzoek van ResCon onder
vierhonderd basisschoolkin-
deren. Leerlingen zeggen ook
de lesstof beter te onthou-
den. De meerderheid van de
ondervraagde leerlingen wil
het liefst één keer per week
buiten les. �

3k ader prim air mei 2019
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actueel

eindrapport ‘kwalitatieve evaluatie schoolleidersregister po’

Schoolleiders vinden registratie
nuttig, maar willen meer maatwerk
Schoolleiders hebben over het algemeen goede ervaringen met de ondersteuning
die het Schoolleidersregister PO biedt bij hun professionaliseringsactiviteiten.
Wel vinden veel schoolleiders dat hun eigen ontwikkelbehoefte meer voorop zou
moeten staan. Dat blijkt uit het eindrapport ‘Kwalitatieve evaluatie Schoolleiders
register PO’, dat op 23 april is gepubliceerd en door de minister naar de Tweede
Kamer is gestuurd.

Onderzoeksbureau Kwink,
dat in opdracht van het
ministerie van OCW en het
Schoolleidersregister PO
(SRPO) de evaluatie uitvoerde,
concludeert dat schoolleiders
over het algemeen tevreden
zijn over het gebruik van het
SRPO. Meer dan de helft van
de geënquêteerde schoollei-
ders vindt de registratiepro-
cedure duidelijk en toegan-
kelijk. Ook vindt meer dan
de helft van de schoolleiders
de voorwaarden waaraan ze
moeten voldoen om te regis-
treren redelijk. Registratie
wordt door veel schoolleiders
als nuttig ervaren, omdat zo
zichtbaar is dat schoolleiders
voldoen aan de beroepstan-
daard. Dit draagt bij aan de
kwaliteit en het aanzien van
het beroep.
Het SRPO zelf concludeert uit
deze uitkomsten dat het regis-
ter op de goede weg zit en
dat de uitgangspunten breed
worden ondersteund. AVS-
voorzitter Petra van Haren
zegt hierover: “De AVS is een
van de founding fathers en staat
voor het register. Het feit dat
schoolleiders een register
hebben dat van henzelf is en
waar je de continue professio-
nele ontwikkeling in vastlegt,
is een belangrijk kenmerk
van een volwassen sector.
Maar het is vooral belang-
rijk dat ondersteuning voor
professionele ontwikkeling

primair uit de eigen schoolor-
ganisatie komt. Bestuurders
hebben hier een belangrijk
rol in en we benadrukken dan
ook het wederzijds belang
van goede professionele en
zich ontwikkelende school-
leiders ten behoeve van
onderwijskwaliteit.”

Kritisch
Uit het rapport komt ook naar
voren dat veel schoolleiders
kritisch zijn over de toege-
voegde waarde van het SRPO
aan hun professionalisering.
Vooral herregistratie wordt
door sommige schoolleiders
niet nuttig gevonden. De kriti-
sche houding komt ook voort
uit een fundamenteel verschil
van inzicht over het doel van
(her)registratie. De school-
leiders geven aan dat zij zich
professionaliseren vanuit
intrinsieke motivatie en
doordat het bestuur hen sti-
muleert. In de ogen van veel
schoolleiders en bestuurders
sluiten de vereisten voor regis-
tratie en herregistratie onvol-
doende aan bij de eigen ont-
wikkelbehoefte en lijken de
professionaliseringsthema’s
meer leidend te zijn dan de
ontwikkeling van schoolleider
zelf. Het SRPO geeft aan de
ontwikkeling van de individu-
ele schoolleider meer centraal
te willen stellen. De school-
leider kan dan aangeven
welke professionaliserings-

activiteiten hij of zij heeft
uitgevoerd of wil uitvoeren
en hoeft niet de vertaalslag te
maken naar de professionali-
seringsthema’s. De AVS is blij
met deze voorgenomen aan-
passing. Van Haren: “Dat je
doorlopend ontwikkelt, moet
niet de vraag zijn, wel het hoe
en waartoe. Het register is een
instrument, en een instru-
ment dat niet aansluit bij
de werkelijkheid is niet aan-
sprekend. Het is terecht dat
schoolleiders hier meer maat-
werk en een passend register
voor verwachten.” Het SRPO
biedt wel maatwerk aan,
onder meer door de mogelijk-
heid een wildcard in te zetten.
Mogelijk zijn schoolleiders
daarvan onvoldoende op de
hoogte en zou SRPO daarover
beter moeten communiceren.
Van Haren denkt dat school-
leiders nog vaak de startfase
van het SRPO op hun netvlies
hebben. “Waarschijnlijk rea-
liseren niet alle schoolleiders
zich dat het SRPO intussen
behoorlijk is doorontwikkeld.
Als AVS willen wij graag bij-
dragen aan het beter informe-
ren van schoolleiders op dit
punt.”

Vervangingsbeurs
onderbenut
De meeste schoolleiders (80
procent) maken gebruik
van de beschikbaar gestelde
professionaliseringsgelden.

Opvallend is dat maar 20 pro-
cent gebruik maakt van de
vervangingsbeurs. Volgens
Van Haren kan dat komen
doordat het niet zo gemakke-
lijk is een schoolleider te ver-
vangen. “Het gaat om weinig
afgebakende werkzaamheden.
Leiderschap is niet iets wat je
op losse dagen even vervangt.
De AVS vindt dat hierover nog
eens goed moet worden nage-
dacht. Veel schoolleiders reali-
seren zich niet dat vervanging
ook op administratief niveau
kan plaatsvinden en dat dit
op een andere manier lucht
kan geven.”

Technische beperkingen
Het rapport is vrij kritisch
over de technische kant
van het registratiesysteem.
Belangrijk knelpunt is dat het
registersysteem momenteel
niet kan laten zien of een
schoolleider zich al of niet
heeft geherregistreerd bin-
nen de daarvoor beschikbare
periode. Hierdoor is er geen
sprake van een betrouwbaar
openbaar register. Daarnaast
zijn functionele beperkingen
geconstateerd. Een bestand
uploaden kan een lastige klus
zijn.
Op basis van de uitkomsten
van de evaluatie zal verder
besluitvorming rond het SRPO
plaatsvinden.
In het primair onderwijs zijn
ongeveer 8.500 schoolleiders
werkzaam en die hebben
zich (nagenoeg allemaal)
ingeschreven in het Schoollei-
dersregister PO. Het register
is in 2013 opgericht door de
PO-Raad en de onderwijsvak-
bonden AVS, AOb, en CNV
Onderwijs. _

Meer informatie: www.avs.nl/
artikelen/schoolleiders-kri-
tisch-over-toegevoegde-waar-
de-schoolleidersregister-po
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actueelac tueel

uitgave avs en vo-raad

Derde editie Staat van de Schoolleider uitgereikt
De Staat van de Schoolleider 2019 is een tweejaarlijkse publicatie van de AVS en de VO-raad. De derde editie
werd op 10 april overhandigd aan de ministers van OCW en de Inspectie van het Onderwijs.

De inhoudelijke artikelen
snijden actuele thema’s
aan in het werkveld van de
schoolleider. Aangevuld met
cijfers (voor po en vo) over
onder andere personeel, leer-
lingen, Passend onderwijs,
werkdruk, arbeidsmarkt
(onder andere directievaca-
tures) en professionalisering,
geeft de uitgave een realis-
tisch beeld van de staat van
het vak anno 2019.

Directievacatures
De arbeidsmarktcijfers laten
zien dat het aantal direc-
tievacatures in het primair
onderwijs sterk verschilt per
regio. Hoewel de werkgele-
genheid voor schoolleiders in
het po is gedaald (omdat het
aantal scholen is gedaald), is
het aantal vacatures toegeno-
men. Die vacatures zijn veelal
ontstaan doordat school-
leiders met pensioen gaan.
Als je kijkt naar de omvang
van de doelgroep, is het aan-
tal vacatures in het po voor

schoolleiders het grootst.
Dit blijkt uit cijfers van de
Arbeidsmarkt barometer po,
vo en mbo 2017-2018 (Ecorys)
en Arbeidsmarktanalyse pri-
mair onderwijs 2018 (APPO).
Ruim 51 procent van de
schoolleiders in het voortge-
zet onderwijs is werkzaam
als team- of afdelingsleider.
Bijna een op de vijf school-
leiders (19,4 procent) is werk-
zaam als directeur/rector.

Uit de cijfers over de leeftijds-
verdeling blijkt dat een groot
deel van de schoolleiders in
het vo de komende jaren met
pensioen gaat, waardoor er
een grote vervangingsvraag
ontstaat. �

De Staat van de Schoolleider
is te downloaden via:
www.avs.nl/artikelen/derde-
staat-van-de-schoolleider-laat-
dynamische-vak-zien

Schoolleiders Lizzy Heistek (l) en Alexander van Horssen (r) overhandigen
De Staat van de Schoolleider aan onderwijsministers Ingrid van
Engelshoven en Arie Slob en aan inspecteur-generaal Monique Vogelzang.

s ta at  v a n  h e t
o n d e r w i j s

Op 10 april werd ook de

jaarlijkse Staat van het

Onderwijs van de inspectie

gepubliceerd. Over het

algemeen gaat het goed met

het onderwijs in Nederland,

maar sommige onderdelen

hebben aanvullende

aandacht nodig. De

inspectie is positief over

nieuwe ontwikkelingen,

maar ziet ook versnippering

en weinig consensus over

wat belangrijke ijkpunten

zijn.

Een uitgebreid artikel

inclusief reactie van

de AVS is te vinden op:

www.avs.nl/artikelen/

positieve-ontwikkelingen-

het-onderwijs-maar-wel-

ijkpunten-nodig

inspelen op behoefte schoolleiders primair onderwijs

AVS maakt handreiking werkverdelingsplan
De AVS signaleert een behoefte onder schoolleiders in het primair onderwijs aan meer informatie over
het werkverdelingsplan, dat per 1 augustus 2019 in werking treedt. De AVS heeft daarom een Handreiking
Werkverdelingsplan gemaakt.

Schoolbesturen en scholen
moeten het werkverde-
lingsplan voor schooljaar
2019/2020 gereed en bespro-
ken hebben met de individu-
ele medewerkers in verband

met hun inzet op de school/
scholen. De Handreiking
Werkverdelingsplan van de
AVS biedt een houvast om de
komende periode het werk-
verdelingsplan 2019/2020

voor de schoolorganisatie(s)
te maken. In de handreiking
is onder meer een voor-
beeldplan opgenomen, een
jaarkalender voor schooljaar
2019/2020 en een advies over

hoe te komen tot draagvlak
in het team/de teams. �

Downloaden: www.avs.nl/
artikelen/handreiking-werk-
verdelingsplan
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actueel

aangepaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gratis onderwijsmagazine
‘Veilig’ ook digitaal beschikbaar
Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis
onderwijsmagazine ‘Veilig’. Aanleiding is de verbeterde Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling per 1 januari 2019, die leraren helpt om sneller
en beter te reageren als er thuis iets misgaat met een kind. Scholen, besturen
en samenwerkingsverbanden in het funderend onderwijs hebben een papieren
exemplaar van het magazine ontvangen, evenals pabo’s en roc’s. De digitale versie
is te downloaden via www.veiligmetdemeldcode.nl

In het magazine staan ver-
halen van kinderen met een
enorme veerkracht, maar ook
– helaas – hoe het mis kan
gaan. In iedere schoolklas in
Nederland zit gemiddeld één
kind dat thuis mishandeld
wordt. Leraren zijn voor veel
kinderen een van de belang-
rijkste vertrouwenspersonen
in hun leven.

Het magazine bevat uitleg
over de veranderingen in de
meldcode, voorbeelden hoe
je als leraar het verschil kunt
maken en tips voor praten
met leerlingen en ouders.
Want een leraar moet wel
weten wat hij met bepaalde
signalen kan doen. Om hulp
te organiseren als het nodig
is en om zelf het kind te
steunen.

Initiators
NVS-NVL en Augeo Foundati-
on zijn de initiators van het
magazine. Veel andere par-
tijen hebben meegewerkt,
zoals de AVS, het Nederlands
Jeugdinstituut, de VO-raad,
de PO-Raad, de MBO Raad en
de Beweging tegen Kinder-
mishandeling (waar de AVS
ook deel van uitmaakt). �

cao po

Meepraten over actualisering
onderwijsondersteunende functies
De komende periode worden ook de functiebeschrijvingen van onderwijs-
ondersteunende functies onderzocht en geactualiseerd in het kader van de
uitvoering van het onderhandelaarsakkoord CAO PO 2018. De betreffende
medewerkers kunnen hierover tussen 13 en 24 mei 2019 meepraten.

Er hebben dit jaar al onder-
zoeken naar en bijeenkom-
sten over de functiebeschrij-
vingen van directeuren,
adjunct-directeuren, onder-
wijsassistenten, logopedis-
ten, gedragswetenschappers,
psychologen en orthope-
dagogen in het primair

onderwijs plaatsgevonden.
De sociale partners willen
ook voor de functiebeschrij-
vingen van conciërges,
onderhoudsmedewerkers,
intern begeleiders, staf-
medewerkers, adviseurs,
secretaresses, administratief
medewerkers, pedagogisch

medewerkers en leraaron-
dersteuners in het primair
onderwijs zorgvuldig in
kaart brengen wat deze
verschillende ondersteuners
werkelijk doen, omdat het
onderwijs voortdurend in
ontwikkeling is. Medewer-
kers in genoemde functies

worden opgeroepen mee
te praten over hun functie-
beschrijving. Hiervoor wor-
den in de periode van 13 mei
tot en met 24 mei 2019 bij-
eenkomsten georganiseerd
bij de PO-Raad.

De uitkomsten nemen de
vakbonden AVS, AOb, CNV
Onderwijs, FNV, FvOv en
werkgeversvereniging PO-
Raad mee naar de huidige
cao-onderhandelingen. �

Meer informatie en aanmel-
den: www.avs.nl/artikelen/
meepraten-over-actualise-
ring-onderwijsondersteunen-
de-functies

Op 24 april werd het magazine aangeboden aan minister Hugo de Jonge
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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21-8000-1489-03 Kleur: fc

Plateau Integrale Kindcentra Assen bedient de stad

Assen met kinderopvang en openbaar basisonder-

wijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal

onderwijs vanuit 13 kindcentra. Bij Plateau zijn ca.

500 medewerkers werkzaam. Plateau Assen heeft de

afgelopen jaren grote stappen gezet in het digitalise-

ren van HR-processen met behulp van de dienstverle-

ning van Dyade. Naast Employee Self Service (ESS) en

Management Self Service (MSS) maken zij voor het

verzuimproces gebruik van de Verzuimmanager.

Om de doorstroming van baby (0 jaar) tot en met het

einde van de basisschool (13 jaar) zo soepel mogelijk te

laten verlopen, is twee jaar geleden een grote kinder

opvangorganisatie overgenomen. Daarmee loopt Plateau

Assen voor op de ontwikkelingen in het onderwijs. Het

aantrekken van nieuw personeel en uitwisseling van eigen

personeel staat hoog op de agenda.“Door ons diverse

onderwijsaanbod en goed HRbeleid zijn wij een aantrek

kelijke werkgever”, vertelt HRmanager Petra Pelupessy.

“Maar bij ziekte is het moeilijk om mensen voor de klas

te krijgen. Daarom is het voor ons van belang om de regie

te hebben over ons verzuim en hiermee de vervangings

vraag zoveel mogelijk te kunnen beperken.”

Maatwerk
Begin 2014 is Plateau Assen in zee gegaan met onder

wijsdienstverlener Dyade voor de gehele HR en salaris

dienstverlening. Daarbij werd ook het digitaliseren van

het verzuimproces opgepakt.

“We hadden voorheen een cordon aan disciplines, 

maar allemaal op afstand”, licht Petra toe.“We wilden

van een duur dienstenpakket af en kleinschaliger werken. 

Ons eigen plan trekken, met korte lijnen tussen 

alle betrokkenen.”

Plateau Assen ging zelf partners zoeken rondom

verzuim en preventie, om maatwerk te bieden. Psycholo

gen, loopbaanadviseurs, soms een arbeidsdeskundige. De

bedrijfsarts deelde deze visie van Plateau en is op zelf

standige basis aan Plateau Assen verbonden. En Dyade

stelde een pakket op maat samen met Verzuimmanager

van Visma | Raet.“We hebben daarbij eerst gekeken 

hoe we de wensen en het bestaande beleid van Plateau

Assen konden vertalen naar de software”, zegt Sander

Wijnhoff, adviseur bij Dyade. In 2017 startte Plateau 

Assen met de verdere uitrol van de Verzuimmanager bij 

de kinderopvang.

Standaardprotocollen ingeregeld
Daarnaast zijn alle standaardprotocollen ingeregeld,

ook van de Wet verbetering poortwachter (WVP).“Zo

ontzorgen we de klant, je mist geen wettelijk verplichte

stappen”, vervolgt Wijnhoff.

Dossieropbouw vindt automatisch plaats en controles en

alerts houden betrokkenen bij de les. “Je krijgt bij

voorbeeld de signalen dat voor mensen na twee weken

ziekteverzuim de reiskosten moeten stoppen”, merkt

Judic Brandsen op.“En als het UWV nieuwe formulieren

heeft, dan worden die door Visma | Raet in Verzuim

manager aangepast.” Zij werkt alweer enkele jaren als

HRspecialist vanuit Dyade op locatie in Assen en kan

daardoor snel schakelen met de mensen ter plekke. Pla

teau Assen is in het onderwijs een koploper met digitali

sering, heeft zij vastgesteld.

