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Uitgelicht
thema _ Antipestwetgeving
Het pestprobleem moet grondig worden aangepakt en 

het is goed dat de vele antipestaanpakken kritisch 

worden beoordeeld. Maar moet je scholen verplichten 

te kiezen uit een lijstje goedgekeurde programma’s? 

“Het is een dwaalspoor om te denken dat je dit probleem 

überhaupt met een methode kunt oplossen.” 

pagina 10

achtergrond _ Een strakke organisatie
PCB De Klokbeker is de eerste en tot nu toe enige ISO-

gecertificeerde basisschool van Nederland. Schoolleider 

André Guijs: “ISO is een prachtig instrument om de 

kwaliteit van de organisatie te waarborgen. Je wint er tijd 

mee en stuurt op professionaliteit. En afspraken over oud 

papier of de vuilcontainer hoeven echt niet opgenomen 

te worden, dan blijf je bezig.” pagina 28

achtergrond _ Inclusief onderwijs in Italië
Een educatieve reis naar de Italiaanse regio Abruzzo om te 

zien hoe Italiaanse collega-schoolleiders omgaan met 

inclusief onderwijs en leiderschap in extreme omstandig-

heden. “Gaan zorgleerlingen bij jullie naar een speciale 

school?”, vroegen de Italiaanse collega’s zich verbaasd af. 

“Die levenshouding is een mooie basis voor Passend 

onderwijs.” pagina 32
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thema _ ‘Ook op de speelplaats
zie je niet alles’
Het is lastig om zicht te houden op de online veiligheid van 

leerlingen. De online wereld lijkt groot, ver weg en anoniem. 

Sommige scholen duiken ervoor weg. Niet nodig, vinden 

experts en ervaringsdeskundigen. “De essentie van pesten 

is: rottigheid in gedrag tussen een aantal leerlingen. 

Daar kun je over praten.” pagina 14
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Opvoeden 
doe je samen
De	impact	van	pestgedrag	is	vaak	groot.	Helaas	hebben	ons	de	afgelopen	

tijd	via	diverse	(sociale)	media	indringende	voorbeelden	bereikt	van	pest-

problematiek	in	en	om	de	school.	Pesten	is	een	serieus	probleem	waarbij	

zowel	de	‘pester’	als	het	slachtoffer	geholpen	moeten	worden	om	uit	de	

negatieve	spiraal	te	komen.	Hierbij	raak	je	meteen	de	complexiteit	van	de	

materie.	Pesten	is	een	vorm	van	antisociaal	gedrag	waarbij	grenzen,	normen	

en	waarden	overschreden	worden.	Een	aantal	vragen	wordt	dan	relevant,	

zoals:	Welke	normen	en	waarden	gelden	er	precies	en	wie	bepaalt	deze?	

Wanneer	worden	grenzen	overschreden?	Op	welke	manier	is	het	moreel	

bewustzijn	ontwikkeld?	Zijn	er	culturele	aspecten	aan	de	orde?	Gaat	het	

over	individueel	of	over	groepsgedrag?	Wie	is	de	aangewezen	partij	om	in	

te	grijpen?

Nederland	is	een	pluriforme	en	multiculturele	samenleving.	Sociale	

(on)veilig	heid	ontstaat	uit	een	samenspel	van	factoren	en	actoren.	Het	is	een	

ingewikkelde	opgave	om	te	komen	tot	afstemming	als	het	gaat	om	acceptabel	

gedrag.	Het	antwoord	op	het	terugdringen	van	pestgedrag	is	recent	vooral	

gezocht	op	scholen.	Door	inzet	van	goede	antipestprogramma’s	zou	een	breed	

maatschappelijk	probleem	structureel	ondervangen	kunnen	worden.	Het	leek	

zelfs	te	komen	tot	sturende	wetgeving	op	de	inzet	van	deze	programma’s.	

Gelukkig	heeft	ook	de	politiek	inmiddels	begrepen	dat	dergelijke	wetgeving	

de	problematiek	niet	oplost.

Dat	scholen	actief	en	verantwoord	moeten	werken	aan	sociale	veiligheid	en	

het	aanpakken	van	pestgedrag	is	evident.	Elke	school	heeft	hiervoor	een	

protocol.	Het	gebruik	van	verantwoorde	programma’s	daarbij	is	een	goede	

manier.	Maar	dat	school	de	hoofdverantwoordelijke	zou	worden	gemaakt	om	

een	maatschappelijk	probleem	als	pesten	succesvol	aan	te	pakken,	is	erg	

kort	door	de	bocht.	Een	bredere	insteek	is	noodzakelijk.	Ouders/verzorgers	

zijn	de	primaire	opvoeders.	De	school	is	een	belangrijke	educatieve	partner	

in	onderwijs	en	opvoeding,	maar	ook	sportclubs,	buurthuizen	en	andere	

partijen.	Om	te	komen	tot	sociale	veiligheid	en	het	terugdringen	van	

pestgedrag	is	samenwerking	nodig	met	álle	opvoeders	en	maatschappelijk	

betrokkenen.	Lokaal	moeten	de	factoren	en	actoren	die	van	invloed	zijn	

verbonden	worden.	De	school	kan	hier	een	centrale	rol	in	spelen,	maar	kan	

het	niet	alleen.	Schoolleiders	aan	zet:	opvoeden	doe	je	samen!	_

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

op	www.avs.nl.

Kaderspel _ door petra van haren

1k ader prim air september 201 4



ac tueel 

armslag voor schoolleider

Enorme belangstelling voor cao-bijeenkomsten
Meer dan vijfhonderd AVS-leden meldden zich tot nu toe aan voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten 
over de nieuwe CAO PO. De aftrap was op 1 september in basisschool de Kloostertuin in Assen, met ruim 
zeventig belangstellenden.

“Waarom is de AVS blij met 

deze cao?”, vraagt een van 

de aanwezigen. “Omdat er 

veel terreinen zijn waar we 

een volgende stap op kunnen 

maken”, legt Paul van Lent, 

cao-onderhandelaar van de 

AVS uit. “Loonsverhoging voor 

iedereen, de positie van de 

schoolleider zoals de AVS die 

nastreeft is op een aantal vlak-

ken gehonoreerd, professiona-

lisering van schoolleiding en 

leerkrachten staat permanent 

op de kaart en er is een vitali-

teitsregeling met continuïteit 

– wat iemand al had blijft 

behouden.” Daarbij benadrukt 

hij de flexibiliteit voor de 

schoolleider die de cao in zich 

heeft. “Met deze cao creëren 

we armslag voor de schoollei-

der, die kan een aantal zaken 

naar zijn eigen hand zetten.”

Na de toelichting van cao-

onderhandelaars Harry van 

Soest en Paul van Lent op het 

onderhandelaarsakkoord, 

leven er nog voldoende vra-

gen bij de aanwezige AVS-

leden: Is sparen bij de BAPO 

nog mogelijk, hoe zit het 

precies met de duurzame 

inzetbaarheid? En als je een 

week hebt waarin de tienmi-

nutengesprekken zijn, ga je 

ruim over de 40-urige werk-

week heen – hoe ga je daar 

mee om? Wanneer is er tijd 

voor ontwikkeltaken? “De 

nieuwe cao vraagt om het ‘los-

laten’ van het denken in les-

tijden”, is een essentiële bood-

schap van de onderhandelaars. 

Dit krijgt dan ook de nodige 

aandacht in de bijeenkomsten. 

Verder geven Van Soest en Van 

Lent schoolleiders het advies, 

met het oog op verplichte her-

registratie, om zich snel te 

registreren bij het Schoollei-

dersregister PO (SRPO). 

De AVS heeft acht regionale 

bijeenkomsten georganiseerd. 

De bijeenkomsten in Rot-

terdam en Den Bosch zijn 

inmiddels vol. Voor de zomer-

vakantie zijn er twee bijeen-

komsten geweest in het AVS-

kantoor in Utrecht. Gezien 

de enorme belangstelling, 

plant de AVS extra bijeenkom-

sten in Utrecht. Deze maand 

nog vindt de digitale leden-

raadpleging plaats over het 

onderhandelaarsakkoord.

Voorlichtingsbijeenkomsten CAO PO 2014 
In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten 

over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd 

willen worden over de inhoud, organiseert de AVS regionale 

voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in 

het land. Het gastheerschap is in handen van AVS-leden, 

de bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op hun scholen 

en de locaties waar zij werkzaam zijn. De voorlichting wordt 

verzorgd door de cao-onderhandelaars van de AVS: Paul van 

Lent en Harry van Soest. Ook zijn voorzitter Petra van Haren en 

directeur Roelf Willemstein aanwezig.

Tijdens de eerste reeds gehouden en drukbezette 

bijeenkomsten gingen Van Lent en Van Soest uitgebreid in op 

de cruciale rol en positie van de schoolleider, die in de CAO 

PO 2014 is geborgd. Daarnaast kwam de regeling duurzame 

inzetbaarheid aan de orde, onder andere de overgangsregeling 

met betrekking tot de voormalige BAPO. Verder kreeg 

professionalisering ruim aandacht. Ook de mogelijkheden 

in het kader van werkdrukverlaging (de 40-urige werkweek) 

werden besproken, met inhoudelijke toelichting op het basis- 

en het overlegmodel. Volgende data en locaties: 

• 9 september Goes

• 10 september Den Bosch (vol)

• 11 september Venlo

• 15 september Rotterdam (vol)

• 16 september Raalte

• 17 september Utrecht

 

Meer informatie en inschrijven:

www.avs.nl/agenda/voorlichtingsbijeenkomsten 

nieuwecaopo2014

In het kader van de nieuwe CAO PO biedt het AVS Centrum 

Educatief Leiderschap een eendaagse studiedag en advies op 

maat aan met aandacht voor achtergronden bij de inhoud, toe-

passing in de eigen organisatie, gevolgen voor de dagelijkse 

schoolpraktijk en de relatie met andere (onderwijs)wet- en 

regelgeving. 

Meer informatie: www.avs.nl/professionalisering/nieuwecao

Kijk voor de meest gestelde vragen over de nieuwe CAO PO op 

www.avs.nl/artikelen/veelgesteldevragenoverdecaopo2014.

De aftrapbijeenkomst op basisschool de Kloostertuin in Assen
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meer keuzevrijheid voor schoolbesturen

Verplichte aansluiting Vervangingsfonds 
in toekomst van de baan
Schoolbesturen	zijn	over	een	paar	jaar	niet	meer	verplicht	zich	bij	het	Vervangingsfonds	(Vf )	aan	te	sluiten.	
Dit	besluit	heeft	het	Vf	genomen	op	basis	van	een	advies	van	de	sociale	partners.	Het	nieuwe	stelsel	sluit	meer	
aan	bij	de	eigen	verantwoordelijkheid	van	schoolbesturen.	Dit	meldt	het	VF	in	een	brief	aan	de	schoolbesturen	
in	het	primair	onderwijs.

De beëindiging van de ver-

plichte aansluiting van de 

po-besturen bij het Vf zal 

tussen 1 januari 2018 en 

1 januari 2020 plaatsvinden. 

Het precieze moment is vol-

gens het Vf afhankelijk van de 

ontwikkelingen in de sector. 

Het fonds vindt het essentieel 

dat het verzuimbeleid en de 

verzuimcijfers van scholen 

op orde zijn.

Het nieuwe stelsel zal geba-

seerd zijn op de eigen verant-

woordelijkheid en een actieve 

rol van schoolbesturen rond 

verzuim- en vervangingsbe-

leid. “Schoolbesturen zullen, 

meer dan nu, zelf keuzes moe-

ten maken voor een effectief 

verzuimbeleid en het afdek-

ken van financiële risico’s bij 

verzuim”, zo schrijft het Vf 

in de brief.

Meer keuzevrijheid voor 

schoolbesturen is een 

belangrijk aandachtspunt 

in de dienstverlening van 

het Vf. Het fonds treft maat  

regelingen, zodat de premie 

omlaag gaat en de onrecht-

matigheid van declaraties 

fors minder worden. Het gaat 

om de  volgende maatregelen 

(per 1 augustus 2015):

•  Verruiming van 

eigenrisicodragerschap

•  Geen vergoeding meer van 

kosten voor vervanging 

vanwege rechtspositioneel 

verlof

•  Invoering vaste 

normvergoedingen

Marktonderzoek
Afgelopen voorjaar hebben 

het Vf en Participatiefonds 

(Pf) een marktonderzoek 

uitgevoerd onder schoolbestu-

ren in het primair onderwijs. 

Dit onderzoek stond in het 

teken van het modernise-

ringsproces en de vernieu-

wing en uitbreiding van het 

product- en dienstenaanbod. 

Een samenvatting van de 

resultaten van dit onder-

zoek zijn te downloaden via 

www.vervangingsfonds.nl. _

Meer informatie: AVS Help-

desk, tel. 030-2361010 of 

helpdesk@avs.nl

rapport over verwachtingen

Ouders onzeker over inspraak 
Passend onderwijs
Zorg	voor	heldere,	transparante	en	toegankelijke	informatie	vanuit	de	school.	
Dit	is	de	belangrijkste	aanbeveling	uit	het	rapport	‘Wat	ouders	verwachten	van	
Passend	onderwijs’	van	het	netwerk	ouderinitiatieven.

Dit rapport is de uitkomst 

van zeven bijeenkomsten die 

lokale ouderorganisaties vorig 

schooljaar op initiatief van 

het netwerk organiseerden. 

Doel hiervan was in kaart 

brengen welke verwachtingen 

ouders hebben van Passend 

onderwijs.

Uit de ouderbijeenkomsten 

bleek dat er nog veel onzeker-

heid is onder ouders. Ze zijn 

blij met de insteek dat meer 

leerlingen regulier onderwijs 

in hun eigen omgeving kun-

nen volgen. Maar ze vragen 

zich onder meer af hoe hun 

inspraak is geborgd nu de 

zorgplicht bij de scholen ligt 

en of hun kind met behulp 

van de arrangementen de 

beste ontwikkelingskansen 

krijgt. Het netwerk ouder-

initiatieven raadt dan ook 

aan om duidelijk te maken 

hoe inspraak van ouders 

op school en binnen het 

samenwerkingsverband is 

geregeld. Ook is het belang-

rijk dat ze weten waar ze met 

hulp- en ondersteunings-

vragen en klachten terecht 

kunnen en hoe de privacy 

van de kinderen en gezinnen 

geborgd is. _

In het rapport ‘Wat ouders 

verwachten van Passend 

onderwijs?’ staan meer 

tips om ouders te betrek-

ken bij Passend onder-

wijs. Meer informatie: 

www.passendonderwijs.nl 

en www.netwerkouder 

initiatieven.nl

3k ader prim air september 201 4



ac tueel 

samenwerking ouders en leerkrachten essentieel voor leerprestaties

Ruim 50 procent van ouders niet 
bekend met lesstof kind
Meer	dan	twee	derde	van	de	ouders	is	erg	tevreden	over	het	overbrengen	van	
de	lesstof	door	de	juf	of	meester.	Meer	dan	de	helft	(53	procent)	van	de	ouders	
weet	echter	niet	goed	wat	die	lesstof	precies	inhoudt	en	hoe	zij	daarbij	kunnen	
ondersteunen.	Dit	blijkt	uit	recent	onderzoek	van	online	leerplatform	Squla	naar	
de	visie	op	de	onderwijsomgeving	van	1.000	ouders	van	basisschoolleerlingen	
en	450	leerkrachten.

Ouders vinden dat het zowel 

hun eigen verantwoordelijk-

heid als die van de leerkracht 

is om bekend te raken met 

de kerndoelen, gedefinieerd 

door het ministerie van OCW. 

Nauwe samenwerking en 

goede communicatie tussen 

leerkrachten en ouders wordt 

door beide onderzoeksgroe-

pen als noodzakelijk gezien 

voor de educatieve ontwikke-

ling van het kind.