Scholen kunnen het protocol overigens ook verrijken met

eigen initiatieven.“Die flexibiliteit is het mooie aan de

HRsoftware van Visma | Raet”, vindt Judic.

Alles op één plek
Dyade verzorgde een cursus over het nieuwe systeem voor

de directeuren van Plateau Assen. De implementatie ver

liep daarna soepel. Petra Pelupessy plukt nu de vruchten

van de digitalisering.“Verzuim vraagt continue aandacht

en begeleiding. Als je er te weinig tijd aan besteedt, loopt

het op, maar als je kort op de bal speelt, heb je minder

verzuim.Verzuimmanager helpt daarbij. Alle informatie

is nu op één plek beschikbaar. Je opent het systeem en

hebt de stukken en rapporten van de directeur van het

kindcentrum, de bedrijfsarts en HR in dezelfde omgeving.

Bij acties kun je notities plaatsen zodat de andere betrok

kenen zien dat iets in gang is gezet. Je kunt vanuit HR op

tijd ondersteuning bieden aan de directeur van het kind

centrum bij verzuimacties, gesprekken en interventies.”

Sander Wijnhoff:“Er zijn allemaal koppelingen tussen

het bronsysteem, het HRsysteem waar de medewerker

gegevens in staan en de Verzuimmanager. Dat scheelt

dubbele invoer. Ik kan me voorstellen dat het een dagtaak

was om dit allemaal bij te houden, voordat dit systeem er

was.”

Alles staat nu op één plek, maar, verduidelijkt hij: “De

informatie is ook afgeschermd in lijn met de privacywet

geving. Mensen kunnen alleen datgene inzien waarvoor

ze zijn geautoriseerd.”

Petra Pelupessy is blij met de ontwikkelingen en de 

resultaten. Het verzuim daalde vorig jaar naar 5,5

procent, en daarmee is de goede weg ingezet. “Maar veel

hangt af van een goede begeleiding door de directeur en

korte lijnen tussen management, bedrijfsarts en HR”,

weet zij. Zij vindt de aanwezigheid van Judic een groot

voordeel. “Als coördinator zit zij overal kort op.”

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

‘We trekken nu ons 
eigen plan’

Petra Pelupessy:
Met Verzuimmanager kunnen we kort op de bal spelen

Plateau Assen blij met dienstverlener Dyade en digitale Verzuimmanager

Judic Brandsen (links), Sander Wijnhoff en Petra Pelupessy

2_1_stA4_AVS_fc_erin_03.indd   Alle pagina's 29-04-19   17:14
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21-8000-1489-03 Kleur: fc

Plateau Integrale Kindcentra Assen bedient de stad

Assen met kinderopvang en openbaar basisonder-

wijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal

onderwijs vanuit 13 kindcentra. Bij Plateau zijn ca.

500 medewerkers werkzaam. Plateau Assen heeft de

afgelopen jaren grote stappen gezet in het digitalise-

ren van HR-processen met behulp van de dienstverle-

ning van Dyade. Naast Employee Self Service (ESS) en

Management Self Service (MSS) maken zij voor het

verzuimproces gebruik van de Verzuimmanager.

Om de doorstroming van baby (0 jaar) tot en met het

einde van de basisschool (13 jaar) zo soepel mogelijk te

laten verlopen, is twee jaar geleden een grote kinder

opvangorganisatie overgenomen. Daarmee loopt Plateau

Assen voor op de ontwikkelingen in het onderwijs. Het

aantrekken van nieuw personeel en uitwisseling van eigen

personeel staat hoog op de agenda.“Door ons diverse

onderwijsaanbod en goed HRbeleid zijn wij een aantrek

kelijke werkgever”, vertelt HRmanager Petra Pelupessy.

“Maar bij ziekte is het moeilijk om mensen voor de klas

te krijgen. Daarom is het voor ons van belang om de regie

te hebben over ons verzuim en hiermee de vervangings

vraag zoveel mogelijk te kunnen beperken.”

Maatwerk
Begin 2014 is Plateau Assen in zee gegaan met onder

wijsdienstverlener Dyade voor de gehele HR en salaris

dienstverlening. Daarbij werd ook het digitaliseren van

het verzuimproces opgepakt.

“We hadden voorheen een cordon aan disciplines, 

maar allemaal op afstand”, licht Petra toe.“We wilden

van een duur dienstenpakket af en kleinschaliger werken. 

Ons eigen plan trekken, met korte lijnen tussen 

alle betrokkenen.”

Plateau Assen ging zelf partners zoeken rondom

verzuim en preventie, om maatwerk te bieden. Psycholo

gen, loopbaanadviseurs, soms een arbeidsdeskundige. De

bedrijfsarts deelde deze visie van Plateau en is op zelf

standige basis aan Plateau Assen verbonden. En Dyade

stelde een pakket op maat samen met Verzuimmanager

van Visma | Raet.“We hebben daarbij eerst gekeken 

hoe we de wensen en het bestaande beleid van Plateau

Assen konden vertalen naar de software”, zegt Sander

Wijnhoff, adviseur bij Dyade. In 2017 startte Plateau 

Assen met de verdere uitrol van de Verzuimmanager bij 

de kinderopvang.

Standaardprotocollen ingeregeld
Daarnaast zijn alle standaardprotocollen ingeregeld,

ook van de Wet verbetering poortwachter (WVP).“Zo

ontzorgen we de klant, je mist geen wettelijk verplichte

stappen”, vervolgt Wijnhoff.

Dossieropbouw vindt automatisch plaats en controles en

alerts houden betrokkenen bij de les. “Je krijgt bij

voorbeeld de signalen dat voor mensen na twee weken

ziekteverzuim de reiskosten moeten stoppen”, merkt

Judic Brandsen op.“En als het UWV nieuwe formulieren

heeft, dan worden die door Visma | Raet in Verzuim

manager aangepast.” Zij werkt alweer enkele jaren als

HRspecialist vanuit Dyade op locatie in Assen en kan

daardoor snel schakelen met de mensen ter plekke. Pla

teau Assen is in het onderwijs een koploper met digitali

sering, heeft zij vastgesteld.

Scholen kunnen het protocol overigens ook verrijken met

eigen initiatieven.“Die flexibiliteit is het mooie aan de

HRsoftware van Visma | Raet”, vindt Judic.

Alles op één plek
Dyade verzorgde een cursus over het nieuwe systeem voor

de directeuren van Plateau Assen. De implementatie ver

liep daarna soepel. Petra Pelupessy plukt nu de vruchten

van de digitalisering.“Verzuim vraagt continue aandacht

en begeleiding. Als je er te weinig tijd aan besteedt, loopt

het op, maar als je kort op de bal speelt, heb je minder

verzuim.Verzuimmanager helpt daarbij. Alle informatie

is nu op één plek beschikbaar. Je opent het systeem en

hebt de stukken en rapporten van de directeur van het

kindcentrum, de bedrijfsarts en HR in dezelfde omgeving.

Bij acties kun je notities plaatsen zodat de andere betrok

kenen zien dat iets in gang is gezet. Je kunt vanuit HR op

tijd ondersteuning bieden aan de directeur van het kind

centrum bij verzuimacties, gesprekken en interventies.”

Sander Wijnhoff:“Er zijn allemaal koppelingen tussen

het bronsysteem, het HRsysteem waar de medewerker

gegevens in staan en de Verzuimmanager. Dat scheelt

dubbele invoer. Ik kan me voorstellen dat het een dagtaak

was om dit allemaal bij te houden, voordat dit systeem er

was.”

Alles staat nu op één plek, maar, verduidelijkt hij: “De

informatie is ook afgeschermd in lijn met de privacywet

geving. Mensen kunnen alleen datgene inzien waarvoor

ze zijn geautoriseerd.”

Petra Pelupessy is blij met de ontwikkelingen en de 

resultaten. Het verzuim daalde vorig jaar naar 5,5

procent, en daarmee is de goede weg ingezet. “Maar veel

hangt af van een goede begeleiding door de directeur en

korte lijnen tussen management, bedrijfsarts en HR”,

weet zij. Zij vindt de aanwezigheid van Judic een groot

voordeel. “Als coördinator zit zij overal kort op.”

Meer informatie:
www.raet.nl

[advertorial] [advertorial]

‘We trekken nu ons 
eigen plan’

Petra Pelupessy:
Met Verzuimmanager kunnen we kort op de bal spelen

Plateau Assen blij met dienstverlener Dyade en digitale Verzuimmanager

Judic Brandsen (links), Sander Wijnhoff en Petra Pelupessy
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g e e n  b e w i j s  v o o r  d i r e c t  e f f e c t  o p l e r e n

Bewegen tussen de lessen door helpt

kinderen om beter te concentreren. Maar een

direct effect op het leren is niet aangetoond.

Bewegen combineren met cognitieve taken

kan de leerprestaties wél beïnvloeden.

tekst marijke nijboer

Het is eigenlijk te gek voor woorden, zegt Remo
Mombarg, dat kleuters lekker door de klas lopen en
kliederen in de zand- en waterhoek, maar zodra ze
in groep 3 komen aan een tafeltje moeten zitten.
Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport
aan de Hanzehogeschool en tevens verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), pleit ervoor om voor
alle leeftijden beweging door het dagprogramma op
school heen te weven, dus niet alleen tijdens de gymles
en/of pauze. Dat is volgens hem goed voor de gezond-
heid, motorische vaardigheid en taakgerichtheid. En dus
ook voor het leren? Mombarg: “We moeten af van het
idee dat bewegen hard meehelpt aan het vergroten van
leerprestaties. Bewegen heeft geen rechtstreeks effect op
rekenen, lezen en schrijven.”
Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van bewe-
gen op leren levert tegenstrijdige resultaten op, zegt hij.
Wat wel vaststaat: effect op de motorische vaardigheid en
de vaardigheid in het omgaan met andere kinderen tijdens
het bewegen. “Het effect van bewegen is heel taakspecifiek.
En dat is anders dan men altijd dacht.”
Bewegen doet drie dingen met de hersenen, vertelt
Mombarg. Allereerst zorgen beweging en prikkelrijke
oefeningen – zoals het overgooien van een bal – ervoor
dat de bloedsomloop in de hersenen toeneemt, waardoor
je je in ieder geval tijdelijk beter kunt concentreren (over
die tijdsspanne zo dadelijk meer). Ten tweede komen
er bij meer complexe bewegingen – zoals overgooien
of fietsen over het schoolplein – neurotransmitters en
groeihormonen vrij, die de zenuwbanen versterken en
zorgen dat er meer verbindingen in de hersenen komen.
Bij complexe bewegingen moeten kinderen meerdere
prikkels tegelijkertijd verwerken. Dat is het derde effect:
die vaardigheid komt van pas op allerlei plekken, zoals
in het verkeer. “Laat ze maar een balspel doen of door
elkaar fietsen op het schoolplein”, adviseert Mombarg.

thema _ bewegen en leren

Over het thema

Bewegen is goed. Voor iedereen, dus ook voor
de schooljeugd. Maar hoe goed precies? En
op welke manier en in welke mate moet je
bewegen om een bepaald effect te sorteren? In
deze Kader Primair zoomen we in op de relatie
tussen bewegen en leren. En hoe het onderwijs
deze optimaal kan benutten en in de praktijk
brengen. Ingewikkeld hoeft het niet te zijn, maar
(soms) een andere mindset en een aanjager zijn
noodzakelijke voorwaarden.
De impact op de cognitieve functies blijkt sterk
af te hangen van hoe je bewegen op je school
inzet. Vooral de combinatie van bewegen én
reken- en taallessen heeft een positieve invloed
op de leerprestaties. Denk aan tafels opzeggen
terwijl je een bal vangt, springend klokkijken,
‘ren je rot’ naar het goede antwoord, stappen
zetten tijdens het in stukjes delen van een
woord, et cetera. Drie scholen leggen uit hoe zij
dit ‘bewegend leren’ concretiseren in tijd, ruimte
en middelen. Over zelf verzonnen spelvormen
bij bestaande methodes, al dan niet op een
gemarkeerd schoolplein en met eenvoudige
middelen. “We hebben vooral gekeken hoe
bewegend leren makkelijk inzetbaar kan zijn
door leerkrachten”, aldus een schoolleider.
Tot slot een uitstapje naar het nut van risicovol
spelen versus de aansprakelijkheid van scholen.
Want een net wat uitdagender ingericht
schoolplein of een (nog) niet-gecertificeerde
speelvoorziening kan veel gedoe met zich
meebrengen. Een deskundige op het gebied van
buitenspelen: “Ik adviseer meestal de grootste
risico’s weg te werken, aangevuld met een
pedagogisch verhaal dat risico’s bij opgroeien
horen.”
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g e e n  b e w i j s  v o o r  d i r e c t  e f f e c t  o p l e r e n

Combineren Marijke Mullender-Wijnsma, docent
en onderzoeker aan de RUG, deed onderzoek naar het
programma Fit & Vaardig, waarbij leerlingen al jongle-
rend, springend of rennend een reken- of taalles volgen.
Zij ontdekte dat als kinderen hiermee drie keer per week
bewegend leren, zij na twee jaar een extra leerwinst van
vier maanden behalen op taal en rekenen. Dus toch een
effect op leren? Mullender-Wijnsma: “Als kinderen fit zijn,
kunnen ze beter presteren. Maar ook ik denk niet dat je
door veel sporten beter gaat rekenen. Daarvoor moet je
toch echt je rekenopdrachten doen. Als je een programma
als Fit & Vaardig gebruikt, waarin bewegen wordt gecom-
bineerd met rekenen en taal, kan dat wel invloed heb-
ben.” Een half jaar na de lessen Fit & Vaardig was er nog
steeds een positief effect meetbaar op rekenen, maar bij

Meer bewegen=
beter concentreren

spelling was het effect weg. Mullender-Wijnsma: “Dat kan
komen doordat de beweging gekoppeld was aan de leer-
stof. Bij rekenen werd bijvoorbeeld geautomatiseerd; een
vaardigheid die leerlingen daarna nog vaak nodig hebben.
Denk aan de tafels. Bij spelling gaat het meer om losse
woordcategorieën.” Ook zij ziet eerder indirecte effecten
van bewegen op leren. “Als je goed en voldoende beweegt,
stimuleert dat de aanmaak van nieuwe hersencellen.
Dat is goed voor je cognitie op lange termijn.”
Het Fit & Vaardig-onderzoek kreeg vanaf de start in 2011
veel media-aandacht, omdat het vrij nieuw was om in de
klas te staan springen. Mullender-Wijnsma: “Je ziet nu
steeds meer scholen die iets aan beweging doen. Gezonde
Scholen zetten net als Fit & Vaardig-scholen bewegen
 zorgvuldiger in.”

Als je een lesprogramma gebruikt waarin bewegen
wordt gecombineerd met rekenen en taal, kan dat

een positieve invloed hebben op de leerprestaties.
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Mullender-Wijnsma zag kleine effecten van Fit & Vaardig
op de fitheid. “Ik denk dat er zeker ook invloed is op het
welzijn en de motorische ontwikkeling. Wij hebben de
invloed op sociaal-emotionele vaardigheden niet geme-
ten. Ik vermoed dat die invloed bescheiden is en afhangt
van hoe je het bewegen inzet.” Ook de invloed op bij-
voorbeeld kinderen met ADHD is niet gemeten. Uit een
onderzoek onder 1.676 kinderen over de eerste twee
jaar van De Gezonde Basisschool van de Toekomst (2015-
2017) blijkt dat er op ‘voeding-beweegscholen’ naast
vitaler gedrag minder conflicten zijn en dat het sociale
gedrag (bijvoorbeeld respect, samenspelen) van kinderen
is verbeterd. Betrokkenen denken echter dat dit komt
door een betere structuur (bijvoorbeeld georganiseerde
activiteiten, extra ogen) en een positievere sfeer op
school.

Aanjager nodig Mullender-Wijnsma studeerde
zelf aan de pabo. “Ik vind het belangrijk dat dingen
die bewezen effectief zijn, de praktijk bereiken. Er zijn
goede redenen om op school meer te gaan bewegen.
Het helpt als er een aanjager is. Dat kan bijvoorbeeld de
schoolleider zijn. Wil je bewegen schoolbreed inzetten,
dan moet er ook iemand zijn die dat coördineert.”

Bij het inbouwen van beweegmomenten in het dagpro-
gramma helpt het als de leraar het klassenmanagement
goed op orde heeft, zegt zij. “Dan kun je ook de onrust
beperken. Zijn de leerlingen eenmaal gewend aan de
beweegmomenten, dan verdwijnt die onrust vanzelf.”
En hoe moet dat met grote groepen in niet al te ruime
lokalen? “Staand achter je tafeltje kun je al heel veel
doen. Wij merken wel dat in noodgebouwen de gehorige
vloeren en dunne wandjes lastig kunnen zijn.”
Ouders hebben zeker ook een rol bij het stimuleren van
bewegen, vinden beide onderzoekers. Ouders kunnen
buiten spelen stimuleren en de beeldschermtijd beper-
ken. Het zijn vaak kinderen van minder bemiddelde
ouders die niet op sport zitten en weinig buiten komen.
Mullender-Wijnsma: “En deze ouders zijn vaak moeilij-
ker bereikbaar. Het mooie van de school is dat álle kin-
deren daar komen.”

Genoeg redenen dus om (ook) tussen de lessen door even
lekker te bewegen. Maar hoe lang moet je dat doen om
een effect te creëren? Mombarg: “Uit onderzoek blijkt
dat het niet uitmaakt hoe lang je beweegt: 20, 40 of 60
minuten.” Uit onderzoek naar Smart Moves – dagelijks
10 minuten matig tot zeer intensief bewegen tussen
de lessen door – bleek echter dat dagelijks 10 minuten
matig tot zeer intensief bewegen geen effect had op de
selectieve aandacht en andere cognitieve prestaties, en
zelfs niet op de fitheid van leerlingen. Mombarg: “Ook
wanneer je bewegingsoefeningen doet met een heel lage
intensiteit, heeft dat geen effect. Je hartslag moet echt
flink omhoog gaan. De Daily Mile (15 minuten per dag
(hard)lopen op school) heeft nut; kinderen zijn lekker
even buiten. Maar wil je een betere taakgerichtheid, dan
zullen ze die 1.4 kilometer moeten rennen en tegelijker-
tijd met een bal stuiten.”

Persoonsvorming En hoe lang beklijft het effect van
bewegen? Mullender-Wijnsma: “Je ziet meteen effect op
concentratie, en uit verschillende onderzoeken blijkt dat
dit tot een half uur kan beklijven.”
Het effect van bewegen op de persoonsvorming is volgens
Mombarg onder voorwaarden positief. “Kinderen die meer
bewegen, vinden school leuker. Kinderen kúnnen door
sport meer zelfvertrouwen krijgen, mits ze succes ervaren
en dat aan zichzelf toeschrijven. Sport zorgt dus niet auto-
matisch voor een positief zelfgevoel en het idee dat je wat
kan. Ik pleit er daarom voor om leerlingen bij gym hun
eigen uitdaging te laten bepalen. Geef ze bij de gymnastie-
kles en op het plein de keuze uit een wedstrijdje, samen
sporten of een tijdje individueel sporten.”

Marijke Mullender-Wijnsma, docent en onderzoeker aan de RUG,
deed onderzoek naar het lesprogramma Fit & Vaardig: “Staand
achter je tafeltje kun je al heel veel doen.”

‘e r  z i j n  g o e d e  r e d e n e n  o m  o p
s c h o o l  m e e r  t e  g a a n  b e w e g e n .
h e t  h e l p t  a l s  e r  e e n  a a n j a g e r
i s .  d at  k a n  b i j vo o r b e e l d  d e
s c h o o l l e i d e r  z i j n ’
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Remo Mombarg, lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport:
“Leraren moeten het normaal gaan vinden dat kinderen door de
klas lopen.”

m e e r  b e w e g e n  n i e t  v e r p l i c h t ,  w e l  s p e c i f i e k e r e  k e r n d o e l e n

Bijna de helft van de kinderen beweegt

te weinig, rapporteerden de Nederlandse

Sportraad, Onderwijsraad en Raad

voor Volksgezondheid en Samenleving

in hun advies ‘Plezier in bewegen’

(september 2018). Dat kan leiden tot

kansenongelijkheid. Sport en beweging

moeten volgens hen een integraal

onderdeel zijn van het onderwijs.

Landelijk beleid en wetgeving geven

onvoldoende richting aan sporten en

bewegen op school. Leerlingen in po, vo

en mbo zouden twee keer per dag een

half uur matig intensief moeten bewegen.

De raden pleiten voor beweegteams met

vakleerkrachten, buurtsportcoaches

en gekwalificeerde trainers. Scholen

kunnen meer samenwerken met

sportverenigingen. Gemeenten zouden

hierin meer regie kunnen nemen.

Minister Slob van OCW vindt het

aanzetten tot meer bewegen echter

ook een taak van ouders, wijk- en

sportvereniging. Hij wil scholen

niet verplichten tot het organiseren

hiervan. Wel vindt de minister dat

bewegingsonderwijs moet worden

gegeven door bevoegde leerkrachten. Dat

kan een ALO-geschoolde vakleerkracht

zijn, een groepsleerkracht met een brede

bevoegdheid voor bewegingsonderwijs

of een groepsleerkracht die voor

2005 is afgestudeerd en automatisch

bevoegd is. Slob wijst op de middelen

hiervoor in de lumpsum en de extra

gelden uit het werkdrukakkoord.

Ook is er een subsidieregeling voor

groepsleerkrachten om de post-initiële

leergang bewegingsonderwijs te volgen

en hiermee hun bevoegdheid te halen.

Verder onderschrijft hij de aanbeveling

uit het advies ‘Plezier in bewegen’ om

samenwerking op lokaal niveau tussen

gemeenten, scholen en sportvereniging

te versterken. De minister vindt dat er

meer duidelijkheid moet komen over wat

er van scholen kan worden verwacht.

Dit laatste wordt meegenomen in de

huidige herziening van het curriculum.

Binnen Curriculum.nu wordt gewerkt

aan specifiekere kerndoelen voor

bewegingsonderwijs.

Goede neurologische basis Dat onderstreept het
belang van bewegen op school. Mombarg: “Daar komt
bij dat in de eerste twaalf jaar de hersenstructuur van
kinderen wordt opgebouwd. Als je dankzij een voorspoe-
dige zenuwontwikkeling een brede motorische en goede
neurologische basis hebt, kun je beter switchen van de
ene naar de andere cognitieve taak, sport of andere han-
deling. In Finland spelen ze daar op in; daar wordt na elk
lesuur een kwartier bewogen. Leerlingen wisselen van
staande naar zittende taken naar werken op de gang.

Het zou mooi zijn als ook onze scholen meer mogelijk-
heden zouden bieden om te bewegen, binnen en buiten.
Een crossbaantje, ballenhoek, klimblokken en statafels
maken echt een verschil.”
Schoolbestuurders en schoolleiders kunnen dat facili-
teren. Mombarg: “Dat gebeurt ook al, bijvoorbeeld bij
Gezonde Scholen met het thema Bewegen en sport. Maar
leraren hebben nog geleerd dat leerlingen op stoelen
moeten zitten. Je zou kunnen beginnen met de reken- en
taalhoeken een stuk uit elkaar te zetten, zodat leerlingen
moeten lopen om hun boekjes op te halen. Leraren moe-
ten het normaal gaan vinden dat kinderen door de klas
lopen. Schoolleiders kunnen leraren duidelijk maken
waarom bewegen belangrijk is en hier samen met hen
een strategie voor ontwikkelen.”
Mombarg ziet ook mogelijkheden in samenwerking met de
naschoolse opvang. “Je zou hun aanbod veel meer kunnen
integreren in het schoolprogramma.” Mullender-Wijnsma:
“Bewegen is niet alleen aangetoond effectief, maar zo’n
onderbreking van je programma is ook gewoon heel leuk
en goed voor de kinderen.” _

Meer weten?
www.gezondeschool.nl

www.gezondeschoolpleinen.nl (tips voor beweegvriendelijker

maken schoolplein)

www.allesoversport.nl (onder andere effecten bewegen op

leren)

https://fitenvaardigopschool.nl 

http://smart-moves.nl

https://thedailymile.nl 

www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl

13k ader prim air mei 2019

937733-02_013_03-May-19_12:08:00_walter



b e w eg en d l er en

thema _ bewegen en leren

Kabouter met ou of au? Leerlingen rennen naar de ene kant van het speelplein of naar de andere.

De goede of de verkeerde kant. Bewegen en leren gaan heel goed samen. Het lijkt een goede

manier om schoolprestaties te verbeteren en leidt in elk geval tot fitte en blije leerlingen en een

grotere diversiteit aan werkvormen. Steeds meer scholen doen – naast vaak al veel aandacht

voor bewegen in het algemeen – aan bewegend leren. tekst astrid van de weijenberg

m g r  h e y l i g e r s s c h o o l  i n  k wa d e n d a m m e

Makkelijk inzetbaar maken
voor leerkrachten
Op de Mgr Heyligersschool in het Zeeuwse
Kwadendamme begon het ooit met een studiedag van
het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (Cios).
Schooldirecteur Ivo Collet en de lokale sportambtenaar
Martijn den Blijker van de gemeente Borssele waren
zo enthousiast over de mogelijkheden van bewegend
leren, dat ze samen aan de slag gingen om het te
introduceren op school.

Aanvankelijk gebeurde bewegend leren met de methode
Beweegknap, ontwikkeld door het Cios en gekoppeld aan
de leerdoelen van het basisonderwijs. Zonder subsidie,
maar wel met inzet van uren van de sportambtenaar en
met schooldirecteur Collet als kartrekker, maakten ze
een begin. De school won er de Zeeuwse Onderwijsprijs
2016 mee. Inmiddels is de school op eigen wijze ver-
der gegaan. Collet: “We hebben vooral gekeken naar
hoe bewegend leren makkelijk inzetbaar kan zijn door
leerkrachten. Beweegknap biedt veel inspiratie, maar is
erg bewerkelijk. Er zijn zoveel varianten, dat je veel tijd

kwijt bent om dat allemaal uit te zoeken en uit te leggen.
Daarvoor moet je bijna iemand in dienst nemen. Daarom
hebben we vereenvoudigde spelvormen gemaakt en die
op kaarten gezet. Dat biedt duidelijkheid aan leerkrach-
ten, maar ook aan leerlingen.”

Gemarkeerd speelplein Er zijn inmiddels tien
kaarten en dus tien spelvormen die allemaal praktisch
toepasbaar zijn. Want daar zit het gevaar, weet Collet.
“Als het organiseren veel tijd kost, gebeurt het niet.
Dat is een drempel.” Het speelplein heeft daarom vaste
markeringen, een lijn, hoepels en vierkanten. Honderd
velden op het schoolplein geven leerlingen gevoel bij ver-
houdingen. Ook de gymzaal wordt gebruikt. Collet helpt
waar mogelijk om materiaal klaar te zetten. Verder vergt
de methode van de Mgr Heyligersschool weinig investe-
ringen. Letters van schuim koop je bij de Action. Kaartjes
met woorden maken ze zelf. Schattend rekenen doen ze
bijvoorbeeld met een pittenzakje: hoe ver denk jij dat
je gegooid hebt? Of gooi in de buurt van de 12. Breuken

Tafelsop het speelplein
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>

koppelen aan kommacijfers, zoals de juf of meester het
noemt, doen ze met renspelletjes: het ene kind pakt 1/4,
het andere 0,25 en ze zoeken elkaar op. Wie bij trefbal
afgooit, pakt een woord en de lidwoorden gaan na afloop
bij elkaar staan. De theorie bij de les wordt in de klas uit-
gelegd als de leerlingen weer terug zijn in het lokaal, de
praktijk vindt op het schoolplein plaats.

Blijven inspireren Directeur Collet draagt het
bewegend leren met verve uit. Al ziet hij in de winter
dat het allemaal wat inzakt. “Af en toe moeten de leer-
krachten opnieuw geïnspireerd worden. De bedoeling
is dat ze toch minimaal eens per week een les buiten
doen. Sommige leerkrachten gaan wel drie keer per
week en verzinnen zelf nieuwe activiteiten, anderen
hebben er wat meer moeite mee.” Op zijn school komen
regelmatig collega’s kijken, ook die aandacht motiveert.
De gemaakte kaarten stelt Collet graag beschikbaar aan
wie ze wil. Zijn advies aan andere scholen is om het
gewoon uit te proberen. “Met de doelen in het achter-
hoofd en een paar kartrekkers is het allemaal niet zo
ingewikkeld.”

‘m e t  d e  d o e l e n  i n  h e t
a c h t e r h o o f d  e n  e e n  pa a r
k a r t r e k k e r s  i s  h e t  a l l e m a a l
n i e t  z o  i n g e w i k k e l d ’

Op de Mgr Heyligersschool krijgen gezondheid en veel
bewegen sowieso veel aandacht. Collet: “Wij hebben
mede door dit alles op school relatief weinig leerlingen
met overgewicht. En verder zijn onze kinderen heel
vrolijk. Ze geven aan de wisseling in de werkvormen
heel plezierig te vinden. Buiten en binnen hebben ze
meer energie. Bovendien zit er veel samenwerken in de
spelletjes.”

Downloaden kaarten bewegend leren Mgr Heyligersschool:

www.borselebeweegt.nl/bewegend-leren

De Mgr Heyligersschool heeft
vereenvoudigde spelvormen gemaakt voor
bewegend leren en die op kaarten gezet.
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In de hal van de Margarethaschoolstaat een spinningbike om
stoom af te blazen of een overschot aan energie kwijt te raken.
Foto: Joost Grol

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

Van springend
klokkijken
tot spinningbike

De Margarethaschool in Arnhem is al twaalf jaar bezig
met bewegen. De vorige directeur, Ard op de Weegh,
was de initiator. Onder het motto: bij opbrengstgericht
leren hoort ook opbrengstgericht bewegingsonderwijs.

De Margarethaschool doet mee aan een pilot om te kij-
ken hoe je beweging in kunt zetten in het klaslokaal,
vanuit de kenniskring bewegend leren van de pabo en
een gelijknamige werkgroep met enkele leerkrachten
van de school zelf. Tafels opzeggen terwijl je de bal
vangt. Klokkijken en springen bij de halve minuten.
Het zijn voorbeelden van hoe de school bewegen en
leren in het klaslokaal combineert. “Kleuters bewegen al
veel in de lessen, dus daar wordt bewegend leren al min
of meer vanzelf toegepast”, aldus vakleerkracht bewe-
gingsonderwijs Ivo Glaser.

In de hal van de school staat ook een spinningbike.
Een goede manier voor leerlingen om stoom af te blazen
of een overschot aan energie kwijt te raken. De fiets wordt
veel gebruikt. Glaser ziet er dagelijks kinderen op zitten.
“Als ze na vijf of tien minuten terugkomen in de klas,
kunnen ze weer even stil zitten om hun werk te maken.”

Frequent bewegingsonderwijs Omdat een
gezonde geest en een gezond lichaam bij elkaar horen,
heeft de Margarethaschool in eerste instantie vooral
ingezet op goed en frequent bewegingsonderwijs. Twee
bevlogen vakleerkrachten geven drie keer in de week 45
minuten gymles. Motorische remedial teaching voor leer-
lingen die uitvallen in de gymles vindt iedere week plaats
tijdens schooltijd. Glaser: “Als het een kind bijvoorbeeld
maar niet lukt om te zwaaien aan de touwen, geven wij
gerichte instructie op dat onderdeel om het onder de
knie te krijgen. We doen dat in kleine groepjes, gedu-
rende tien weken. Je kunt met zo’n groepje veel indivi-
dueler werken en beter sturen. Je ziet het zelfvertrouwen
van deze kinderen groeien.” Buiten hun eigen lessen om
zijn de vakleerkrachten hiervoor vrij geroosterd. Ook in
de pauze organiseren de gymleraren activiteiten, onder
de naam ‘Ready set go’. Deze vinden plaats op het school-
plein alle leerlingen kunnen meedoen.

Naschools aanbod Daarnaast biedt de school negen
sportgerelateerde naschoolse activiteiten (kosten voor de
leerlingen: 2,50 tot 5 euro voor tien keer). Van half 3 tot
ongeveer half 5, van voetbal tot dans, basketbal, dreumes/
peutergym, gym plus en sportinstuif. De Margarethaschool
is onderdeel van een IKC en organiseert de activiteiten
samen met kinderopvangorganisatie SKAR. De school ligt
in de wijk Malburg, een zogenoemde krachtwijk.
“Het doel van de extra inzet op bewegingsonderwijs is
niet alleen fysiek, maar ook om een beter leerrendement
halen”, vertelt vakleerkracht Glaser. “Goed ontwikkelde
motorische vaardigheden kunnen voor een boost zorgen
in de schoolvaardigheden van kinderen.”
Om het intensieve bewegingsonderwijs te bekostigen, is
een paar jaar geleden de keus gemaakt om de klassen te
vergroten. Iedere klas heeft gemiddeld twee leerlingen
erbij. Met minder groepen kwam geld beschikbaar voor
de extra inzet van vakleerkrachten. Daarnaast heeft de
school subsidie ontvangen van Sportbedrijf Arnhem en
het wijkteam. De werkgroep in de school die is opgericht
voor bewegend leren, doet dat vanuit de taakuren die
iedere leerkracht heeft. Binnenkort verwacht men de
resultaten van de pilot met de pabo en wordt bepaald hoe
verder te gaan.
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s t.  s e b a s t i a n u s s c h o o l  i n  i l p e n d a m

Bewegen en leren consequent
combineren
‘Hoeveel tijd heeft de natuur nodig om kauwgum af
te breken? A: 1 jaar, B: 20 jaar, C: Kauwgum wordt
niet afgebroken. Ren je rot!’ De leerlingen van de St.
Sebastianusschool in Ilpendam rennen in het kader van
een project over zwerfafval naar bak B en C. B blijkt het
goede antwoord. Bewegen en leren is heel gebruikelijk
op de Sebastianus.

“Voorwaarde voor succes is dat de leerlingen serieus mee-
doen. Dat ze weten dat het leren is en niet spelen, ook
al is het buiten”, vertelt Karin Rijnders, leerkracht van
groep 3 en 4. De St. Sebastianusschool is de eerste van de
negen scholen waar ze werkt(e) die bewegen en leren zo
consequent combineert, zegt ze. Op de sbo-school waar
ze voorheen lesgaf, zou het ook minder makkelijk kun-
nen. “Daar heb je meer begeleiding nodig.”
De basis voor regelmatig bewegend leren op de
Sebastianus is gelegd op de Nationale Buitenlesdag, waar
de school jaarlijks aan meedoet.