Kloof ouder en 
leerkracht
Meer dan 90 procent van de 

ouders en leerkrachten zien 

wel de toegevoegde waarde 

om met elkaar in gesprek 

te gaan over de inhoud van 

de lesstof. Opvallend is het 

verschil in perceptie of deze 

gesprekken ook plaatsvinden 

in de praktijk. 80 procent van 

de ouders denkt de lesstof 

zelden of nooit met de leer-

krachten te bespreken. Meer 

dan 85 procent van de leer-

krachten geeft aan de inhoud 

van de lesstof wel met ouders 

te bespreken. Leerkrachten 

zien de communicatie naar 

ouders toe als één van hun 

belangrijkste verbeterpunten. 

Een ander verschil dat het 

onderzoek laat zien, is dat 

ouders vinden dat de belang-

rijkste taak van de leerkracht 

is kinderen de lesstof te leren. 

Leerkrachten vinden het 

daarentegen juist belangrijk 

om het belang én plezier 

van leren over te brengen op 

kinderen. Ook over de thuis-

begeleiding is er verschil van 

inzicht. Bijna de helft van de 

ouders (48 procent) ziet het 

actief stimuleren en begelei-

den van hun kinderen bij de 

lesstof als hun belangrijkste 

rol in de educatie. Ditzelfde 

aantal ouders zegt hierin 

ook goed te zijn. Opvallend 

genoeg is dit volgens ruim 

de helft (52 procent) van de 

leerkrachten juist één van de 

belangrijkste verbeterpunten 

van ouders.

Verder blijkt uit het onder-

zoek dat ouders goed weten 

wat hun kind op school 

meemaakt (43 procent). Naar 

eigen zeggen zouden ouders 

wel wat vaker actief kunnen 

zijn op school, bijvoorbeeld 

met voorlezen, uitstap-

jes begeleiden en luizen 

 kammen. _

oproep uneto-vni

‘CO2-metingen op scholen hard nodig’
UNETO-VNI,	de	ondernemersorganisatie	voor	de	installatiebranche,	roept	op	om	
zo	snel	mogelijk	grootschalig	CO2-metingen	te	laten	uitvoeren	op	scholen	om	de	
kwaliteit	van	het	binnenmilieu	te	verbeteren.	Dit	stelt	de	installateursvereniging	
naar	aanleiding	van	berichtgeving	op	BNR	Nieuwsradio	over	slecht	functionerende	
ventilatiesystemen.	Ook	wil	de	brancheorganisatie	dat	de	prestaties	van	
ventilatiesystemen	bij	oplevering	van	nieuwbouw	verplicht	worden	getest.

Volgens UNETO-VNI is het 

hard nodig om via prestatie-

metingen van de CO2-con-

centraties en de hoeveelheid 

ventilatielucht in klaslokalen 

inzicht te verschaffen in de 

ventilatiekwaliteit. Alleen op 

basis van regelmatige metin-

gen kunnen installaties name-

lijk goed worden afgesteld en 

naar behoren blijven functi-

oneren. Uit recente bericht-

geving blijkt echter dat het 

overgrote deel van de scholen 

niet beschikt over CO2-meters 

en dat deze meters ook nau-

welijks worden aangevraagd. 

Verouderd
UNETO-VNI wijst erop dat 

het overgrote deel van de 

ventilatiesystemen in Neder-

landse scholen verouderd 

is en dringend toe is aan 

vervanging of aanpassing. 

Deskundige Klimaattechniek 

Fred Vos: “Momenteel zijn 

wij betrokken bij een project 

van de GGD gericht op het 

verbeteren van de kwaliteit 

van ventilatiesystemen. Naar 

verwachting worden daarbij 

de komende tijd circa vijfhon-

derd basisscholen bezocht.” 

Doelstelling van het project is 

om scholen bewust te maken 

van de noodzaak om aandacht 

te besteden aan een goede 

ventilatie. Vos: “Veel van de 

geconstateerde problemen 

hebben te maken met verou-

derde installaties, verkeerde 

instellingen, verkeerd gebruik, 

gebrek aan onderhoud of zijn 

te wijten aan ventilatiesyste-

men die zijn ontworpen voor 

klaslokalen met veel minder 

leerlingen dan ze nu huisves-

ten.” AVS-voorzitter Petra van 

Haren: “In de praktijk is het 

onderhouden van de instal-

laties, zoals het tijdig reinigen 
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nieuw inzicht in relatie overgewicht en pesten

Te zware kleuter pest zelf ook vaker
Jonge	kinderen	met	overgewicht	worden	niet	alleen	vaker	gepest,	zij	pesten	juist	
ook	zelf	andere	kinderen.	Vooral	jongens	gooien	op	jonge	leeftijd	hun	gewicht	
fysiek	in	de	strijd.	Dat	blijkt	uit	onderzoek	van	Erasmus	MC	en	de	GGD.	Het	
onderzoek	biedt	opening	om	huidige	preventieve	maatregelen	te	vervroegen.

Meer dan een derde van de 

kleuters pest of wordt iedere 

maand gepest op school. 

Opvallend is dat vooral zwaar-

lijvige kleuters vaker betrok-

ken zijn bij pestgedrag. Dat 

concluderen onderzoekers 

van Erasmus MC en de GGD 

op basis van een grootschalig 

onderzoek onder vijf- en zesja-

rige kinderen en leraren naar 

het pestgedrag op scholen in 

Rotterdam en omstreken. Pau-

line Jansen, onderzoekster van 

Generation R: “Dat kinderen 

met overgewicht meer gepest 

worden dan andere kinderen 

was al bekend, maar nu blijkt 

dat dikke kinderen zelf ook 

vaker pesten. Dit gebeurt al in 

de eerste klassen van de lagere 

school. Dat is veel eerder dan 

wij aanvankelijk dachten. 

Vooral zware jongens zijn 

geneigd te pesten door hun 

gewicht fysiek in de strijd te 

gooien. Zij slaan, schoppen 

en duwen andere kinderen. 

Meisjes pesten met name in 

de relationele sfeer en slui-

ten andere kinderen buiten, 

negeren en roddelen. Bij deze 

vormen van pesten vonden wij 

geen relatie met het gewicht.”

Antipestprogramma’s
Jansen: “Of er een onderlig-

gende reden is voor de relatie 

tussen overgewicht en pes-

ten moet verder onderzocht 

worden. Het is opvallend dat 

overgewicht al zo jong een 

rol speelt bij pesten. De hui-

dige antipestprogramma’s 

worden gebruikt bij oudere 

kinderen in de middelste en 

hoogste klassen van de lagere 

school. Het is de vraag of deze 

programma’s ook effectief 

zijn bij jongere kinderen op 

de kleuterschool en of het 

betrokkenheid bij pesten 

onder te zware kinderen kan 

voorkomen.” Jansen vervolgt: 

“Tot die tijd is het belangrijk 

dat ouders, verzorgers en 

leraren zich ervan bewust 

zijn dat overgewicht jonge 

kinderen vatbaar maakt voor 

pesterijen en het risico ver-

hoogt dat zij ook zelf anderen 

pesten. Kinderen stimuleren 

om aan sportieve en sociale 

activiteiten deel te nemen is 

belangrijk om te voorkomen 

dat zij in een negatieve spiraal 

terecht komen.”

De onderzoekers maakten 

gebruik van de Jeugdmonitor 

van de GGD Rotterdam – Rijn-

mond en de Generation R-stu-

die. Dit is het onderzoek 

vanuit het Erasmus MC naar 

de groei, ontwikkeling en 

gezondheid van 10.000 kinde-

ren in Rotterdam. _

of vernieuwen van filters, een 

aandachtspunt. Het is name-

lijk een dure aangelegenheid, 

die vaak niet wordt voorzien.”

Geluidsniveau
Ook is er kritiek op het 

geluidsniveau van som-

mige installaties. Vos: “Sinds 

2012 mag een ventilatiesys-

teem maximaal 35 decibel 

aan geluid voortbrengen. 

Installaties die voor die tijd 

zijn opgeleverd, maken moge-

lijk meer geluid en worden 

om die reden soms uitgescha-

keld. Bij dergelijke instal-

laties is investering in extra 

geluiddempende voorzienin-

gen wenselijk.” Om de kwa-

liteit van nieuwe installaties 

te waarborgen, is er inmid-

dels een ontwerprichtlijn 

voor ventilatie van scholen 

uitgewerkt. Een instrument 

voor kwaliteitsborging voor 

het ontwerpen en installeren 

van ventilatievoorzieningen 

in scholen is in ontwikkeling. 