Meerdere doelen Bewegend leren heeft voor het
schoolteam meerdere doelen. Ze gebruiken het als opfris-
momentje als de concentratie een beetje wegvalt: ‘Kom
op, even staan’. De leerlingen springen bijvoorbeeld het
antwoord op 1 x 2. Maar het lijkt ook alsof de stof beter
blijft hangen door te bewegen, ziet Rijnders.

Eigen suggesties Voor taal en spelling gebruikt de
school de methode Staal. Het bewegen hebben ze er zelf
bij bedacht. De leerkrachten, maar ook de leerlingen
zelf, komen met suggesties. Het stappen tijdens het ver-
delen van een woord in klankgroepen bijvoorbeeld: be-
lo-ven. Rijnders: “Lange klanken hebben pech, ik haal
gewoon een stukje weg, dus wordt het één o. Stappen
en praten en dan meteen opschrijven, is de werkwijze.
Maak je het woord langer en hoor je een t, dan loop je
naar de deur. Hoor je een d, dan loop je naar het raam.”
Of de leerkracht legt een hoepel uit de speelzaal op
het schoolplein en schrijft daarin -ng, in een andere
-nk. De leerlingen oefenen in tweetallen: de een leest
het woord voor, de ander rent naar de juiste hoepel en
schrijft het woord op.
“Een hoepel, stoepkrijt, kaartjes met woorden of getal-
len: veel meer heb je niet nodig.” Naast een goede voor-
bereiding, want dat is cruciaal, vindt Rijnders. “Het is
ook prettig om het schoolplein voor je eigen groep
te hebben, dus dat moet je regelen. En soms moet je
improviseren. Als de kaartjes wegwaaien, ga je iets
zonder kaartjes doen.” Ook een goed pedagogisch kli-
maat is belangrijk, benadrukt ze. “De kinderen moeten
samenwerken, want veel van de opdrachten doen we in
groepen. In wisselende groepen, zodat ze met iedereen
leren samenwerken.”

En een dobbelspel waarbij de leerlingen de ogen bij elkaar optellen
en dan zo snel mogelijk een pion op het juiste cijfer leggen.

Voor taal en spelling gebruikt de St. Sebastianusschool de methode
Staal. Het bewegen hebben ze er zelf bij bedacht.
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Veel kinderen bewegen te weinig. En als ze

buitenspelen, is het beweegaanbod beperkt.

Gevolg: meer ernstige valpartijen, motorische

en sociale onhandigheid en minder kennis

van de natuur. Daarom zijn uitdagende

speelpleinen en buitenlessen waarbij je vies

kunt worden belangrijk. Maar hoe ga je om

met het risico dat daarbij ook weleens wat mis

kan gaan? tekst lisette blankestijn

‘Die hut
moet instorten!’

Het is prachtig geworden,
het nieuwe speelplein
van basisschool Ter Does
in Hoogmade. Een groep
enthousiaste ouders
ontwierp samen met een
landschapsarchitect een
plein in de stijl van een
boerderijtuin. Het ziet
er fantastisch uit. Kers
op de taart, dankzij een
gift: een echte tractor om
lekker op te klimmen.
Onklaar gemaakt, uiter-
aard. Maar helaas staat er
een hekje eromheen; de
tractor is vooralsnog een
decorstuk. Nadat de keu-
ringsdienst met stalen
vingers had aangetoond

dat er een gevaar was voor beknelling, mocht het toestel
niet gebruikt worden. “Als je als school net wat anders wil,
een speelvoorziening die wat uitdagender is dan een klim-
rekje, loop je tegen zoveel dingen aan”, verzucht directeur

thema _ bewegen en leren

Directeur Kees Hagenaars van
basisschool Ter Does: “Als je
als school net wat anders wil,
een speelvoorziening die wat
uitdagender is dan een klimrekje,
loop je tegen zoveel dingen aan.”

Foto: VeiligheidNL
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r i s i covo l  spel en  o p  h e t  ‘ t r a in in g s v el d’  vo o r  h e t  l e v en
zijn er om risico’s uit te sluiten die kinderen niet kunnen
overzien. Bijvoorbeeld dat een kind met een kettinkje
kan blijven haken terwijl het ergens af glijdt.” Het hoofd-
knelrisico is berucht. “Als een kind ergens met de benen
en billen doorheen kan, dan kunnen normaliter ook de
buik en schouders erdoor. Maar het hoofd is in verhou-
ding nog heel groot.” Reden voor een Rotterdamse school
om de patrijspoortjes in haar speelboot dicht te lassen.”
De meeste mensen vinden dit soort zelfgeorganiseerde
toestellen gewoon leuk, weet Vermeulen. “We maken het
elkaar moeilijker dan nodig. Aansprakelijkheid is niet
te voorkomen. Ik adviseer meestal om na de keuring de
grootste risico’s weg te werken, aangevuld met een peda-
gogisch verhaal dat risico’s bij opgroeien horen. Ook kan
een schoolbestuur zich hard maken en voor het beleid
gaan staan.”

Ravotten Voor
ontwikkelingspsy-
choloog Steven Pont
is dit onderwerp zo
belangrijk dat hij zijn
naam verbond aan een
campagne Risicovol spe-
len van VeiligheidNL.
“We kunnen kinderen
niet beschermen tegen
het leven; we moeten
hen ervoor klaarsto-
men. Dus moet er op
het trainingsveld het
een en ander kunnen
gebeuren. Kinderen
moeten ravotten; ze
vallen heel vaak, als
het goed is. We heb-

ben onze kinderen nog nooit zo goed beschermd als nu.
Tegelijkertijd roepen we steeds wat een gevaarlijke wereld
het is en neemt het aantal kinderen met faalangst toe.
Uiteraard moeten we basisveiligheid garanderen, maar
een foutloze jeugd leidt niet tot een foutloos leven.”

Kees Hagenaars. “En dat is jammer. Onze ouders zijn heel
enthousiast; een enkeling is huiverig. Met het schoolbe-
stuur van WIJ de Venen onderzoeken we nu de juridische
mogelijkheden. Maar elke stap kost geld en ik kan het
risico niet dragen dat ik aansprakelijk word gesteld als er
iets gebeurt met een niet-gecertificeerde speelvoorziening.”
Op hetzelfde plein in Hoogmade liggen even verderop
rioolbuizen waar de kinderen doorheen zouden kunnen
kruipen. Helaas: er zaten nog wat scherpe randen aan en
die krijg je niet zomaar glad. Dus ook dit speelobject is
voorlopig alleen nog om naar te kijken, vertelt Hagenaars.
“Vroeger speelden we anders. Ik keek Ivanhoe en daarna
gingen we elkaar met stokken (‘zwaarden’) te lijf. Dat kan
nu niet meer. Kinderen moeten leren om risico’s te nemen,
maar tegenwoordig worden ze vaak als prinsjes en prinses-
jes beschermd.”

Bijenhotel Dirk Vermeulen, adviseur bij het
Kenniscentrum Buitenspelen, ziet in zijn praktijk veel
gedoe rondom regeltjes en keurmeesters die ook niet altijd
van de hoed en de rand weten. “Een kinderdagverblijf had
een bijenhotel, maar de GGD keurde het af. Te gevaarlijk.

Terwijl daar alleen soli-
taire bijen komen, die
in principe niet steken.”
Aan beknellingsrisico’s
is vaak makkelijk wat te
doen, vertelt Vermeulen.
“Als je een ijzeren plaatje
ergens op last, is het vaak
wel verholpen. Als je alle
risico’s uitsluit, krijgen
kinderen problemen
met hun motorisch
managementsysteem.
Armbreukrisico hoort
bij opgroeien. De meeste
kinderen weten vrij snel
dat vallen en pijn er
nu eenmaal bij horen.
De veiligheidsnormen

Dirk Vermeulen, adviseur bij het
Kenniscentrum Buitenspelen:
“We maken het elkaar moeilijker
dan nodig. Aansprakelijkheid is niet
te voorkomen.”

Ontwikkelingspsycholoog Steven
Pont: “Scholen zouden minder bang
moeten zijn voor claims en hun
pedagogisch beleid goed moeten
uitleggen.” Foto: Inge Pont

d e  s p e l r e g e l s

In Nederland regelt het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) wat speeltoestellen zijn en waaraan ze moeten voldoen.

Ze mogen ‘bij redelijkerwijs te verwachten gebruik geen gevaar opleveren voor de veiligheid of de gezondheid van de mens.’ Volgens

het WAS moeten speeltoestellen voor het openbaar domein voldoen aan Europese productnormen. De leverancier levert bij elk

speeltoestel plaatsings- en onderhoudsvoorschriften. Het WAS schrijft een risicoanalyse voor. Speeltoestellen die onder Europese

productnormen worden verkocht, worden geacht hieraan te voldoen. Zelfgemaakte/bedachte speelvoorzieningen (zoals een stuk

boom waarop geklommen kan worden of een tractor zoals in Hoogmade) moeten worden voorzien van zo’n risicoanalyse. Een goede

ontwerper kan die zelf opstellen. De school kan deze analyse laten checken bij het Keurmerkinstituut. Soms volgt dan een aanwijzing

om bijvoorbeeld het risico op vingerknellen aan te pakken.
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Veerkracht Het toverwoord is veerkracht, legt Pont
uit. “Resilience. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die risi-
covol mogen spelen, meer mentale veerkracht hebben.
Dingen moeten gecontroleerd fout gaan, want dan kun
je leren. Dat gebeurt niet met een iPad: die geeft kinde-
ren een gevoel van meesterschap met levels, waardoor
ze denken dat ze heel snel vorderingen maken. Bij het
buitenspelen leer je wél hoe je je moet hernemen na een
teleurstelling. Dat hoort gewoon in de pedagogiek, dus
moeten we het toestaan en op onze speelplekken niet te
angstig zijn. Die hut moet instorten! Herpak ik mezelf en
bouw ik hem weer op? Er mag best wat frustratie terug in
de pedagogiek.”

Buil In de praktijk ziet Pont dat je pedagogisch mede-
werkers niet zenuwachtiger kunt maken dan met een
overdracht van een kind met een buil op zijn hoofd.
“Terwijl je het ook kunt omdraaien: ‘Ouders, als uw
kind bij ons in al die jaren geen buil oploopt, doen wij
ons werk dan wel goed?’ We willen kinderen toch niet
voorbereiden op een gewatteerde wereld? Scholen zou-
den minder bang moeten zijn voor claims en hun peda-
gogisch beleid goed moeten uitleggen. ‘Zo doen we het,
en ja, we hebben een verbandtrommel die we soms ook
nodig hebben – maar dat is met een reden’.”

Toestemmen Het verantwoorden naar ouders toe is
voor veel scholen een drempel, merkt Judith Stolwijk,
zelfstandig sportpedagoog, docent Bewegingsonderwijs
aan de pabo en vakleerkracht van groep 7. “Je leert de
wereld kennen met je lichaam, van liggen tot kruipen
naar lopen en klimmen. Het is belangrijk ouders mee te
nemen en uit te leggen waarom kinderen risico’s moeten
leren nemen. Ikzelf doe dit meteen de eerste ouderavond
– de rest van het jaar klaagt niemand over een kapotte
knie. Laat ouders ook uitspreken waarvoor ze bang zijn.”
Hun instemming doet ertoe: “De eerste drempel die een
kind ervaart, is de ‘mag ik’? Pedagogische professionals
zijn zich daarvan niet altijd bewust. Een toestemmend
knikje van ouder of leerkracht is van groot belang.
Volwassenen moeten het spelen faciliteren met aanvaard-
bare risico’s.”

Sociale competenties Kinderen lijken op dit
moment minder risicocompetent dan vroeger: ze kun-
nen minder goed omgaan met fysieke uitdagingen. Maar
Stolwijk ziet meer redenen om risicovol spelen en bewe-
gen te stimuleren. “Als kinderen in aanraking komen

l e k k e r  v i e s

Tijdens de jaarlijkse internationale ModderDag, dit jaar op

28 juni, roept IVN Natuureducatie iedereen – waaronder

scholen, bso’s en kinderdagverblijven – op om naar buiten te

gaan en contact te hebben met natuur en aarde. Basisschool

Natuurlijk! in Venlo-Blerick deed vorig jaar mee. Voor Anouk

Huijs (leerkracht groep 2/3 en Leraar van het jaar 2019) was

dat een heel bijzondere dag: “Veel kinderen zijn niet meer

zo gewend om buiten te spelen en vies te worden. Ze waren

heerlijk sensorisch bezig – hoe voelt modder eigenlijk?

Modder is geen standaard speelgoed, maar de leerlingen

dachten out of the box en merkten dat je er wel wat mee kunt.

Ook was die dag heel goed voor de sociale vaardigheden.

Sommige kinderen wilden een moddergevecht doen. Welke

regels spreken we af? De ouders waren net zo enthousiast

als wij.”

Scholen organiseren de ModderDag zelf en melden hun

activiteit aan. Ze krijgen dan materialen, zoals checklists,

draaiboeken en een poster.

Meer informatie: www.modderdag.nl

‘d i n g e n  m o e t e n  g e c o n t r o l e e r d
fo u t  g a a n ,  w a n t  d a n  k u n  j e
l e r e n .  d at  g e b e u r t  n i e t  m e t  e e n
i pa d ’
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met het verkennen van
hun eigen grenzen,
dan levert dat (sociale)
competenties op: ze
kunnen elkaar helpen
grenzen aan te geven
en te verleggen. En ze
ervaren dat een ander
kind ergens misschien
veel beter in is.” Stolwijk
beschrijft de ‘No Rules
School’ in Nieuw
Zeeland, waar leerlingen
alles mogen meenemen
om op het schoolplein
mee te spelen. “Het pest-
gedrag werd minder,
het zelfvertrouwen en
de leerprestaties gingen
omhoog. Een nationale

verzekering ondervangt het risico op kosten.” Risico’s
nemen heeft ook impact op de hersenontwikkeling: de
prefrontale cortex ontwikkelt zich (mede) door het erva-
ren van verschillende risico’s. Nog een tip voor leerkrach-
ten? “Het is niet erg om je een keer om te draaien als je
wat spannends ziet gebeuren. Vindt een collega het mis-
schien minder eng? Laat hem of haar dan die activiteit
begeleiden.” _

Meer weten?
www.veiligheid.nl/risicovolspelen (VeiligheidNL verzorgt ook

workshops Risicovol spelen)

https://buitenlesdag.nl

www.speelruimte.nl

Handboek Personenschade (2017) o.a. over aansprakelijkheid

van scholen. Deventer: Wolters Kluwer

thema _ bewegen en leren

Het nieuwe speelplein van basisschool Ter Does in Hoogmade is ontworpen in de stijl van een boerderijtuin. Inclusief een echte tractor (onklaar gemaakt)
om lekker op te klimmen. Helaas vooralsnog een decorstuk, vanwege beknellingsgevaar.

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

Judith Stolwijk, sportpedagoog,
docent bewegingsonderwijs aan
de pabo en vakleerkracht groep 7:
“Volwassenen moeten het spelen
faciliteren met aanvaardbare
risico’s.”
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Een leven lang professionaliseren
Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een breed scala aan erkende opleidingen,

leergangen en trainingen – ook incompany – voor leidinggevenden in het funderend onderwijs,

op alle niveaus.

Schoolleiders spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Hoe zorg je ervoor dat je

jezelf blijft ontwikkelen en verrijken, nieuwe kennis opdoet en het inzicht in je eigen leiderschap

en drijfveren vergroot? Continue (her)scholing is noodzakelijk, ook voor de ontwikkeling van

je school. Kennis delen met (gast)docenten, experts en collega’s geeft inspiratie, kracht, (zelf )

vertrouwen en inzicht in je eigen rol in relatie tot je huidige schoolpraktijk.

Kijk voor het complete aanbod op
www.avs.nl/professionalisering
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen

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

maand in Zo kan het ook!: Directeur Ellen Scheermeijer van de IJburgse

Willibrordschool in Amsterdam maakte van haar school een Mindful School.

Leerlingen, leerkrachten én ouders krijgen lessen in mindfulness en

mediteren is vaste kost. tekst larissa pans

De omslag van een ‘gewone’ school naar

een waar meditatie en aandachttrainingen

onmisbaar onderdeel uitmaken van de

lessen en de omgang met elkaar, is vijf jaar

geleden eigenlijk ‘heel natuurlijk’ gegaan,

zegt directeur Ellen Scheermeijer van de

Willibrordschool. Aanleiding was de terug-

kerende klacht van de hoge werkdruk.

Eén collega wilde zelfs niet meer dan drie

dagen per week voor de klas staan: “Die

was na elke lesdag gebroken.” De werk-

drukklacht lijkt concreet, maar Scheermeijer

merkte dat ze bij het nadenken over

een oplossing stuitte op het probleem

dat wat door de een als werkdruk wordt

ervaren, door een ander als peanuts wordt

beschouwd. Ze riep een klankbordgroep in

het leven en een van de leden kwam met

een boekje over werkdruk en meditatie.

“Ik stond er eerst niet zo voor open, ik

vond mediteren altijd

wat zweverig. Tot

ik las dat ook grote

multinationals op de

werkvloer mindful-

ness inzetten voor

hun werknemers en

dat het daadwerkelijk

effectief is: werkne-

mers hebben minder

stress en meer plezier

in hun werk.”

Mindfulness is geba-

seerd op oosterse

meditatietechnieken

en kennis uit de

westerse psychologie

en maakt gebruik

van oefeningen om aandacht te trainen.

Scheermeijer volgde samen met een groep

collega’s een intensieve mindfulness-

training en was om. “Ik zag het belang in

van het inbouwen van momenten op een

werkdag waarin je aandacht hebt voor het

hier en nu, zonder oordeel. Het viel me na

die training pas op hoe ongelooflijk veel

impulsen er dagelijks op leraren afkomen.”

En nu zijn ze dus Mindful School: “We pro-

beren dagelijks te mediteren, maar leggen

niks op. Het is hier geen sekte. Sommige

leerkrachten starten de les met meditatie,

anderen doen het soms.” Elk jaar volgen

alle leerlingen een 8-weekse aandacht-

training van gecertificeerde leerkrachten.

De kinderen leren zo hun innerlijke wereld

beter kennen: hun gedachten, gevoelens,

lichaam en reacties. “De meditatieoe-

feningen zijn korte oefeningen die goed

aansluiten bij het concept van de Vreedzame

School, dat zijn we ook. Onze leerlingen

weten wat ze moeten doen als er onrust om

hen heen is.”

En veel ouders weten het inmiddels ook,

die hebben op de school mindfulness-trai-

ningen over opvoeden gevolgd en kwamen

razend enthousiast terug. “Ze snappen hun

kind beter en spreken nu ook dezelfde taal.”

Er was in het begin enige weerstand en

scepsis, die zijn inmiddels verdwenen.

En, mooi meegenomen: het aantal con-

flicten op school is ook ‘zienderogen

afgenomen’ en het ziekteverzuim ‘is lager

dan ooit’. Scheermeijers’ advies: wie een

Mindful School wil worden, moet beginnen

bij de leerkrachten. “Je kan het alleen maar

voorleven als je het zelf ervaren hebt. Voer

mindfulness breed door, ook bij leerlingen

en ouders.”

De trainingen zijn kostbaar. Scheermeijer

heeft gelobbyd bij de verzekering, zij

hebben de eerste trainingen betaald.

De lokale VLOA-subsidie (Verordening

Lokaal Onderwijsbeleid Amsterdam, red.)

is aangesproken, evenals de Lerarenbeurs

en werkdrukgelden.

En die collega die ooit met moeite drie

dagen kon werken? “Die staat nu lachend

vier dagen per week voor de klas.” _

Meer weten?
Zie het filmpje ‘Willibrord Mindful School’

op Youtube.com

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

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

‘Zo kan het ook’.

mindful school: ‘begin
bij de leerkrachten’

Schoolleider Ellen Scheermeijer (links in geel pak) en andere
betrokkenen tijdens de Mindful Challenge in april, waarmee de
Willibrordschool met vierhonderd kinderen, de ouders en het team
vierde dat ze officieel een Mindful School is.
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dubbelinterview

l eer k r a c h t  da i s y  m er t en s  en  h a a r  s c h o o l l ei d er  m a rc el  va n  r i j t

Een van de tien beste
leraren ter wereld

Leerkracht Daisy Mertens en schoolleider Marcel van Rijt van
basisschool De Vuurvogel in Helmond. Mertens drong door tot de
finale van de Global Teacher Prize 2019. Foto’s: Gerard van Hal
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l eer k r a c h t  da i s y  m er t en s  en  h a a r  s c h o o l l ei d er  m a rc el  va n  r i j t De Nederlandse Daisy Mertens, leerkracht op

basisschool De Vuurvogel in Helmond, is een

van de tien beste leraren van de wereld. Wat is

de kracht van deze leraar en hoe stimuleer je als

schoolleider de talenten in je team? Schoolleider

Marcel van Rijt: “Bij Daisy komen heel veel

kwaliteiten samen.”

tekst susan de boer

Een van de tien beste
leraren ter wereld

Meedenken Mertens begon in groep 3, maar werkt
inmiddels in groep 7. “Marcel (van Rijt, schoolleider, red.)
dacht dat dat goed bij mij zou passen. Ik hou van com-
municeren en filosoferen met kinderen. In groep 7 kan
ik met ze over dingen praten die een andere laag raken,
het is anders dan in groep 3. Daar zijn kinderen nog hun
eigen universum. Ik vind het mooi om kinderen te bege-
leiden naar de samenleving buiten dat universum, waar
ze moeten omgaan met anderen.” Wat de leerlingen van
De Vuurvogel nodig hebben en thuis niet altijd vanzelf-
sprekend is, is structuur, helderheid en duidelijkheid.
“Maar we kijken ook naar hun talenten. Het begint bij
luisteren naar kinderen, hoe zien zij zelf hun talenten
tot ontplooiing komen.” In de klas werkt Mertens doelge-
richt en laat als het even kan de leerlingen meedenken.
“Ik zorg dat ze gericht zijn op de taak. Ik wil ze leren zelf-
regulerend te werken, zodat ze het zelf kunnen. Dat doe
ik door open vragen stellen en veel feedback te geven.
Als er een basis is gelegd, kunnen ze meedenken over
doelen. Bij samenwerkingsdoelen bijvoorbeeld, kwamen
ze met het doel ‘elkaar uit laten praten’.”

Ruimte geven Binnen het team van De Vuurvogel
gaan de gesprekken vaak over de visie op onderwijs.
“We praten met elkaar over de manieren waarop we
met onze leerlingen omgaan. Het kan schuren, maar we
komen toch bij elkaar”, zegt schoolleider Van Rijt. “Voor
mij is dat de mooiste opdracht als schoolleider. We heb-
ben samen een doel voor ogen, en door het professionele
gesprek te voeren met collega’s kunnen we het doorverta-
len naar de klas.” Van Rijt geeft de teamleden de ruimte.
Zo kunnen leerkrachten zelf manieren uitproberen om
invulling te geven aan hun onderwijs. Daisy Mertens:
“Marcel zal nooit zeggen wat ik moet doen. Ik kan alleen
ruimte geven aan de leerlingen als ik zelf de ruimte
krijg om mee te denken, bijvoorbeeld over onderwijs op
deze school. Maar ik vind wel dat de schoolleider een
cruciale rol heeft. Hij is degene die de grote lijnen uitzet.
Vervolgens bewandelen we samen met het team de weg.”
Mertens deed de master ‘Leren & Innoveren’ en ook veel
collega’s hebben een master gedaan. “We werken niet
alleen vanuit ons gevoel. Gevoel is wel belangrijk, je moet
doorvoelen waarvoor je staat. Maar we toetsen alles wat
we doen aan de theorie en aan elkaar.”

“Mijn voornaamste drijfveer is dat ik verschillende cultu-
ren, achtergronden en geloven met elkaar wil verbinden.
Op de pabo ben ik erop afgestudeerd en toen ik hier sol-
liciteerde bij het bestuur, gaf ik meteen aan dat ik op een
school wilde werken met een grote culturele diversiteit.
De Vuurvogel is echt een afspiegeling van de maatschap-
pij. Ik wil inspireren, de relatie aangaan, kinderen leren
de overeenkomsten te zien en de verschillen te benoemen
en elkaar toch te vinden. Ik laat dat zien in de klas, natio-
naal en nu ook internationaal”, vertelt Daisy Mertens (31).
In 2019 hoort zij bij de tien beste leraren van de wereld,
genomineerd voor de Global Teacher Prize.

Bidden Daisy Mertens werkt sinds 2008 op De
Vuurvogel, een brede school in een herstructureringswijk
in Helmond. De leerlingenpopulatie is zeer divers. “Als je
op deze school werkt, moet je open staan voor alle achter-
gronden”, zegt Mertens. “Vanmiddag had ik bijvoorbeeld
iets uit te praten met een leerling, maar zij wilde naar
huis om te bidden. ‘U weet niet hoe belangrijk het is om
te bidden’, zegt ze tegen mij. Ik vraag haar: ‘Hoe weet
je dat? Ik bid ook. Maar het is ook fijn als we het samen
opgelost hebben.’ En dat vindt zij ook fijn. Ik wist wel wat
er speelde, ze had me iets beloofd en dat was niet gelukt
en in de Koran staat dat je je beloftes moet nakomen.
Dit meisje is erg bezig met de islam. Ik wil dat het kind
voelt dat we samen op zoek gaan naar gemeenschappelijk-
heid. We leven in een tijd van polariseren en radicaliseren
en als ik in het leven van een kind het verschil kan maken,
me met haar kan verbinden, dan betekent dat iets. Ik ben
oprecht nieuwsgierig naar wat een kind beweegt, en hier
kan ik mijn nieuwsgierigheid kwijt.” Volgens school-
leider Marcel van Rijt zijn oprechtheid en authenticiteit
belangrijke eigenschappen van Mertens. “Luisteren naar
het verhaal van de ander, dat is de grote kracht van Daisy.
Zij is in staat om met leerlingen het gesprek te voeren over
levensvragen. Kinderen gaan anders kijken naar zichzelf en
de omgeving.”

‘a l s  j e  z o’ n  s p e l e r  h e b t  i n  j e
t e a m ,  d a n  h e l p t  h e t  a n d e r e n
o o k  vo o r u i t .  m e n s e n  z i e n
d at  i n i t i at i e v e n  w o r d e n
g e s t i m u l e e r d ’
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Healthy School Concept
Bouwen aan energiezuinige en gezonde scholen

www.renson.nl

Buitenzonwering in combinatie met
ventilatieve koeling (of nightcooling)
voor aangename binnentemperaturen

De continue toevoer van verse lucht
en de gecontroleerde afvoer van

vervuilde lucht zorgt voor de best
mogelijke binnenluchtkwaliteit

Op naar een gezonde en
comfortabele school voor zowel
leerlingen als leerkrachten
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dubbelinterview

Schoolleider Marcel van Rijt: “Luisteren naar het verhaal van de
ander, dat is de grote kracht van Daisy. Zij is in staat met leerlingen
het gesprek te voeren over levensvragen.”

Leerkracht Daisy Mertens: “Marcel zal nooit zeggen wat ik moet doen.
Ik kan alleen ruimte geven aan de leerlingen als ik zelf de ruimte krijg
om mee te denken.”

Zoektocht Talenten van leraren ontwikkelen is een
zoektocht, vindt van Rijt. “Ook bij jezelf. Als schoollei-
der ben je soms geneigd in te grijpen als teamleden een
andere oplossing kiezen. Maar er zijn verschillende per-
spectieven en oplossingen.” Van Rijt legt de verantwoor-
delijkheid liefst zo laag mogelijk in de organisatie, bij de
leerkracht. “Maar dat heeft ook een keerzijde: eerst vindt
iedereen het fijn, maar later in het proces kom je elkaar
tegen en dan vragen ze mij om richtlijnen. Dan ga ik met
de collega’s in gesprek: wat maakt je onzeker, en waarom
moet ik een collega aanspreken op gedrag dat jij ziet?
Je kunt ook zelf die collega aanspreken.”

Weerstand Toen Mertens 11 jaar geleden op De
Vuurvogel begon, had zij een duidelijke visie op hoe het
onderwijs eruit zou moeten zien. Dat zorgde soms voor
wat weerstand. Van Rijt: “Ik heb tegen Daisy gezegd dat
het prima is als je met je eigen verhaal aan de slag gaat,
maar dat je ook moet zorgen dat je dat deelt, dat je men-
sen meeneemt in je verhaal. Aan de andere kant heb ik
tegen de collega’s gezegd: ‘Jij denkt het nu beter te weten
dan Daisy, maar zitten er ook elementen in haar verhaal
die voor jou van waarde zijn?’” De organisatie profiteert
van de drijvende kracht van Mertens. Ze denkt bijvoor-
beeld mee over schoolontwikkeling in de breedte en
heeft een bezielende invloed op haar collega’s. Van Rijt:
“Als je zo’n speler hebt in je team, dan helpt het anderen
ook vooruit. Mensen zien dat initiatieven worden gesti-
muleerd. Het is een spannend proces. Het zijn allemaal
hoog opgeleide mensen en de inspiratie en eigenwijs-
heid, die er ook zit in de leerkrachten, maken dat we met
elkaar het onderwijs steeds verder verbeteren.”

Trots Natuurlijk is de school enorm trots op haar leer-
kracht Daisy Mertens. “Ook de andere gebruikers van dit
gebouw en de ouders”, vertelt Van Rijt, “iedereen vindt
het geweldig. Het begon ermee dat de leerlingen haar
in 2016 nomineerden voor Leraar van het Jaar. Dat werd
ze ook, het was prachtig. Dit is toch een wijk met een
stempeltje, en nu konden we trots zijn. Dit jaar werd ze
genomineerd voor de Global Teacher Prize. Ze kwam bij
de laatste vijftig, dat hebben we gevierd. Toen bij de laat-
ste tien, dat hebben we ook gevierd. Die momenten maak
je met elkaar. Het geeft een positieve sfeer in de school.
We zetten met elkaar iets supermoois neer en dat ziet de
buitenwereld ook. Toen we terug waren uit Dubai (prijs-
uitreiking Global Teacher Prize, red.) hebben we een hul-
digingsmoment georganiseerd, voor ouders en leerlingen
en alle betrokkenen. Ook de familie van Daisy was erbij.
We delen het samen. Iedere leerkracht heeft zijn of haar
kwaliteiten, maar bij Daisy komen heel veel kwaliteiten
samen.” _

‘a l s  s c h o o l l e i d e r  b e n  j e
s o m s  g e n e i g d  i n  t e  g r i j p e n
a l s  t e a m l e d e n  e e n  a n d e r e
o p lo s s i n g  k i e z e n .  m a a r  e r  z i j n
v e r s c h i l l e n d e  p e r s p e c t i e v e n  e n
o p lo s s i n g e n ’
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in c i d en t en m a n a g e m en t  ro n d  ‘ t im e- o u t ’  t e a m l i d

Een techniekinstructeur die naar huis werd gestuurd omdat hij de profeet Mohammed

zou hebben beledigd in de klas. Het ‘nekvelincident’ dat leidde tot schorsing van een

onderwijsassistent. Een geschorste docent vanwege het bekijken van naakte vrouwen tijdens

het surveilleren. Begin dit jaar stonden de media bol van de incidenten in het onderwijs waarna

schorsing volgde. Hoe stel je je als schoolleider op in dit soort situaties? tekst irene hemels

achtergrond

‘Schorsen is vaak
teken van onmacht’

Als leerlingen grenzen over gaan en leraren
even niet meer weten hoe ze daar professioneel
mee om moeten omgaan, leidt dat vaak tot een
incident. Vaak rommelt het dan al langer, is er
een bepaalde sfeer.
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in c i d en t en m a n a g e m en t  ro n d  ‘ t im e- o u t ’  t e a m l i d Schoolleiders van de gewraakte
scholen willen niet praten
over de incidenten die hebben
plaatsgevonden. Ook andere
schoolleiders en schoolbestu-
ren branden zich liever niet
aan vragen als: hoe steun je je
leraar en voorkom je dat het
uit de hand loopt? Toch vraagt
het onderwerp om reflectie.
Zeker sinds de Tweede Kamer
zich erover uitsprak en minis-
ter Slob hoopt dat scholen
meer beleid gaan opstellen om
‘paniekreacties’ te voorkomen.

Paniekreactie Schorsing
is wel degelijk een paniekreac-
tie, vindt ook Klaas Hiemstra,
directeur Stichting School &

Veiligheid die scholen (po, vo en mbo) ondersteunt bij
het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Neem
de incidenten rond de techniekinstructeur en het nek-
velincident. “Wat opvalt aan deze incidenten, waarbij
personeelsleden zijn geschorst en die in de media zijn
gekomen, is dat de schoolleiding vooral achteraf ingrijpt.
Je ziet dat leerlingen grenzen zijn overgegaan en docen-
ten weten even niet meer hoe ze daarmee moeten
omgaan. Dat leidt tot een incident. Schorsing is dan vaak
een teken van onmacht. Het heeft arbeidsrechtelijke
consequenties en wekt de indruk alsof het allemaal de
verantwoordelijkheid is van die ene leraar. Die moet
even weg en wordt op afstand gezet, terwijl je met elkaar
als team en schoolleiding verantwoordelijk bent voor

de veiligheid op school.” Vaak zijn aan een incident al
signalen voorafgegaan. “Het lijkt een moment waarop
alles misgaat, maar zo’n incident staat zelden op zichzelf.
Vaak rommelt het, is er een bepaalde sfeer. Ik kan me
niet voorstellen dat het in één keer moeilijk gaat bij de
leraar, de leerling of de groep die het betreft. Het kan dat
een leraar niet professioneel handelt, maar in de meeste
gevallen heeft alles wat aan interactie plaatsvindt zich in
de loop der tijd opgebouwd.”

Privédomein We spreken een schoolleider die zich
opeens geconfronteerd zag met een groep ouders die
eiste dat een leerkracht op non-actief werd gezet, omdat
de veiligheid van hun kinderen in het geding zou zijn.
Dat de leerkracht in zijn privésituatie met speelgoed
kunst maakt die reacties oproept, werd door ouders aan-
gehaald als verzwarende omstandigheid. De directeur van
deze school, die anoniem wil blijven*, zegt: “In plaats van
hierover het gesprek aan te gaan met de leerkracht, stond
op zeker moment een grote groep ouders voor de deur
met een eisenpakket en een waslijst aan futiele klach-
ten en grieven. Het gaat om een goed functionerende
leerkracht en er is geen sprake van dat we op eisen van
ouders ingaan. Wij treden niet in het privédomein van de
leraar, tenzij de waarden van de school als pedagogisch
instituut worden aangetast en het om een strafbaar feit
gaat. Dat was hier niet het geval.”

s c h o r s i n g  i n  h e t  o n d e r w i j s

De onderwijscao’s kennen twee vormen

van schorsing:

1. Schorsing als disciplinaire maatregel.

Dit is een sanctie als een medewerker

zich schuldig maakt aan plichtsverzuim.