Nieuwbouw
Ook bij de nieuwbouw van 

scholen laten veel ventila-

tiesystemen te wensen over. 

Volgens Vos heeft dat onder 

andere te maken met de 

beperkte bud-

getten. “Op het 

ontwerp en 

de uitvoering 

van de venti-

latiesystemen 

wordt beknib-

beld. Terwijl 

die juist de 

leefbaar-

heid van een 

schoolgebouw 

bepalen.” 

TNO heeft 

geconstateerd dat in 80 pro-

cent van de klaslokalen de 

CO2-concentratie te hoog 

is. De norm van 1.200 ppm 

is voor nieuw te bouwen 

scholen aangescherpt naar 

1.000 ppm (Bouwbesluit 

2012), wat al langer de norm 

is voor kantoorgebouwen. 

GGD en Arbodiensten gaan 

inmiddels echter al uit van 

800 ppm als gezondheidskun-

dige toetswaarde. 

Voor de winter
Een slecht binnenmilieu 

kan leiden tot hoofdpijn, 

vermoeidheid, slijmvlies-

irritaties, overdracht van 

infectieziekten en astma-aan-

vallen. Vos roept op nog voor 

de winter in actie te komen. 

Vooral bij strenge vorst als 

de ramen in veel klaslokalen 

worden gesloten, stijgt het 

CO2-gehalte flink. _
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begeleidingsproject pabo-studenten van start op amsterdamse scholen

Eerste ‘junior-leraren’ aan de slag
De	eerste	lichting	net	afgestudeerde	leraren	gaat	in	september	aan	de	slag	als	
junior-leraar	op	verschillende	basisscholen	en	middelbare	scholen	in	Amsterdam.	
Om	leraren	een	betere	start	te	laten	maken	begint	de	Hogeschool	van	Amsterdam	
dit	schooljaar	als	eerste	lerarenopleiding	met	een	proef	om	beginnende	leraren	
intensief	te	begeleiden.	Het	idee	voor	het	junior-docentschap	is	afkomstig	van	een	
groep	studenten	van	deze	lerarenopleiding.

Volgens minister Jet Bussema-

ker (OCW) is het belangrijk 

dat lerarenopleidingen en 

scholen de begeleiding van 

starters op de onderwijswerk-

vloer serieus nemen: “Als 

beginnend leraar komt er 

ongelofelijk veel op je af en 

word je vaak meteen in het 

diepe gegooid. Door te star-

ten als junior-leraar die goed 

begeleid wordt in de eerste 

jaren op school, laten we lera-

ren een betere start maken 

in het onderwijs.” Tijdens 

de eerste twee jaar worden 

de junior-leraren intensief 

begeleid en hebben ze regel-

matig voortgangsgesprekken. 

Er wordt in die periode ook 

gewerkt aan de inhoudelijke 

en didactische ontwikkeling 

van de startende leraren. 

De leraren worden hierop 

getoetst.

Lerarenagenda
Bedenker van het initiatief 

is pabo-studente Floor de 

Nooij van de Hogeschool van 

Amsterdam. Zij schreef vorig 

jaar, samen met vijf andere 

studenten, een advies voor 

minister Bussemaker, waarin 

zij het concept voor een 

junior-docentschap uitwerk-

ten. Bussemaker was meteen 

enthousiast over het voorstel 

en nam de pilot op in de Lera-

renagenda 2013-2020. Deze 

agenda kwam samen met 

leraren tot stand. Belangrijke 

thema’s zijn onder andere 

groei en ontwikkeling van 

leraren, betere begeleiding 

van beginnende leraren en de 

verbetering van de kwaliteit 

van lerarenopleidingen. Het 

voortgezet onderwijs heeft 

in haar sectorakkoord en in 

de VO-agenda ook een aantal 

aansluitende doelen opge-

nomen, zie www.vo-raad.nl/

sectorontwikkeling/vo-

agenda-2014-2020. _

beperkte rol executieve functies bij vroege lees- en rekenontwikkeling

Drukke kinderen niet per se meer kans 
op leerproblemen
Vroege	achterstanden	in	executieve	functies	(onder	andere	instructies	onthouden	en	
opdrachten	uitvoeren)	hebben	niet	noodzakelijk	gevolgen	voor	leren	lezen	en	rekenen	
in	groep	3.	Wel	is	er	hoogstwaarschijnlijk	een	causaal	verband	tussen	executieve	
functies	en	lees-	en	rekenvaardigheden.	Dit	concludeerde	Neely	Anne	Davidse	bij	haar	
promotie	aan	de	Universiteit	van	Leiden,	vlak	voor	de	zomervakantie.

Executieve functies gemeten 

in groep 1 zijn een matige 

voorspeller van vroege lees- en 

rekenvaardigheden in groep 

1, maar geen voorspeller voor 

lees- en rekenvaardigheden 

in groep 3. Deze functies zijn 

op jonge leeftijd nog volop 

in ontwikkeling en vroege 

achterstanden kunnen door 

rijping van de prefrontale 

cortex in de hersenen en door 

leerervaringen thuis of op 

school ingelopen worden. 

Wel ontdekte de promovenda 

een mogelijk causaal verband 

tussen executieve functies 

en lees- en rekenvaardighe-

den: als executieve functies 

verbeteren, dan verbeteren 

lees- en rekenvaardigheden, 

en andersom, als de ontwik-

keling in executieve functies 

stagneert, ontwikkelen lees- 

en rekenvaardigheden minder 

snel. Hiertoe onderzocht 

Davidse 228 kleuters en verge-

leek hun resultaten van een 

meting in groep 1 en groep 3. 

Ook concludeerde ze dat exe-

cutieve functies het verschil 

verklaren in woordenschat 

(3,61 procent) en letterken-

nis (2,56 procent). Uit haar 

studie kwam naar voren dat 

alle kinderen profiteren van 

voorlezen, hoe goed of minder 

goed hun executieve functies 

ook ontwikkeld waren.

Deze uitkomsten impliceren 

dat druk en ongeconcen-

treerd gedrag geen directe 

aanleiding hoeft te zijn tot 

grote zorg over kinderen. 

 Tussen groep 1 en 3 ontwik-

kelen kinderen zich nog 

volop en spelen ook andere 

aspecten een rol, zoals de 

ontwikkeling van visueel-

ruimtelijke vaardigheden. 

Drukke kinderen hebben niet 

‘standaard’ meer kans op leer-

problemen. Leerlingen langer 

laten ‘kleuteren’ is dus niet 

altijd nodig.

Davidse vond het opmerkelijk 

dat leerkrachten vaak niet 

bekend zijn met de term 

executieve functies. Begrip-

pen als werkhouding en 

spanningsboog zijn bekender 

in het basisonderwijs. Bin-

nen het leerlingvolgsysteem 

worden deze functies niet 

getoetst. _
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onderzoek mijn kind online

App-makers denken niet aan privacy kinderen
Makers	van	apps	letten	te	weinig	op	de	privacy	van	kinderen	en	gaan	onzorgvuldig	om	met	persoonsgegevens.	
Vier	van	de	tien	apps	versturen	gegevens	onversleuteld	en	dus	onveilig.	Dat	blijkt	uit	onderzoek	van	Mijn	Kind	
Online,	het	kenniscentrum	jeugd	en	media	en	onderdeel	van	Kennisnet.

Volgens het rapport ‘Kapers 

op de kust’ – onderdeel van 

een privacy-campagne van 

Mijn Kind Online en Kennisnet 

waarmee zij de aandacht ves-

tigen op de privacyrisico’s die 

kinderen en jongeren lopen 

op internet – zijn ouders zich 

vaak nauwelijks bewust van de 

risico’s. Veel apps verzamelen 

en delen persoonlijke infor-

matie, zoals naam- en adres-

gegevens en afbeeldingen van 

personen.