Dit kan een opstap zijn naar een

ontslagprocedure.

2. Schorsing als ordemaatregel. Bij het

nekvelincident en het incident rond de

techniekinstructeur gaat het om deze

schorsingsvorm. Na een incident schorst

het bestuur of de schoolleiding de

medewerker (maximaal vier weken) in

het belang van de organisatie, omdat de

veiligheid dit vraagt of om rust te creëren

en het incident te onderzoeken. Voordat

tot schorsing wordt besloten, moet de

medewerker de gelegenheid krijgen zijn

zienswijze te geven. De medewerker

kan tegen de schorsingsmaatregel in

beroep gaan bij de Commissie van beroep

funderend onderwijs.

In beroep
Van de 74 beroepen die in 2018 aanhangig

waren bij de Commissie van beroep

funderend onderwijs, ging het in 27 van

de gevallen om beroep tegen schorsing

als ordemaatregel. De commissie deed

slechts in 26 van de 74 zaken uitspraak. In

veel van de beroepen tegen schorsing als

ordemaatregel is geen uitspraak gedaan.

Dat is het geval als de werknemer het

beroep intrekt, meestal omdat partijen

tot overeenstemming gekomen zijn. In de

uitspraken over schorsing is het beroep

van de werknemer vaker wel dan niet

gegrond verklaard.

Bron: Jaarverslag 2018 Commissie

van beroep funderend onderwijs,

Stichting Onderwijsgeschillen,

www.onderwijsgeschillen.nl

‘Schorsen is vaak
teken van onmacht’

Directeur Stichting School &
Veiligheid Klaas Hiemstra: “Een
schorsing heeft arbeidsrechtelijke
consequenties en wekt de indruk
alsof het allemaal de verantwoorde-
lijkheid is van die ene leraar.”

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

Druk van buitenaf Er was een groepsdynamiek
onder ouders ontstaan die niet meer te keren was, aldus
de schoolleider. Ook hij had de mogelijkheid om als orde-
maatregel de leerkracht te schorsen. “Ik weet het fijne
niet van de situaties met geschorste personeelsleden die
begin dit jaar in de media zijn gekomen, maar het lijkt
me duidelijk dat als een medewerker geschorst wordt
hangende een onderzoek, dat die medewerker dat niet
positief opvat. Ik geloof niet dat schorsen dé manier is
om rust te krijgen op school. Het lijkt me vaak bedoeld
als reactie op druk van buitenaf. Bij ons was de druk ook
groot, chanterende ouders die zeiden hun kinderen van
school te halen. Maar wij hebben die keuze bewust niet
gemaakt. Ouders gaan niet over het functioneren van
een leerkracht.” Inmiddels zit de leerkracht ziek thuis.
Had een schorsing de leerkracht kunnen beschermen
tegen de druk? De schoolleider denkt van niet: “Het had
misschien kunnen helpen voor diens gezondheid, maar
met die maatregel had de leerkracht zich niet door ons
gesteund gevoeld. Het zou ook een regelrecht toegeven
aan de ouders zijn geweest. Dat is geen goede boodschap.
Wij zijn pal voor deze leerkracht blijven staan. Als school
kunnen we tegen een stootje. We hebben een goede repu-
tatie en kunnen wel wat hebben, hoewel we nu wel een
goede leerkracht hebben die beschadigd is en uiteindelijk
onder de druk is bezweken.”

Blijf bij je eigen principes Er is wel een belangrijke
les geleerd. “Achteraf had ik niet moeten toestaan dat
we de klachtenbrief van de ouders in ontvangst namen.
We hadden meteen moeten zeggen: we gaan met elke
ouder apart praten over zijn kind om te kijken welke pro-
blemen er worden ervaren.” De belangrijkste boodschap
aan collega-schoolleiders luidt: blijf bij je eigen principes
en laat je niet leiden door druk of chantage. “Dat zeg ik
nu wel, maar natuurlijk hebben we met elkaar om de
tafel gezeten en ons afgevraagd waar dit zou eindigen.”

Eufemismen Het kan dus wél: bij een incident
met een personeelslid níet kiezen voor schorsing.
Het komt overigens nogal eens voor dat de schoolor-
ganisatie spreekt van een ‘time-out’ of ‘op non-actief
stellen’ van de leraar, terwijl het om schorsing gaat.
Bij het nekvelincident werd bijvoorbeeld gesproken
over ‘vrijstelling van werkzaamheden’. Het zijn allemaal

eufemismen voor dat
ene middel, zegt Hilde
Mertens, directeur/
bestuurder van Stichting
Onderwijsgeschillen.
“Het is heel simpel:
als je niet arbeidson-
geschikt bent en je
taken niet mag uitvoe-
ren, ben je geschorst.”
Medewerkers ervaren
een schorsing als nega-
tief, ook als die ingezet
is als ordemaatregel,
constateert ook Mertens.
“Een ordemaatregel na
een incident is geen
disciplinaire maatre-

gel. Men doet het om rust te brengen en/of onderzoek
te doen, maar het voelt voor de geschorste medewerker
alsof hij iets verkeerds heeft gedaan, alsof de directie
niet achter hem staat en het gezag van het leraarschap
naar beneden wordt gehaald. Een geschorste medewer-
ker voelt zich al gauw aangeschoten wild. Dat kan ik
ook begrijpen, omdat hij als gevolg van de schorsing
onderwerp van gesprek en kritiek is. Ik snap ook dat het
voor de schoolleiding moeilijk is, die heeft wel iets af te
wegen. De leiding is in zo’n situatie ook onderhevig aan
druk en onder druk neem je misschien niet altijd goede
besluiten.”

Grenzen opzoeken Investeren in een goed, soci-
aal veilig klimaat op school kan incidenten voorko-
men, aldus directeur Hiemstra van Stichting School &
Veiligheid. “Leraren moeten ruimte geven aan leerlingen
om hun grenzen op te zoeken én moeten grenzen aan-
geven. Zij dragen zorg voor een veilig klimaat, maar zijn
soms zelf ook mikpunt van onveiligheid. Tegelijk is het
van belang om grenzen opzoeken niet per se als orde-
verstoringen in het leerproces te zien of verstoringen in
het opgroeien. Het hoort erbij. Maar als je dat niet goed
oppakt als school, worden het incidenten.” De school-
leiding heeft hierin een belangrijke taak, zegt Hiemstra.
“Die moet de voorwaarden voor sociale veiligheid creë-
ren. De sfeer moet zo open zijn dat lastige onderwerpen
bespreekbaar zijn, dat je bij elkaar in de klas kijkt en
elkaar feedback geeft. Zijn we als team steunend naar
elkaar? Niemand kijkt meer op van klassen die het bloed
onder de nagels vandaan halen. We hoeven dus niet te
doen alsof er niets aan de hand is. Sociale veiligheid
maak je met elkaar. Daarin heeft iedereen een verant-
woordelijkheid, ook leerlingen en ouders.” _

*De naam van de schoolleider is bekend bij de redactie.
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Directeur/bestuurder Stichting
Onderwijsgeschillen Hilde Mertens:
“Een geschorste medewerker voelt
zich al gauw aangeschoten wild.”

‘d e  l e i d i n g  i s  i n  z o’ n  s i t u at i e
o o k  o n d e r h e v i g  a a n  d r u k  e n
o n d e r  d r u k  n e e m  j e  m i s s c h i e n
n i e t  a lt i j d  g o e d e  b e s l u i t e n ’
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Kom	met	collega’s	naar	de	gratis	workshop-

middag	in Het	Concertgebouw	in Amsterdam	en

doe	samen inspiratie	op	voor	muzieklessen op

school.	In de	workshop	staan de	verschillende

domeinen	van	het	muziekonderwijs	centraal:

zingen,	spelen,	bewegen,	luisteren	en	vastleggen.

U	ervaart	hoe	aanstekelijk	het	is	om samenmuziek

te	maken.	Geef	u	op	via

educatie.concertgebouw.nl.

Data

woensdag	25	september	2019	|	15.00	tot	17.00	uur

woensdag	6	november	2019	|	15.00	tot	17.00	uur

woensdag	12	februari	2020 |	15.00	tot	17.00	uur

woensdag	25	maart	2020	|	15.00	tot	17.00	uur

Inspiratie voor uw muzieklessen

WORKSHOPMIDDAG
VOOR LEERKRACHTEN

CG_EDU-KaderPrimair-adv 210x285.indd   1 25-04-19   17:16
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Rudmer Heerema,

woordvoerder onderwijs namens de VVD in de Tweede Kamer.

politieke column

wie wordt er nog
schoolleider?
Vorig jaar mocht ik rond deze tijd ook

een column voor Kader Primair schrijven.

Die ging toen over de Staat van het Onder

wijs 2018, die net uitgekomen was, en de

uitdagingen die daarin stonden. De Staat

van het onderwijs 2019 geeft een voorzichtig

positiever beeld, maar één ding valt in ieder

geval op: het lerarentekort wordt in ruime

mate benoemd en beschreven, terwijl de

aandacht voor het tekort aan bekwame

schoolleiders nauwelijks ter sprake komt.

Dit verbaast me.

Ik kom bij mijn werkbezoeken op veel

verschillende scholen in het primair en

voortgezet onderwijs en het verschil op

school wordt vrijwel altijd gemaakt door een

bevlogen schoolleider die ruimte geeft om

te innoveren, mooie ideeën te ontwikkelen

en de randjes op te zoeken. Een school

kan absoluut niet zonder uitstekende en

betrokken leraren die in de klas het verschil

maken, maar een school kan ook absoluut

niet zonder een sterke schoolleider die zijn

of haar school stap voor stap laat bloeien

door creatief, innovatief en ondernemend te

zijn en door het lerarenteam veel ruimte te

geven.

Een voorbeeld: het experiment flexibele

onderwijstijden. Ik heb op een aantal van de

deelnemende scholen mogen meekijken en

was onder de indruk hoe de schoolleiders

kansen zagen en pakten om het onderwijs

beter aan te laten sluiten bij de behoeften

van ouders en kinderen. Voor mij is altijd

de testvraag: zou ik mijn eigen kind op

deze school aanmelden? Het antwoord was

volmondig ‘ja’. Ik was dan ook erg verbaasd

toen ik zag dat het experiment flexibele

onderwijstijden gestopt gaat worden. Dit is

nu net zo’n experiment waarbij onderne-

mende schoolleiders gebruik kunnen maken

van al hun kwaliteiten om het onderwijs te

vernieuwen, te innoveren en aan te passen

aan onze huidige maatschappij. Over het

stoppen van dit experiment is het laatste

woord dan ook zeker nog niet gezegd.

Deze schoolleiders, die zo ontzettend

belangrijk zijn, lijken we steeds minder

vaak tegen te komen. Er is niet alleen een

lerarentekort, er zijn ook steeds meer

vacatures voor leidinggevende posities in

het onderwijs. De baan van leraar is gewel-

dig, maar de baan van schoolleider en de

verantwoordelijkheid hebben voor een hele

school is minstens zo geweldig. Er is ook

niks mis mee als een leraar de ambitie heeft

om schoolleider te worden. En toch zien we

de paradox dat minder mensen interesse

hebben om die stap naar schoolleider te

maken. Dat is zorgelijk, want de kwaliteit

van de school leidt onder het gebrek aan

goede schoolleiders.

Ik hoop dat bij de volgende cao-onder-

handeling de positie van de schoolleider

versterkt gaat worden. Want zij maken het

verschil op al die pareltjes van scholen en

die moeten we koesteren!

Reageren?
Mail naar r.heerema@tweedekamer.nl _

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

h e t  v e r s c h i l  o p  s c h o o l  w o r d t  v r i j w e l
a lt i j d  g e m a a k t  d o o r  e e n  b e v lo g e n
s c h o o l l e i d e r  d i e  r u i m t e  g e e f t  o m  t e
i n n o v e r e n ,  m o o i e  i d e e ë n  t e  o n t w i k k e l e n
e n  d e  r a n d j e s  o p  t e  z o e k e n
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school.	In de	workshop	staan de	verschillende

domeinen	van	het	muziekonderwijs	centraal:

zingen,	spelen,	bewegen,	luisteren	en	vastleggen.

U	ervaart	hoe	aanstekelijk	het	is	om samenmuziek

te	maken.	Geef	u	op	via

educatie.concertgebouw.nl.
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Van de AVS

p u b l i c at i e s  e n  p r o d u c t e n

Jaargids PO 2019/2020
De Jaargids PO – met relevante
vakinformatie voor schoolleiders
en een overzicht van het complete
professionaliseringsaanbod
van het AVS Centrum Educatief
Leiderschap – is onlangs
verschenen. De jaargids is tevens
een schoolleidersagenda voor
schooljaar 2019/2020.

AVS-leden in het primair onderwijs hebben een exemplaar thuis-

gestuurd gekregen. Zij treffen in de jaargids onder andere relevante

vakinformatie voor de schoolleider zoals de schoolvakanties,

wet- en regelgeving en verwijzing naar de CAO PO. Bovendien

is informatie over de activiteiten en dienstverlening van de AVS

opgenomen. De jaargids is meteen te gebruiken bij de planning voor

schooljaar 2018/2019.

Geïnteresseerde vo-leden kunnen een gratis exemplaar

aanvragen. Daarnaast is het mogelijk, ook voor niet-leden, om

(extra) exemplaren te bestellen. (Na)bestellen à 15 euro kan via

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

Komt het werkverdelingsplan in de plaats van taakbeleid?

tekst harry van soest

Met ingang van 1 augustus 2019 treedt het werkverdelingsplan

in werking in het primair onderwijs. Schoolbesturen en scholen

moeten het plan voor schooljaar 2019/2020 gereed en besproken

hebben met de individuele medewerkers in verband met hun inzet

op de school. De vraag is of het werkverdelingsplan in de plaats

komt van eerder gemaakt beleidsdocumenten zoals het taakbeleid,

de arbeids- en rusttijden, et cetera. Het antwoord op deze vraag is

‘nee’.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is bepaald dat de

personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmings-

recht heeft op bepaalde beleidsdocumenten die met name genoemd

worden. Wettelijk gezien zijn deze beleidsdocumenten niet van

tafel. Deze documenten hoeven niet ook benoemd te worden in

de cao.

Leidt het werkverdelingsplan tot andere inzichten met betrekking

tot de bestaande beleidsdocumenten, dan dient eerst de procedure

gevolgd te worden voor wijziging hiervan. Na instemming van de

personeelsgeleding van de MR kan wijziging pas daadwerkelijk

doorgevoerd worden.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

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

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

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

uw lidmaatschapsnummer wanneer u contact opneemt. Veelgestelde

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

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

Nieuwe directeur
Per 1 mei werkt Alien Cnossen

( a.cnossen@avs.nl ) bij de AVS als

directeur van het Centrum Educatief

Leiderschap. Zij volgt Roelf Willemstein

op. Cnossen heeft bij en voor veel

verschillende organisaties gewerkt,

maar haar wortels liggen in het

onderwijs. Zo was ze docent

geschiedenis en maatschappijleer, manager voortgezet onderwijs

bij CPS en directeur bij een kenniscentrum voor beroepsonderwijs

en bedrijfsleven. Met het primair onderwijs had ze vanuit het

perspectief van de kinderopvang recent veel van doen door met veel

scholen samen te werken aan de ontwikkeling van doorlopende

ontwikkellijnen en de realisatie van Integrale Kindcentra.

Cnossen over haar overstap naar het Centrum Educatief Leiderschap

van de AVS: “Het leren van mensen – jong of oud – vormt de

rode draad in mijn loopbaan en blijft mij fascineren. Er wordt

veel gevraagd van de ontwikkelcapaciteit van schoolleiders.

Samenleving en overheid stellen terecht hoge eisen aan het

onderwijs. De veranderopgave is groot en vergt leiderschap. Alleen

met goede leiders kunnen scholen de veranderopdracht realiseren.

Deze opgave maakt het bestaan en de prestaties van het Centrum

Educatief Leiderschap van de AVS uiterst relevant. Ik ben bijzonder

gemotiveerd om daar mijn bijdrage aan te leveren.”
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a v s  i n  d e  p e r s

Vrijwillige ouderbijdrage, flexibele schooltijden, eindtoets,
Staat van de Schoolleider, werkdrukgelden en lagere urennorm

Op 2 april raadpleegde Editie NL AVS-voorzitter Petra van Haren

over de vrijwillige ouderbijdrage die helaas niet altijd vrijwillig is.

Aanleiding was een leerling van een middelbare school die niet bij

de eigen diploma-uitreiking mag zijn, omdat het gezin een eigen

bijdrage daarvoor van twintig euro niet kan betalen.

Over het beëindigen van het experiment met flexibele onderwijstijden

door OCW (afwijken van de schoolvakanties en vijfdaagse school-

week) vanwege de risico’s voor de onderwijskwaliteit, zijn zowel veel

deelnemende scholen als de AVS teleurgesteld. Tegen RTL Nieuws

zei Van Haren hierover op 3 april: “Het experiment betreft een hele

kleine groep scholen en is niet representatief. De basis voor het

besluit om dit experiment niet voort te zetten, is heel smal.”