Mijn Kind Online testte met 

een speciaal programma 

welke datapakketjes apps 

als Instagram, WhatsApp en 

Snapchat, maar ook minder 

‘verdachte’ apps als Maan Roos 

Vis, Okki’s gekkebekkenclub 

en MovieStarPlanet ná het 

downloaden versturen. Vier 

van de tien onderzochte apps 

bleken gegevens onversleuteld 

en dus onveilig te versturen. 

Versleuteling zorgt ervoor dat 

er ‘geheim taal’ verschijnt.

Regels
Veel app-ontwikkelaars hou-

den zich nauwelijks aan de 

juridische regels die er zijn. 

Een van de voorwaarden is 

bijvoorbeeld dat producenten 

toestemming moeten vragen 

voor het gebruiken van per-

soonsgegevens voordat de 

app informatie van een appa-

raat haalt of er informatie 

op plaatst (voorafgaand aan 

de installatie dus) en duide-

lijk moeten aangeven met 

welk doel gegevens worden 

gevraagd en gebruikt. Ook 

wordt in de beschrijving in de 

downloadstores zelden tot nooit 

over privacy gerept. Apps zijn 

bijna altijd te downloaden 

zonder dat de gebruiker een 

privacy-overeenkomst te lezen 

krijgt. Als er wel een link is 

naar de voorwaarden, zijn 

die vaak te moeilijk voor de 

doelgroep. Bij enkele apps die 

toestemming van de ouders 

vragen, is vaak onduidelijk 

wanneer en hoe ouders die 

toestemming moeten geven.

In het rapport vertelt Jacob 

Kohnstamm, voorzitter van 

het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP), dat 

hij tijdens een bezoek aan 

Silicon Valley al constateerde 

dat app-ontwikkelaars vaak 

geen flauw benul hebben 

van  privacy of de Europese 

opvattingen over de bescher-

ming van persoonsgegevens. 

Hij gelooft niet dat het 

kwade opzet is. “Ze hebben 

er gewoon nooit over nage-

dacht,” aldus  Kohnstamm. _

Het onderzoek ‘Kapers op 

de kust. Over het kapen van 

persoonsgegevens door kin-

derapps’ is te downloaden op 

www.mijnkindonline.nl.

nieuwe onderwijspioniers aan de slag

Innovatieve leraren beloond
Zo’n	45	leraren	mogen	hun	idee	om	het	onderwijs	op	hun	school	te	vernieuwen	
of	te	verbeteren	in	praktijk	gaan	brengen.	De	leraren	krijgen	extra	geld	en	
ondersteuning	om	hun	plannen	dit	schooljaar	in	gang	te	zetten.	Het	beste	idee	
komt	in	aanmerking	voor	de	Onderwijs	Pionierstrofee.

Het ministerie van OCW stelt 

voor het project Onderwijs 

Pioniers een bedrag van 

Y 150.000 beschikbaar aan 

leraren om hun plannen 

te ontwikkelen en op hun 

school te realiseren. Tot 

1 juni 2014 konden basis-

schoolleraren of leraren uit 

het voortgezet onderwijs 

met een goed idee op zak 

zich aanmelden. Uit de inge-

diende plannen blijkt dat veel 

leraren kansen zien om beter 

samen te werken, kennis te 

delen, of meer ondernemer-

schap in het onderwijs te 

brengen. Minister Bussema-

ker en staatssecretaris Dek-

ker: “Er staat ongelofelijk 

veel talent voor de klas. Het 

is zonde als goede ideeën bin-

nen de muren van het klas-

lokaal blijven hangen. Van 

goede plannen wordt het hele 

onderwijs beter.”

Budget
De initiatiefnemers van de 

geselecteerde ideeën ontvan-

gen een budget (variërend 

van 3.500 tot 5.000 euro) om 

naar eigen inzicht te beste-

den, zolang de besteding 

maar bijdraagt aan het reali-

seren van hun idee. Het geld 

kan bijvoorbeeld besteed wor-

den aan vervanging voor de 

klas, het inhuren van externe 

expertise of materiële kosten. 

Voor het eerst worden ook 

schoolleiders actief betrok-

ken bij de uitwerking van de 

projecten. De pioniers wor-

den begeleid door een coach 

en in een netwerk aan elkaar 

verbonden om ook tussen de 

Pioniersdagen door kennis en 

ervaringen uit te wisselen. _

Meer informatie: 

www.onderwijspioniers.nl
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Meer nieuws?
Vanaf	dit	schooljaar	voorziet	de	AVS	haar	leden	en	abonnees	wekelijks	van	onderwijsnieuws	
uit	het	funderend	onderwijs	(primair	en	voortgezet).	Niet	alleen	via	Kader	Primair,	maar	
ook	een	keer	per	maand	via	KaderDigitaal	(voorheen	Kadernieuws)	en	tweemaandelijks	
via	de	(digitale)	nieuwsbrieven	van	de	AVS.	Raadpleeg	voor	het	laatste	nieuws	ook	
www.avs.nl/actueel.	

onderzoek open universiteit

Fietsen naar school goed voor 
concentratie
Leerlingen	die	veel	bewegen	presteren	beter	op	taken	waarbij	ze	zich	goed	moeten	
concentreren	en	niet	laten	afleiden.	Recent	onderzoek	van	de	Open	Universiteit	
bevestigt	het	verband	tussen	lichamelijke	activiteit	en	schoolprestaties.	Wel	is	
opvallend	dat	actieve	leerlingen	geen	hogere	schoolcijfers	halen	dan	minder	
beweeglijke	leerlingen.

Onderzoekers van het Welten-

instituut van de Open Uni-

versiteit hebben een groot 

onderzoek uitgevoerd onder 

vo-scholieren naar het ver-

band tussen lichamelijke acti-

viteit en schoolprestaties: het 

Grootschalig Onderzoek naar 

Activiteiten van Limburgse 

Scholieren (GOALS-studie). 

440 middelbare scholieren 

droegen een week lang, 24 uur 

per dag, een bewegingsmeter 

op het bovenbeen. Die bewe-

gingsmeter registreerde hoe-

veel ze bewogen, wanneer ze 

bewogen en hoe intensief ze 

bewogen. Daarnaast maakten 

de scholieren een aantal cog-

nitieve testen en werd gekeken 

naar de schoolcijfers.

Uit de resultaten blijkt dat 

leerlingen die veel bewegen 

beter presteren op taken waar-

bij ze zich aandachtig moeten 

concentreren en storende fac-

toren moeten negeren. Deze 

actieve leerlingen zijn minder 

snel afgeleid bij bijvoorbeeld 

het maken van een toets.

Opmerkelijk genoeg blijkt 

echter dat de actieve leerlin-

gen geen hogere schoolcijfers 

halen dan de minder actieve 

leerlingen. De onderzoekers 

vermoeden dat dit te maken 

kan hebben met de hoeveel-

heid tijd die de scholieren 

besteden aan het maken van 

huiswerk. Hoe meer ze bewe-

gen, hoe minder tijd ze lijken 

te besteden aan hun huiswerk, 

en dat is natuurlijk niet bevor-

derlijk voor het behalen van 

hogere schoolcijfers.

De onderzoekers keken ook 

naar het effect van actief 

forenzen (fietsen of lopen), dat 

30 procent van de wekelijkse 

lichaamsbeweging inneemt. 

Zij concluderen dat meisjes 

die actief forenzen naar 

school beter scoren op con-

centratietaken en minder snel 

zijn afgeleid. Een verband dat 

bij jongens niet gevonden is. 

Dit komt waarschijnlijk door-

dat meisjes gevoeliger zijn 

voor stressvolle factoren op 

school als toetsen en hun rela-

tie tot docenten. De lichame-

lijke inspanning voorafgaand 

aan school zorgt voor ontspan-

ning, wat het cognitief functi-

oneren verbetert. _

Jos Hagens neemt afscheid van de AVS 
Jos Hagens was tot aan zijn pensionering op 1 september 2014 senior adviseur bij de AVS op het gebied van 

(speciale) leerlingenzorg en het beleidsvoerend vermogen van schoolorganisaties. Hagens trad op 1 december 

2004 in dienst bij de AVS en heeft veel betekend voor schoolleiders en bestuurders. Hij zette zich onder 

andere in voor leiderschap voor school-, bestuurs- en stelselontwikkeling (ook in internationaal perspectief), 

onderwijsbeleid in maatschappelijke context (Elk Kind Toekomst), professionalisering van leiderschap, 

Passend onderwijs, speciaal (basis)onderwijs, het AVS Centrum Educatief Leiderschap (o.a. de leergang 

Professioneel bestuurder), het AVS-congres en Kader Primair.

Op 8 september neemt Hagens informeel afscheid van zijn collega’s en een aantal oud-collega’s en goede 

relaties. De AVS dankt hem voor zijn inspanningen en wenst hem het allerbeste toe. Hagens blijft betrokken bij diverse 

activiteiten van de AVS.
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Maar alleen op de voorgeschreven 
manier?

Over	het	thema	

Sinds	de	zelfmoorden	van	Tim	Ribberink	en	
Fleur	Bloemen	staat	sociale	veiligheid	op	
school	–	in	het	bijzonder	pesten	–	meer	dan	
ooit	in	de	schijnwerpers.	Ook	de	politiek	doet	
een	duit	in	het	zakje	en	bespreekt	dit	najaar	
zelfs	een	conceptwetsvoorstel	over	sociale	
veiligheid.	
Maar	scholen	verplichten	om	een	voor-
geschreven	antipestprogramma	te	gebruiken	
gaat	velen	te	ver,	blijkt	uit	het	eerste	thema-
artikel.	De	vraag	is	ook	of	pesten	wel	tegen	te	
gaan	is	met	een	methode.	Een	aangenomen	
motie	spoort	het	onderwijsveld	inmiddels	
aan	om	vóór	1	oktober	zelf	met	een	effectieve	
aanpak	van	pesten	te	komen.	
Sociale	onveiligheid	en	grensoverschrijdend	
gedrag	openbaart	zich	ook	online:	
gewelddadige	trapfilmpjes,	grooming,	
anonieme	pestapps,	dreigtweets.	Daar	is	
het	voor	scholen	veel	ongrijpbaarder	dan	op	
het	schoolplein.	“De	online	wereld	lijkt	groot	
en	ver	weg.”	De	kern	van	de	aanpak	draait	
echter	altijd	om	het	aanspreken	van	leerlingen	
op	hun	gedrag	en	de	consequenties	daarvan.	
Bewustwording	van	hoe	we	met	elkaar	omgaan	
en	de	betrokkenheid	van	leraren	en	ouders	
zijn		daarbij	cruciaal.	
Een	sociaal	veilig	leerklimaat,	waarin	leerlingen	
zich	kwetsbaar	op	durven	stellen,	is	helemaal	
van	belang	voor	leerlingen	die	door	hun	
seksuele	voorkeur	of	genderidentiteit	afwijken	
van	de	groep.	Scholen	en	deskundigen	die	zich	
bezighouden	met	(de	kerndoelen)	seksuele	
diversiteit	zien	expliciete	aandacht	hiervoor	in	
antipest	programma’s	in	ieder	geval	niet	zitten.	

thema _ sociale veiligheid

Het	pestprobleem	moet	grondig	worden	

aangepakt	en	het	is	goed	dat	de	vele	anti-

pestaanpakken	kritisch	worden	beoordeeld:	

daar	is	iedereen	het	over	eens.	Maar	moet	je	

scholen	verplichten	te	kiezen	uit	het	lijstje	

goedgekeurde	programma’s?	Dat	onderdeel	

van	het	conceptwetsvoorstel	sociale	veiligheid	

oogst	veel	kritiek,	en	niet	alleen	vanuit	het	

onderwijsveld.	 tekst marijke nijboer

Pesten aanpakken: ja
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Maar alleen op de voorgeschreven 
manier?

>

Het kaf moet van het koren worden gescheiden. “Het is 

belangrijk dat we weten of een programma echt bijdraagt 

aan het voorkomen en terugdringen van pesten,” zegt Inge 

Anthonijsz van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), project-

leider van de commissie antipestprogramma’s. Uit onder-

zoek blijkt dat pesten veelal gebeurt binnen de context van 

een groep. “Dat betekent dat pesten moet worden aange-

pakt op individueel niveau, op klassenniveau en op school-

niveau. Dat heeft de commissie allemaal meegewogen. 

Daarnaast hebben we gekeken of er aandacht is voor LHBT-

jongeren (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender). 

Wij constateren dat daar nog nauwelijks sprake van is.” 

(zie ook artikel pagina 18)

Pesten komt vaak voor en veroorzaakt veel leed, zegt Vera 

Bergkamp, D66-Tweede Kamerlid. “Ik vind het daarom goed 

dat het hoog op de politieke agenda staat. Het wetsvoorstel 

(zie kader) is een aanwinst; het is eigenlijk een compleet 

plan van aanpak.” Maar ze vindt niet dat je scholen moet 

verplichten om een goedgekeurd programma te gebrui-

ken. “Van de dertien voorlopig goedgekeurde methodes is 

het onduidelijk of ze echt effectief zijn in de praktijk. Er 

is meer onderzoek nodig om dit vast te kunnen stellen. 

Er zijn maar weinig methodes die bewezen effectief zijn. 

Waarom zou je dan nu methodes opleggen?”

Anthonijsz is het met Bergkamp eens dat een verplichte 

lijst misschien geen goed idee is: “Een school die nog geen 

antipestprogramma gebruikt, kan die lijst mooi gebrui-

ken om meer systematisch te gaan werken. Maar een 

school die al een programma gebruikt dat is afgekeurd, 

komt in een ingewikkelde situatie terecht”.

Hork Wat moeten scholen doen die naar tevredenheid 

werken met een methode die nu is afgekeurd? Bergkamp 

van D66: “Ik ben op zulke scholen geweest. Daar waren 

leraren, directie en bestuur zo goed bezig: pesten stond 

hoog op hun agenda en ze wisten echt wat er speelde tus-

sen leerlingen door aanwezig te zijn en goed te kijken. 

Daar gaat het om. Een methode kan bewezen effectief 

zijn, maar wat is hij waard in de handen van een hork van 

een leraar?” Haar advies aan deze scholen: toon aan dat 

je een veilige (sociale) omgeving hebt. “Je kunt regelmatig 

de veiligheidsbeleving van je leerlingen peilen. Daar is 

een landelijke monitor voor, maar wat ons betreft mag 

een school daarvoor ook een eigen methode hanteren.”

Anthonijsz wijst erop dat een afgekeurd programma een 

tweede kans krijgt. “Er komen meer beoordelingsrondes. 

w e t svoo r s t e l  s o c i a l e  ve i l i g h e i d

Komend	najaar	beslist	de	Tweede	Kamer	over	het	concept-

wetsvoorstel	sociale	veiligheid.	Dit	behelst	dat	elke	school	

in	het	funderend	onderwijs	de	sociale	veiligheid	monitort	

en	een	vertrouwenspersoon	annex	pestcoördinator	heeft.	

De	onderwijsinspectie	ziet	hierop	toe.	Scholen	zouden	ook	

worden	verplicht	om	vanaf	augustus	2015	een	goedgekeurde	

antipestaanpak	te	kiezen,	maar	dit	onderdeel	wankelt	sinds	

3	juli,	toen	de	Tweede	Kamer	een	motie	aannam	van	D66	en	

VVD.	Hierin	wordt	het	onderwijsveld	aangespoord	om	zelf	vóór	

1	oktober	aanstaande	met	een	effectieve	aanpak	van	pesten	

te	komen.	De	verplichte	lijst	zou	in	dat	geval	wellicht	kunnen	

vervallen.

Pesten aanpakken: ja
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middengroep merkt dat zowel ouders als leraren stelling 

nemen tegen pesten, is het probleem opgelost.”

Dat een methode op zich weinig soelaas biedt, bewijst vol-

gens Wijnands een TNO-onderzoek naar de Prima-methode. 

“Wat blijkt: het pestgedrag loopt met 60 procent terug. 

Maar uit datzelfde onderzoek blijkt dat de controlescholen 

ongeveer eenzelfde reductie hadden. De verklaring was dat 

die scholen ook stelling waren gaan nemen tegen pesten. 