Naar aanleiding van de bevindingen van het Centraal Planbureau

(CPB) dat de eindtoets voor groep 8 weer een belangrijkere rol

moet gaan spelen bij het schooladvies, haalden Het Parool en

de Volkskrant eveneens begin april het standpunt van de AVS hier-

over aan. Die is er niet voor om de eindtoets (weer) een grotere rol te

laten spelen bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

Van Haren: “De school heeft in acht jaar tijd voldoende inzicht in de

mogelijkheden van de leerling om een gefundeerd schooladvies te

geven. Door de toets weer zwaarder te positioneren, gaan we terug

naar een cultuur van teaching to the test.” Uit een peiling die de AVS

in november 2018 afnam, blijkt haar achterban het hier mee eens

te zijn. Meer dan 60 procent van de ondervraagde schoolleiders

vindt dat de huidige situatie – eerst schooladvies, dan eindtoets –

gehandhaafd moet blijven. Bijna 25 procent vindt dat de school zelfs

helemaal geen eindtoets moet afnemen.

Diverse onderwijswebsites besteedden aandacht aan het verschijnen

van de Staat van de Schoolleider, die op 10 april evenals de Staat van

het Onderwijs werd overhandigd aan de ministers van OCW. De Staat

van de Schoolleider is een tweejaarlijkse publicatie van de AVS en

de VO-raad.

Een artikel over de besteding van de werkdrukgelden in het primair

onderwijs, naar aanleiding van een AVS-peiling onder schoolleiders,

verscheen op 16 april in het blad PO Management. Het betrof een

doorplaatsing van een eerder gepubliceerde artikel in Kader Primair

8 (april 2019).

Op 18 april gingen het Algemeen Dagblad en diverse regionale

dagbladen in op het verzoek van de PO-Raad en de onderwijsvakor-

ganisaties – waaronder de AVS – aan OCW om nader onderzoek te

doen naar een lagere urennorm in het primair onderwijs. Nederlandse

leerlingen zitten bovengemiddeld veel tijd op school in vergelijking

met andere landen. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten

hebben op de werkdruk en het lerarentekort. AVS-voorzitter Van

Haren in het AD: “Natuurlijk, de kwaliteit van het onderwijs moet

nummer 1 zijn. Maar je kunt je bijvoorbeeld afvragen of alle leerlin-

gen hetzelfde aantal lesuren moeten krijgen.”

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

Van personeelstekort tot werkdruk en Passend onderwijs
De beleidscommissie Onderwijs van de AVS – bestaande
uit leden/schoolleiders – adviseert het bestuur.
De commissie vergaderde op 12 april 2019 over diverse
actuele onderwijskundige onderwerpen.

Het lerarentekort is steeds moeilijker op te vangen en dat zet druk

op de onderwijskwaliteit. Ook het directeurentekort wordt genoemd

als ‘nijpend’ en ‘zeer zorgelijk’ voor de komende drie à vier jaar.

Daarnaast kwam het rapport van Marc Dullaert over de thuiszitters-

problematiek, ‘De kracht om door te zetten’, aan de orde. De com-

missie Onderwijs adviseert de verantwoordelijkheid van de school

in relatie tot andere instanties te benoemen en vanuit de AVS in te

zetten op regie en samenwerking. De regierol vanuit de schoolleider

is sterk benoemd in het rapport van Dullaert. Het is van belang hier

aandacht aan te besteden.

Verder zijn de eerste ervaringen met het werkverdelingsplan bespro-

ken. Schoolleiders voeren daardoor meer dialoog en het team ziet

de complexiteit waar de directeur mee te maken heeft. Er is behoefte

aan een handreiking, waar de AVS inmiddels voor gezorgd heeft.

De inzet van de naar voren gehaalde werkdrukgelden is goed geval-

len. Kader Primair 8 (april 2019) bevatte heel goede informatie over

werkdruk en mooie voorbeelden, aldus de commissieleden.

De in april verschenen ‘Staat van de Schoolleider’ wordt zeer goed

gewaardeerd. Er is zorg over de beperkte aandacht in de ‘Staat van

het Onderwijs’ voor Passend onderwijs. Met name over wat nog

nodig is voor het team en de schoolleider om het tot een duurzaam

succes te maken. De commissie Onderwijs geeft aan dat de formele

invloed/bevoegdheid van de schoolleider beter uitgewerkt moet

worden. Zijn zeggenschap is vaak onvoldoende. In de governance

van de samenwerkingsverbanden zou onder meer dit onderwerp

beter geregeld moeten worden.

Het AVS-bestuur meldt tot slot dat de AVS meewerkt aan de school-

leidersagenda, die met het ministerie van OCW en andere partners

uit het veld ontwikkeld wordt. De vraag hierbij is: wat is nodig voor

een goede positionering, professionalisering en een aantrekkelijk

beroep?
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legenda schoolleidersregister po

* Deze opleidingen zijn gecertificeerd
voor basisregistratie.

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

*** Gevalideerd door Registerleraar.nl

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

De brochure ‘Opleidingen en leergangen

2019 en 2020’ van het AVS Centrum Educatief

Leiderschap is te downloaden via

www.avs.nl/professionalisering

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

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

Opleidingen, leergangen en trainingen
juni, september en oktober 2019

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

• Training Pensioen in zicht voor een van uw teamleden:

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

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

• Training De schoolleider als goede werkgever, de highlights (po) 27 september Jan Stuijver

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

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

• Leergang Herontwerp voor toekomstig onderwijs** (po) 2 oktober Henk Derks, Peter Vereijken

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

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

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

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

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

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

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

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap** (po) 10 oktober Marieke van Leeuwen

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

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

• Training De professionele dialoog: samenhang tussen medezeggenschap

en het professioneel statuut (po) 11 oktober Jan Stuijver

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

• Leergang Stimulerend beoordelen: gespreksvoering in breed 

perspectief** (po en vo) NIEUW 31 oktober Tom Roetert

(onder voorbehoud)
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5 eendaagsen

Leergang
Gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap is dé manier om

recente ontwikkelingen in je organisa-

tie een goede plek te geven, zoals de

kracht van samen leren, samen onder-

zoeken en samen werken aan onderwijskwaliteit en het voeren van

een goede dialoog daarover. Het proces van gespreid leiderschap

vraagt om een flexibele en lerende cultuur en om een structuur die

leren, onderzoeken en samen zorgdragen voor kwaliteit mogelijk

maakt. In deze leergang stel je zelf het recept samen voor gespreid

leiderschap in je organisatie en wat dit voor je persoonlijke leider-

schap betekent. Na afloop hebben deelnemers een op maat

gemaakt herontwerp voor hun organisatie.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdata: 7 oktober 2019 of 20 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

en ‘Kennis en kwaliteitsontwikkeling’

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

gespreidleiderschap

2 eendaagsen en 3 tweedaagsen

Leergang Veranderen met
Transactionele Analyse

Als leidinggevende wil je mede-

eigenaar zijn van de (duurzame)

veranderingen die je in jouw school wilt

doorvoeren. Je onderzoekt wat bij je

past, maar ook bij het team en de school. Gaandeweg leer je wat

werkt, wat niet, en waarom. Je ontwikkelt je eigen heldere kijk op

veranderingen en op het onderliggende proces, vanuit een

onderbouwd strategisch beleid dat teamleden uitnodigt in te

stappen vanuit eigenaarschap en de eigen rol. Je leert het

veranderingsproces vorm te geven vanuit uw eigen autonome

leiderschap en het vermogen te verbinden. Een belangrijk concept

is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op (onbewuste)

processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een

onderwijsorganisatie. Deze ‘onderstroom’ werkt door in de

dagelijkse praktijk.

Doelgroep: schoolleiders, teamleiders en bestuurders in po en vo

die te maken hebben met veranderingsprocessen en hierover meer

willen leren.

Startdata: 3 oktober 2019 of 12 maart 2020

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Leidinggeven aan verandering’

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

1 tweedaagse en 6 eendaagsen

Leergang Talentvol leiderschap
Wat is er nu mooier dan dat je dagelijks

vooral datgene kunt doen waar je goed

in bent, blij van wordt en energie van

krijgt? Dat levert winst op voor

iedereen persoonlijk, het team en de schoolorganisatie. Iedereen

floreert, ook de aan jou en je team toevertrouwde leerlingen.

We combineren klassieke methodes met actuele inzichten als de

Talenten- en Sterke puntenbenadering, Waarderend onderzoeken,

Progressiegericht werken en Job-/Teamcraften. In samenwerking

met ’t Mannetje & Co.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdata: 10 oktober 2019 of 30 januari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

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

talentvol-leiderschap

7 eendaagsen

Leergang Strategische
bedrijfsvoering

Als schoolleider wordt steeds meer van

je verwacht dat je gericht stuurt op

onderwijsresultaten en dat je daarbij

anticipeert op de ontwikkelingen die op

de school afkomen. Hoe geef je aan deze continue taak strategisch

invulling? Kennis hebben van en inzicht in bedrijfsvoeringsproces-

sen zijn een must. In deze leergang kijken we breed naar bedrijfs-

voering (strategisch personeelsbeleid, financiën, kwaliteitszorg,

veranderkunde) en werken we vanuit visie en strategische planning

heel praktisch aan dagelijkse vraagstukken. Inzicht in je eigen lei-

derschap, je eigen vraagstuk en persoonlijke leervraag vormen de

rode draad. We werken en oefenen met casussen en praktijksitua-

ties van deelnemers. Na de leergang voer je vol zelfvertrouwen

gesprekken over de meerjarenbegroting, beleidsdoelstellingen en

financiële cijfers.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdata: 10 oktober 2019 of 3 maart 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Regie en strategie’

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

strategischebedrijfsvoering
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1 eendaagse en 4 tweedaagsen

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

Schoolleiders zijn mede bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs, de indi-

viduele leerkracht en het team. Deze

verantwoordelijkheid vraagt om regel-

matig onderhoud ter verdieping en aanscherping van de professio-

nele alertheid. De omgeving verwacht een schoolleider die weet te

bouwen en verbinden, die kwaliteiten herkent en deze op de juiste

manier en het juiste moment inzet. Doelgerichtheid, opbrengsten,

prestaties en een lerende organisatie zijn een must. De leergang

komt tegemoet in de behoefte aan verbreding, verdieping en ver-

rijking van het dagelijkse functioneren van gedreven schoolleiders

in hun veelzijdige en veeleisende rol. Leren van en met elkaar staat

centraal, rondom relevante onderwerpen en actuele thema’s.

Een nieuwe netwerk van bevlogen collega’s, praktijkdeskundigen en

kennisdragers staat garant voor persoonlijke groei.

Doelgroep: ervaren schoolleiders (po) met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Startdatum: 30 oktober 2019

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Leidinggeven aan verandering’ en deelthema ‘Professionele leer-

gemeenschap’ (‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’)

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

2 eendaagsen

Leergang Herontwerp
voor toekomstig onderwijs

Wat geven we leerlingen mee om in

deze 21e eeuw aardige, vaardige en

waardige burgers te worden? Om zelf-

standig en vanuit vertrouwen en verant-

woordelijkheid een bijdrage te kunnen leveren aan de steeds

complexere samenleving? De basis voor verandering ligt bij een

contextanalyse van het sociale domein van het kind. Deze leergang

benadert het herontwerp vanuit het waarom, wat en hoe.

Deelnemers krijgen zicht op ontwikkelingen die zich af (gaan) spe-

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

wat betekent dit voor mijn handelen als leidinggevende in een

school?

Doelgroep: leidinggevenden primair onderwijs

Startdatum: 2 oktober 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Toekomstgericht onderwijs’

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

9 eendaagsen

Leergang Ondernemend
leiderschap

 Schoolleiderschap in deze tijd vraagt

om ondernemend leiderschap. In deze

leergang (her)ontdekken schoolleiders

samen met directeuren, managers en

ondernemers uit andere sectoren hoe je als leider anticipeert op

veranderingen die zich (gaan) aandienen in onze samenleving.

In lokale en regionale communities gaan schoolleiders met leiding-

gevenden van maatschappelijke en culturele instellingen en uit het

bedrijfsleven samen aan de slag. Zo versterk je als schoolleider je

eigen rol, de positie van je school en de kansen van de kinderen.

Je bouwt aan een solide netwerk en bovenal aan een goede toe-

komst voor de leerlingen. Deelnemers werken samen aan leider-

schapsvraagstukken zoals visieontwikkeling,

veranderingsprocessen, inzet van technologie, innovatie, gover-

nance en ondernemerschap.

Doelgroep: schoolleiders primair onderwijs

Startdatum: 4 februari 2020

Thema’s Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’,

‘Toekomstgericht onderwijs’ en ‘Leidinggeven aan verandering’

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

Foto: Hans Roggen
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leergang oriëntatie op bestuurlijk leiderschap

‘Nu voel ik wat het vak inhoudt’
Hoe ziet een bestuurlijk profiel eruit en past bestuurlijk
leiderschap bij mij? Deze vragen staan centraal in de
leergang ‘Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap’ van het
AVS Centrum Educatief Leiderschap. Twee deelnemers
vertellen over hun ervaringen. “Ik heb geleerd hoe een
bestuurder werkt en denkt.”

tekst winnie lafeber

“De leergang is een verdieping op mijn school-

leiderschap. Als schoolleider ben ik er sterker

en beter van geworden”, zegt Sylvia Pronk,

interim-directeur in dienst van De Haagse

Scholen. “Ik ambieer een functie die tussen

bestuur en schooldirecteuren valt. Ik wilde

weten wat bestuurlijk leiderschap en governance

inhouden.” Pronk volgde de leergang van oktober

2018 tot afgelopen maart. Mede-deelnemer

Mirelle Schuurman, directeur van basisschool

Het Galjoen in Wierden, was toe aan iets anders.

“In de afgelopen negen jaar als directeur heb

ik er veel (bovenschoolse) taken bijgekregen.

Ik wilde onderzoeken of de stap richting bestuur-

der wat voor mij is.” Beide deelnemers vonden de

leergang van goed niveau, met een doordachte

opzet en prettige interactie. Pronk: “Ik heb veel

geleerd van de gastdocenten. En alles was strak

georganiseerd.”

Beter leidinggeven
Pronk: “De leergang heeft me handvatten gege-

ven om beter leiding te geven. Ik heb ontdekt dat

ik als leidinggevende de laatste twee jaar, als

interimmer, ben veranderd. Door het onderdeel

‘Spiral dynamics’ leer je jezelf goed kennen.

De persoonlijke reflectie (intervisie) is ook heel

leerzaam. Je gaat met concrete antwoorden

naar huis. Deze manier van ‘strakke organisatie’

hanteer ik nu ook bij mijn intervisie met startende

directeuren. Ook door oefeningen als aan elkaar

je levensweg vertellen, leer je veel over jezelf.

Dat verklaart bijvoorbeeld hoe (aanvallend of verdedigend) je een

gesprek in gaat met iemand.” Schuurman is ook enthousiast over

deze onderdelen: “De individuele waardentest geeft inzicht in je

manier van leidinggeven. Welke waarde staat dichtbij je en welke

is minder zichtbaar? De intervisiemethode van de leergang pas ik

nu ook binnen mijn bestuur toe.”

Schuurman vervolgt: “Het vak van bestuurder kan op veel manie-

ren uitgevoerd worden. Er zijn diverse rollen en je ontdekt welke

bij jou passen. De symbolische en richtinggevende rollen passen

meer bij mij dan de technisch-uitvoerende. Ik wil graag netwerken,

ondernemen, mensen in beweging krijgen en onderwijsinhoudelijk

bezig zijn. Andere zaken, zoals facilitair en financiën, besteed ik

liever uit.” Pronk vult aan: “Sommige rollen krijg je nu eenmaal.

Maar je kunt wel hulp inschakelen van andere

deskundigen.”

Meelopen met bestuurder
Tussen elke leergangbijeenkomst lopen de deel-

nemers een dag stage. Ook komen gastbestuur-

ders op bezoek in de leergang. Schuurman: “Ik

ben zelf bij twee bestuurders geweest. Je neemt

dan een gerichte opdracht mee, gekoppeld aan

de volgende scholingsdag. Door hun open hou-

ding heb ik inzicht gekregen in wat het werk nu

echt inhoudt. Ik ontdekte dat ook bestuurders

soms twijfelen en moeten omgaan met onzeker-

heden.” Pronk: “Het meelopen met een bestuur-

der geeft een breed beeld van het vak. Ik had

iets anders voor ogen, namelijk dat van een

politiek geëngageerde en voorname bestuurder

van een groot bestuur. De bestuurders van

kleinere onderwijsorganisaties die ik ontmoette,

gaven me een ander perspectief. Het is belang-

rijk dat je het vak op je eigen manier invult en

uitgaat van je eigen kwaliteiten. Ik ben nu aan

het verkennen of een stap naar de functie van

bestuurder van een middelgroot bestuur iets

voor mij is. Bovendien heb ik als schoolleider nu

meer kijk op en begrip voor de bestuurdersfunc-

tie. Dit leidt tot betere samenwerking. Ik kan de

leergang daarom zeker aanraden.” Schuurman:

“Aan het eind van deze persoonlijke reis weet ik

beter of de functie bij me past. En ja, ik wil die

rol wel vervullen. Als er een geschikte functie

voorbijkomt, ga ik solliciteren!” _

Mirelle Schuurman: “Ik wilde
onderzoeken of de stap richting
bestuurder wat voor mij is.”