Het is een dwaalspoor om te denken dat je dit probleem 

met een methode kunt oplossen. Uit een Noors onderzoek1 

bleek dat het pesten op bepaalde scholen na de invoering 

van Prima zelfs erger was geworden. Als ouders en leraren er 

niet achter staan, zien leerlingen dat en wordt het probleem 

alleen maar erger.”

We hebben alle programma-eigenaren laten weten hoe 

ze deze beter kunnen onderbouwen. Het is een dynami-

sche lijst; er kunnen nieuw beoordeelde programma’s bij 

komen.”

Mentaliteitsprobleem Bergkamp vindt het jammer 

dat alle aandacht naar de antipestmethodes gaat. “Laten 

we liever kijken naar de sociale veiligheid van de school-

omgeving.” Dat is koren op de molen van Zeger Wijnands, 

voormalig leraar en auteur van het boek ‘Als je wordt buiten-

gesloten. Hoe ouders en leraren een einde kunnen maken 

aan pesten op school’. “Deze wetgeving gaat helaas helemaal 

de mist in,” concludeert hij. “Er wordt al dertig jaar gezocht 

naar een methode die het probleem oplost. Uiteindelijk 

kun je alleen maar concluderen dat die niet bestaat. Pesten 

is een mentaliteitsprobleem. Het gaat om bewustzijn en 

betrokkenheid van ouders en leraren. De onverschilligheid 

is helaas groot onder deze volwassenen. De school moet zeg-

gen: wij willen dat alle kinderen hier een goede tijd hebben. 

Wij kunnen dat niet alleen, dus we leggen een deel van de 

verantwoordelijkheid bij u als ouders. Ouders kunnen af 

en toe open vragen stellen: met wie speel je, wie is er altijd 

alleen in de pauze, wie wordt nooit uitgenodigd op verjaar-

dagsfeestjes? Als ze horen dat het met een ander kind niet 

goed gaat, kunnen ze naar school bellen. Zodra de zwijgende 

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

Directeur	Francis	Jeijsman:	“De	Kanjertraining	leert	

kinderen	om	goed	met	zichzelf	en	anderen	om	te	gaan.	

De	methode	biedt	duidelijke,	structurele	gedragskenmer-

ken	die	inzicht	geven	in	gedrag	en	waarmee	je	elkaar	leert	

corrigeren.	Ouders	worden	betrokken	bij	de	Kanjertraining	

via	ouderavonden	en	bezoeken	aan	onze	Kanjerlessen.	

Met	de	Kanjerafspraken	maken	we	duidelijk	hoe	wij	den-

ken	over	gewenst	en	ongewenst	gedrag	en	leren	we	dui-

delijke	grenzen	te	hanteren.	Daardoor	kunnen	de	leraren	

hierover	ook	goed	met	ouders	en	kinderen	communiceren.

Wij	zijn	al	vanaf	2005	bezig	met	de	Kanjertraining,	daar	

hebben	we	destijds	zélf	voor	gekozen.	Het	is	belangrijk	dat	

een	school	zelf	een	passende	methode	kiest.	De	overheid	

dropt	steeds	dingen	die	scholen	maar	moeten	uitvoeren.

Op	zich	goed	dat	al	die	aanpakken	worden	beoordeeld,	

maar	waarom	krijgt	een	programma	als	KiVa	uit	Finland	

zoveel	aandacht,	terwijl	we	in	Nederland	een	aanpak	

hebben	die	alles	omvattend	en	goed	is?	Achter	KiVa	zit-

ten	een	universiteit,	hoogleraren	en	subsidie,	terwijl	de	

Kanjertraining	op	eigen	kracht	een	kwaliteitsproduct	heeft	

neergezet.”

voorlop ig 

goedgekeurd

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

De	Kanjertraining	leert	kinderen	om	goed	met	zichzelf	en	
anderen	om	te	gaan.
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b a s i s s c h o o l
h e t  z w a n e n b o s ,
z o e t e r m e e r ,
g e b r u i k t  m 5

Directeur	Ria	Verheul:	“Met	M5	breng	je	het	structu-

rele	pesten	in	beeld.	Iedereen	kan	pesten	anoniem	mel-

den	via	een	knop	op	onze	website.	In	een	jaar	tijd	kregen	

wij	1.800	meldingen,	inclusief	dubbelingen	en	kleine	

incidentjes	(Zwanenbos,	225	leerlingen,	bestaat	uit	een	

reguliere	en	een	sbo-school,	de	meldingen	zijn	gelijk	ver-

deeld	over	beide	scholen,	red.).	Wij	hebben	met	behulp	

van	M5	een	aantal	problemen	ontdekt	en	opgelost.	Onze	

pestcoördinator	bespreekt	met	de	leraar	van	een	vaak	

genoemde	leerling	wat	te	doen.	Soms	is	iemand	aanspre-

ken	voldoende.	Als	het	gedrag	niet	verandert,	betrekken	

we	de	ouders	erbij.

Nu	M5	is	afgekeurd,	zoek	ik	een	aanvullend	sovaprogram-

ma.	Maar	ik	stop	zeker	niet	met	M5.	Jammer	van	die	lijst.	

Natuurlijk	moet	er	controle	zijn,	maar	men	zou	ook	kun-

nen	kijken	hoe	je	met	een	aanpak	omgaat	en	wat	je	ermee	

bereikt.”

afgew
ezen

‘Niet objectief’ Wijnands hecht weinig waarde aan de 

evaluatie van de antipestmethodes, omdat de betreffende 

commissie niet objectief zou zijn. “Meerdere commissie-

leden zijn betrokken geweest bij een bepaalde methode. 

Professor Orobio de Castro is dat bijvoorbeeld bij de 

Kanjertraining en heeft daar onderzoek naar gedaan.”

Anthonijsz reageert: “Het NJi is een onafhankelijk instituut 

en de commissieleden zijn heel zorgvuldig aangesteld. 

Het zijn mensen met inhoudelijke, wetenschappelijke exper-

tise in pesten en het erkennen van interventies. Zij hebben 

geen inhoudelijk oordeel gegeven over een programma waar 

zij zelf betrokken bij zijn geweest, en hebben ook niet mee-

gedaan aan discussies hierover.”

Investering Het kost geld om een antipestcoördinator 

aan te stellen, een antipestprogramma aan te schaffen en 

personeel te scholen. Waar moeten scholen het geld vandaan 

halen? Bergkamp: “Dat is inderdaad een punt. Maar de ene 

methode kost meer dan de andere, en je kunt ook slimme 

combinaties maken. Bijvoorbeeld door de antipestcoördina-

tor te combineren met de vertrouwenspersoon. Een investe-

ring in een sociaal veilige omgeving is ook wel wat waard.”

Komend najaar beslist de Tweede Kamer over het wets-

voorstel. Wat Bergkamp betreft komt er een advieslijst. 

“Daarmee schep je duidelijkheid en hebben scholen wat 

te kiezen.” Wijnands’ advies: laat die lijst los en verplicht 

scholen om een goed veiligheidsbeleid te hebben, dat zich 

richt op alle relaties tussen leerlingen, leraren, directie en 

ouders. “Je moet scholen vrij laten in de manier waarop ze 

pesten willen aanpakken. Maar die aanpak mag niet langer 

vrijblijvend zijn.” _

1	 	E.	Roland,	1989.	Bullying:	the	Scandinavian	Research	

Tradition.	In	D.P.	Tattum	&	D.A.	Lane	(red.).	Bullying	in	

schools,	21	–	32.	Stoke-on-Trent,	Trentham	Books.

m e e r  w e t e n ?

•	 	Tijdens	de	eendaagse AVS-training ‘Pesten op uw school? 