Sylvia Pronk: “Ik wilde weten
wat bestuurlijk leiderschap en
governance inhouden.”

Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap
Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren,

clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren, interim-managers

primair onderwijs

Startdatum: 10 oktober 2019

Thema Schoolleidersregister PO: ‘Persoonlijk leiderschap’

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/cel/obl
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voor: leraren po en vo

van: Curriculum.nu

wanneer: 22 mei

waar: Vergadercentrum Domstad, Utrecht

wat: consultatiebijeenkomst

Consultatiebijeenkomst
Curriculum.nu voor leraren

De ontwikkelteams van Curriculum.nu nodigen leraren in het pri-

mair en voortgezet onderwijs uit om in gesprek te gaan over de

opbrengsten van de leergebieden en om inhoudelijk feedback

te geven. Op de bijeenkomst zal aandacht zijn voor het geheel

aan opbrengsten. Ook bestaat de mogelijkheid om een van de

sessies over een specifiek leergebied bij te wonen. Aanmelden:

https://curriculum.nu/stakeholderbijeenkomst-1

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: leerlingen van 7 t/m 12 jaar

van: Nanda Verbeek

wat: kwartetspel

KlimaatKennisKwartet
Met allerlei leuke weetjes over het klimaat. Bevat negen kwartet-

ten, zoals onder andere: ‘Wat is er mis?’, ‘Duurzame energie’, ‘Wat

kunnen je ouders doen?’ en ‘Wat kan je school doen?’. De infor-

matie is gebaseerd op de allerlaatste inzichten, vertaald naar

voor kinderen begrijpelijke onderwerpen en taal. Te koop bij een

twintigtal (kinder)boekwinkels (verkoopadressen: klimaatkwartet.

nl/waartekoop) Online bestellen: www.klimaatkwartet.nl. De win-

keladviesprijs is 12,50 euro. Scholen betalen 10 euro excl. btw.

voor: scholen en maatschappelijke partners die het onderwijs

willen ondersteunen in de transitie van leer- naar leefschool

van: De Gezonde Basisschool van de Toekomst i.s.m. provincie

Limburg

wat: publicatie

De Gezonde Basisschool van
de Toekomst

Een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook

gezond leren leven. Met dat uitgangspunt startten vier basis-

scholen in Zuid-Limburg in 2015. Vijf jaar later blikken ze terug in

het boekje 'De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Van leer-

naar leefschool'. Met onder andere wetenschappelijke resulta-

ten, praktijkvoorbeelden en toekomstplannen. Zowel leerlingen,

ouders, leerkrachten, kinderopvang, directies, bestuursleden,

onderzoekers en andere betrokkenen komen aan het woord.

Downloaden: www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/

kinderen-vitaler-sociale-door-gezonde-basisschool-vd-toekomst

voor: betrokkenen primair onderwijs

van: Ouders & Onderwijs i.s.m. Geldstromen door de Wijk,

obs Lucas van Leyden en Marije van den Berg (Democratie in

uitvoering)

wanneer: 15 mei

waar: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

wat: themabijeenkomst

Geldstromen door de school
De bekostiging binnen het onderwijs is een belangrijk thema.

Niet alleen de geldstromen in het primair onderwijs, maar ook

de (mede)zeggenschap hierover. Vanaf 2021 krijgen ouders

en leerkrachten via de MR meer te vertellen over de begroting

van hun school. Wat hebben zij nodig om geïnformeerd mee te

praten en te beslissen? Welke rol is weggelegd voor de school-

leider, schoolbestuurder en Raad van Toezicht en hoe is hun

zicht op de geldstromen rondom de school? Tijd voor een goed

gesprek over geld op de basisschool. https://dezwijger.nl/

programma/geldstromen-door-de-school

voor: voortgezet onderwijs

van: LAKS i.s.m. Versterking medezeggenschap

wat: spel

Leerlingen interesseren voor
medezeggenschap

‘Schoolgebouwd’ is een laagdrempelig rollenspel om leerlingen

voor de medezeggenschapsraad te interesseren. Een methode

voor docenten om leerlingen kennis te laten maken met de MR

en ze te laten ervaren wat het betekent om mee te denken en

beslissen over zaken die op school spelen. Uit de LAKS-monitor

2018 blijkt dat ruim 70 procent van de leerlingen nog nooit van

de MR heeft gehoord. Leden van leerlingenraden denken ook

dat ze niet genoeg kennis hiervoor hebben en de wet- en regel-

geving te ingewikkeld is. www.laks.nl/schoolgebouwd
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voor: groep 5 t/m 8

van: Samsam

wat: gratis lespakket

Week van de Burgerschap
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse leerlingen matig scoren op

kennis over burgerschap. De Week van Burgerschap vindt plaats

van 20 t/m 24 mei aanstaande. Het thema is: ‘Ontmoeting

met de ander’. Een gratis lespakket (alleen tegen verzend-

kosten) met magazines en lesopdrachten is te bestellen via

www.weekvanburgerschap.nl/lesmateriaal. Leerlingen leren dat

voor een waardevolle ontmoeting het belangrijk is om respect

uit te stralen, je open te stellen voor de ander en naar elkaar

te luisteren.

voor: schoolbestuurders, schoolleiders, leraren,

schoolpsychologen, zorgcoördinatoren, zorgprofessionals en

anderen die met thuiszittersproblematiek te maken hebben

van: Logacom en Uitgeverij SWP

wanneer: 27 juni

waar: ’t Spant, Bussum

wat: congres

2e Thuiszitterscongres
De oorzaken en redenen waarom zoveel kinderen (tijdelijk) niet

naar school gaan, zijn divers. De gevolgen van thuiszitten zijn

verstrekkend. Hoewel het onderwerp de afgelopen jaren steeds

meer op de agenda staat, lopen de aantallen op in plaats van af.

Wat kunnen professionals in onderwijs en (jeugd)zorg doen om

kinderen (en ouders) te helpen? Met onder andere een plenaire

lezing van Marc Dullaert, aanjager van het Thuiszitterspact.

www.thuiszitterscongres.nl

voor: onderwijsprofessionals (directies, leraren, ict-

coördinatoren e.a.), van po tot ho

van: Like2Share

wanneer: 19 juni

waar: Metaal Kathedraal, Utrecht

wat: congres

Leren met Virtual Reality
Na een plenaire opening zijn er parallelle sessies en labs

waarin je VR zelf op allerlei manieren kunt ervaren. Er zijn

doorlopend presentaties, best practices en experimenten uit

diverse sectoren. Na afloop hebben deelnemers handreikingen

gekregen waarin ze zelf een visie op de toepassing van VR

in het onderwijs kunnen ontwikkelen, kennis gemaakt met

concrete onderwijstoepassingen, randvoorwaarden en kosten.

www.like2share.nl/event/lerenmetvr

voor: vmbo en mbo

van: Johan Cruyff Foundation en Vakkanjers

wanneer: schooljaar 2019/2020

wat: challenge

Creating space for children
In deze challenge daagt de Cruyff Foundation vmbo’ers

en mbo’ers uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte

oplossingen te bedenken om kinderen te stimuleren meer

te bewegen. In de challenge krijgen de teams verschillende

opdrachten, afhankelijk van leerjaar en niveau. Vakkanjers is

een programma waarin vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap

ontdekken en ontwikkelen. De teams met de beste ontwerpen

pitchen hun idee tijdens het landelijke eindevent Vakkanjers

LIVE in juni 2020. Aanmelden: www.vakkanjers.nl/jcf en

www.cruyff-foundation.org

voor: vo-docenten en leerlingen

van: Jet-Net & TechNet

wat: educatieve YouTube-serie

Tech? Bekijk ’t ff!
Hoe ziet wat leerlingen op school leren eruit in de echte

wereld? Wat gebeurt er in technologische bedrijven als Urenco,

Waternet, Rijkswaterstaat en Fujifilm? En waar houden profes-

sionals in deze bedrijven zich mee bezig? In de YouTube-video’s

zoomt presentatrice en Instagrammer Lize Korpershoek in op

een aantal bètatechnische toepassingen in deze bedrijven.

Leerlingen worden zo geïnformeerd over diverse thema’s en

enthousiast gemaakt voor een technisch profiel en vervolgop-

leiding. Docenten kunnen de video’s als introductie van een les

gebruiken en zo de praktijk de klas in halen. https://jet-net.nl/

inspiratie/tech-bekijk-t-ff-2

voor: bovenbouw po

van: Wetenschapsknooppunten

wanneer: 12 juni

wat: landelijk onderzoeksevenement

Alle Scholen Verzamelen!
Bovenbouwleerlingen uit het primair onderwijs helpen uni-

versitair onderzoekers door op 12 juni een tekening te maken

van hun favoriete buitenspeelplek. De tekeningen worden

gebruikt om onderzoek te doen naar buitenspelen. Doel is om

leerlingen en leraren op een laagdrempelige manier in aanra-

king te brengen met wetenschap in de klas en de leerlingen

te laten oefenen met elementen van onderzoekend leren.

Aanmelden kan tot 20 mei: www.wetenschapsknooppunten.nl/

alle-scholen-verzamelen
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PERSONELE DIENSTVERLENING

CASEMANAGEMENT

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

HUISVESTING EN ONDERHOUD

AVG ONDERSTEUNING

SPECIALISTEN OP LOCATIE

BESTUURSONDERSTEUNING

OHM is specialist in het inrichten en verbeteren van de

bedrijfsvoering voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs. 

We verzorgen de administratie en adviseren en ondersteunen

bij management- en organisatievraagstukken op het gebied

van AVG, financiën, personeel en huisvesting. De medewerkers

van OHM vallen op door hun kennis, betrokkenheid en

oprechte aandacht voor de schoolsituatie.

Werkdruk verminderen
voor leidinggevenden?

Meer dan bedrijfsvoering

outline

Rooseveltstraat 18
2321 BM Leiden

071 - 51 666 00
www.ohm.nl

Sturen op basis van 
managementinformatie?
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0577 411 556

Groepsovernachtingen met respect voor de natuur

Veel ruimte voor sport en spel

48 verblijven op 11 locaties

Meer dan 600 schoolkampen per jaar

Groepsovernachtingen voor Onderwijs
Bij Stichting Paasheuvelgroep houden we van blije
gezichten, van lekker samen zijn in een mooie
natuurlijke omgeving. Wij geloven in het traditionele
kamp, maar dan wel in een hedendaags jasje.

48 VERBLIJVEN IN:

> Oostvoorne

> Ossendrecht

> Stroe

> Evertsoord

> Huizen

> Oosterhout

> Austerlitz

> Baarn

> Epe

> Teteringen

> Vierhouten

www.groepsgebouw.nl/avs

1_4_st_AVS_fc_E.indd  1 29-04-19   16:58

21-7000-0916-01 AVS KP Kleur:

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

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

• Verbetert	welbevinden	in	de	klas
Zie erkenning datebase NJi

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

Kanjer
training

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

Voor vertrouwen, veiligheid,
rust en wederzijds respect
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boekbespreking

Met hart voor de praktijk benoemen de

auteurs wat wordt verstaan onder inter-

disciplinair samenwerken in het sociale

domein. Ze benoemen wie als partners

kunnen worden gezien en wat succesfacto-

ren, knelpunten en benodigde competen-

ties zijn. Vanuit de visie dat samenwerken

ideeën en effectiviteit genereren. In het

belang van ieder kind, vanuit ieders eigen

deskundigheid en rol. Oftewel samen wer-

ken aan samenwerken. Uiteindelijk, zo stel-

len de auteurs, kunnen we dan efficiënter

en met meer plezier werken.

In het boek worden nut en noodzaak

van interdisciplinair samenwerken, de

motieven en het belang helder uiteengezet.

Het belang wat ook in eerdere veelzeg-

gende en veelomvattende beleidsadviezen

nadrukkelijk aan de orde komt. Zoals in

‘Naar een ononderbroken schoolloopbaan’

van de Onderwijsraad (2014), in ‘Met

andere ogen’ van de coalitie Onderwijs-

Zorg-Jeugd (2018) over hoe de samen-

werking tussen de domeinen (passend)

onderwijs, jeugd en zorg verbeterd kan

worden en in het rapport ‘De kracht om

door te zetten’ van aanjager Marc Dullaert

namens het Thuiszitterspact (januari 2019).

Uitgangspunt bij interdisciplinair

over het
schoolhek
heen

samenwerken is de oriëntatie op optimale

ontwikkelingskansen voor leerlingen en

professionals. De visie en strategie bij

interdisciplinair samenwerken worden in

de uitgave vanuit een helder conceptueel

kader beschreven. Verdieping is gezocht in

de pedagogische, organisatorische en stra-

tegische aspecten van de samenwerking.

Er zijn verschillende professionals

geïnterviewd voor het boek. Als lezer krijg

je zo een mooi beeld van de ervaringen,

kansen en uitdagingen die spelen in het

werkveld onderwijs, opvang en zorg. In het

laatste hoofdstuk worden hulpmiddelen

aangereikt zoals de STAR-Praatkaart. Deze

helpt bij het voeren van het juiste gesprek

over fricties in de samenwerking en

mogelijke oplossingen. Het gesprekspro-

tocol ‘effectief overleggen zorgpartners’

biedt structuur aan het overleg tussen de

partners en stimuleert om beroepsmatige

kennis met elkaar te delen.

Ik beveel deze publicatie van harte aan,

aan iedere organisatie in het sociale

domein die werk wil maken van een

optimale samenwerking. Want dat is waar

Passend onderwijs om vraagt. Het boek

geeft inzicht en werkt zaken concreet uit.

Naast heldere theoretische onderbouwin-

gen is er ook veel aandacht voor de aanpak

op de werkvloer. _

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

Er zijn al veel adviezen uitgebracht over interdisciplinair samenwerken binnen

het werkveld onderwijs, opvang en zorg. Een belangrijk onderwerp daar waar

scholen de opdracht hebben Passend onderwijs te verzorgen. In het boek

‘Over het schoolhek heen’ krijgen de adviezen een concrete invulling.

tekst jan stuijver, avs

Over het schoolhek heen. Interdisciplinair samenwerken:

ontwikkelkansen voor professionals en leerlingen,

Angéle van der Sar en José van Loo, 2019, uitgeverij Pica

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair
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1000-21-7000-0327 AVS KP 2016-2017-9 Kleur:

horlings-onderwijsaccountants.nl
AMSTERDAM T: +31 (0)20 570 02 00
www.schoolfinancien.nl

Onderwijsaccountants

Bijzonder door gewoon te zijn
Verstand van zaken, afspraken nakomen, pragmatische oplossingen en focus op
waar het echt om gaat. Wij vinden dit heel normaal.
Respectvol naar elkaar, integer en objectief met oog voor detail, gezond
relativeringsvermogen met een vleugje humor. Dat is hoe wij zijn.
Benieuwd naar onze werkwijze? Bel Charles Rabe op 020-570 02 00 of crabe@horlings.nl

Bezoek ook eens onze sitewww.schoolfinancien.nl voor het laatste nieuws.
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GESPECIALISEERD IN HET
LEVEREN VAN BETAALBARE

REFURBISHED A-MERK
HARDWARE AAN

ONDERWIJSINSTELLINGEN

TOPDEAL!

Bekijk en bestel op it-refurbished.com

Demo model

€ 999,-
incl. btw

* 15 demo modellen beschikbaar
* op = op

* in nieuwstaat

*

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

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

MEER DAN 3.000 ARTIKELEN DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR • 30 DAGEN RETOURRECHT WIJ LEVEREN ONDERWIJSINSTELLINGEN OP REKENING

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

25 JAAR
ERVARING
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Uitgelicht
thema � Impact bewegen op leren
Bewegen tussen de lessen door helpt kinderen om beter

te concentreren. Maar een direct effect op het leren is

niet aangetoond. Bewegen combineren met cognitieve

taken - bewegend leren - kan de leerprestaties wél

beïnvloeden. “Het effect van bewegen is heel

taakspecifiek. En dat is anders dan men altijd dacht.”

Pagina 10

dubbelinterview � Leidinggeven aan
de (bijna) beste leraar ter wereld
De Nederlandse Daisy Mertens, leerkracht op basisschool

De Vuurvogel in Helmond, is een van de tien beste leraren

van de wereld. Wat is de kracht van deze leraar en hoe

stimuleer je als schoolleider de talenten in je team?

“Marcel zal nooit zeggen wat ik moet doen.”

Pagina 24

actueel

Foto omslag: Hans Roggen

Windows 10 Pro
means business.

Windows 10 Pro

180 graden scharnier

Regenbestendig ontwerp

Batterijduur tot 10 uur* TravelMate B1

* Specificaties kunnen variëren per model en/of regio.

Elma media advertentie Q2 2019.indd   1 25-04-19   16:37
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Ouderportaal

Het meest gebruiksvriendelijke platform
voor al uw school-oudercommunicatie.

Schoolwebsite

Eenvoudig beheer en naadloze integratie met
openbare items vanuit het ouderportaal.

Betaalmodule

Bespaar onnodige administratie-uren door
de automatische verwerking van betalingen.

Portfolio

Ondersteunt de ontwikkeling van uw
leerlingen en maakt deze inzichtelijk.

Meer weten?

Neem contact op via sales@schoudercom.nl
of bel naar 085-8777058

Direct aan de slag?

Start vandaag nog met uw gratis trial via
www.schoudercom.nl

-Advertentie -
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