Wat nu?’	passeren	verschillende	pestprotocollen	de	revue	

en	wordt	de	rol	van	ouders,	kinderen	zelf	en	de	invloed	van	

leraren	en	het	(school)team	besproken.	Deelnemers	werken	

aan	een	mogelijk	plan	van	aanpak	of	pestprotocol	voor	

hun	school	en	krijgen	advies	over	het	ontwikkelen	van	hun	

eigen	Weg	met	Pesten	Stappenplan	(WEPS).	www.avs.nl/

professionalisering	

•	 	Boze	ouders,	agressieve	leerlingen,	een	onveilige	(werk)

omgeving.	Ook	als	uw	school	geen	negatieve	gevolgen	

heeft	ondervonden	van	toegenomen	agressie,	is	de	

maatwerk tweedaagse ‘Omgaan met agressie’	van	de	AVS	

geschikt	om	uw	team	weerbaarder	te	maken.	www.avs.nl/

professionalisering	

•	 	Stichting School en Veiligheid/PPSI	organiseert	

op	8	december	een	studiedag	voor	interne	

vertrouwenspersonen	en	hun	directieleden	(po	en	vo)	

over	de	vertrouwenspersoon als antipestcoördinator.	

www.ppsi.nl/agenda

o b s  j a n  c a m p e r t ,
s p i j k e n i s s e ,
g e b r u i k t  p r i m a

Directeur	Leo	Zandbergen:	“Prima	biedt	lessen	

met	uitstekende	bouwstenen:	surveillances,	een	

ouderavond,	rollenspelen	met	kinderen.	Het	is	een	goede	

rode	draad	voor	antipestbeleid,	maar	wij	vullen	zelf	allerlei	

dingen	aan,	zoals	methodes	voor	sociale	vaardigheid	en	

een	positieve	leeromgeving,	en	een	sociaal-emotioneel	

volgsysteem.	Voor	alle	antipestmethodes	geldt:	alleen	het	

geven	van	de	lessen	is	onvoldoende.	Want	als	jij	denkt	dat	

het	rustig	is	en	je	de	teugels	laat	vieren,	komt	het	pesten	

terug.	Daarom	besteden	wij	er	voortdurend	aandacht	aan.

Die	lijst	met	goedgekeurde	methodes	vind	ik	goed,	zo	

voorkom	je	wildgroei.	Maar	je	kunt	nog	zo’n	geweldige	

methode	hebben;	als	de	leerkrachtattitude	niet	goed	

is	gebeurt	er	niets.	De	manier	waarop	je	met	pesten	

omgaat	bepaalt	of	het	escaleert	of	niet.	Wij	hebben	een	

gedragsprotocol	voor	kinderen,	leraren	en	ouders.	De	

uiterste	consequentie	is	verwijdering	van	school	en	dat	

hebben	wij	de	afgelopen	twee	jaar	twee	keer	gedaan.	

Daarna	is	het	weer	een	tijd	rustig.”

voorlop ig 

goedgekeurd
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d e  o f f l in e  s t r i j d  vo o r  o n l in e  v eil i g h ei d

Het	is	lastig	om	zicht	te	houden	op	de	

online	veiligheid	van	leerlingen.	Sommige	

scholen	nemen	geen	verantwoordelijkheid	

voor	digitaal	pesten,	en	duiken	ervoor	

weg.	Niet	nodig,	vinden	experts	en	

ervaringsdeskundigen.	“De	essentie	van	

pesten	is:	rottigheid	in	gedrag	tussen	een	

aantal	leerlingen.	Daar	kun	je	over	praten.”

tekst lisette blankestijn

‘Luister naar je
niet-pluisgevoel’

Gewelddadige trapfilmpjes. Grooming. Anonieme pestapps. 

Dreigtweets. Het lijkt alsof de online wereld steeds onvei-

liger wordt. Toch is dit niet aangetoond, weet Niels Baas, 

die bij Universiteit Twente onderzoek doet naar het online 

gedrag van kinderen en jongeren. “Digitaal pesten lijkt toe 

te nemen, scholen vermoeden ook dat dit zo is. De techniek 

waarmee gepest wordt verandert snel, maar onderzoek 

toont niet eenduidig aan of er daadwerkelijk een toename 

is. Het pesten krijgt meer media-aandacht, dat maakt het 

meer zichtbaar. Dat is goed. Ook zie je dat we het meer 

over groepsgedrag en minder over individueel pesten heb-

ben. Vroeger hadden we MSN, daar ging het pesten een-op-

een. Met Facebook en Whatsapp krijgt ook het publiek een 

rol. Dat is negatief, maar het pesten gebeurt daardoor wél 

meer in de openheid.”

Angst voor onbekende Veel scholen worstelen met 

digitaal pesten. Baas: “Dat is angst voor het onbekende. 

Terwijl er feitelijk geen verschil is met offline pesten. 

Kenmerk van pesten is dat mensen elkaar onderling pijn 

thema _ sociale veiligheid

doen, er is een machtsverschil en het gebeurt structureel. 

Bij digitaal pesten zie je hetzelfde, alleen dan gebeurt het 

dreigen, schelden en uitsluiten online. De online wereld 

lijkt groot en ver weg. Maar de essentie van pesten is: rot-

tigheid in gedrag tussen een aantal leerlingen. Daar kun je 

gewoon over praten.”

Dat dit niet altijd zo makkelijk gaat als het klinkt, merkt 
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YoungWorks blijkt dat veel jongeren zeggen dat je online 

schelden niet serieus moet nemen. Het is net zoals straat-

taal: het effect daarvan op hen is anders dan op volwas-

senen. Maar we moeten het niet bagatelliseren. Je moet je 

als school ook in die wereld begeven, en teruggeven aan 

de kinderen wat je ziet gebeuren: ‘Realiseer je je wel wat 

je tegen hem zegt? Zomaar schelden doe je toch ook niet 

Emily van Driel, als medewerker van Stichting School 

en Veiligheid medeverantwoordelijk voor het afgelopen 

voorjaar gelanceerde platform Digitaalpesten.nl (waar-

aan ook Niels Baas een bijdrage leverde). “Onze helpdesk 

ontvangt veel vragen van ouders die geen gehoor vinden 

bij de school van hun kind. Vaak is er discussie: wie is 

verantwoordelijk? Wij vinden dat ouders en school samen 

moeten optrekken, en in gesprek zouden moeten over hoe 

je omgaat met pesten. Leren hoe je met elkaar omgaat 

is onderdeel van de opvoeding. In de les draagt ook de 

leraar hieraan bij. Veel kinderen willen elkaar geen pijn 

doen; vaak gaat het om een dom grapje waarvan ze de 

gevolgen niet overzien. Maar tussen onwetendheid en ern-

stige bedreigingen zit een grijs gebied. Uit onderzoek van 

j u f  c h av a  a l i a s  ‘ b e r e n d  b ot j e ’

Sommige	leraren	stappen	zelf	in	de	digitale	wereld	

van	hun	leerlingen.	Chava	Beekmans	bijvoorbeeld,	

leerkracht	van	groep	7/8	op	basisschool	De	Heindert	

(Aarle-Rixtel)	volgt	steekproefsgewijs	wat	er	gebeurt	

als	de	offline	schooldag	voorbij	is.	“Toen	Hyves	nog	

populair	was,	gebeurden	er	weleens	vervelende	dingen.	

Kinderen	hadden	elkaars	inloggegevens,	plaatsten	

berichtjes	in	naam	van	een	ander,	et	cetera.	Als	ik	dat	

met	ze	wilde	bespreken	waren	de	kinderen	die	het	betrof	

zogenaamd	niet	online	geweest.	Daarom	maakte	ik	als	

Juf	Chava	een	Hyvespagina	aan	en	werd	daar	‘vrienden’	

met	mijn	leerlingen.	Zo	kon	ik	volgen	wat	er	gebeurde	

en	wie	er	wanneer	online	was.	Regelmatig	maakte	ik	

een	printscreen	van	pesterige	opmerkingen	of	grof	

taalgebruik.	Zo	had	ik	zwart	op	wit	wat	er	gaande	was,	en	

besprak	dat	met	de	kinderen.	Ook	gebruikte	ik	de	lesbrief	

van	Niels	Baas	en	Pestweb,	‘Kids	in	actie	tegen	online	

pesten’. Daarmee	verkennen	kinderen	als	experts	de	

digitale	wereld.	Ik	maak	alles	bespreekbaar:	‘Is	het	slim	

om	je	wachtwoord	te	delen?	Vind	je	dat	een	goed	idee,	

zo’n	bikinifoto?	

‘o o k  o p  d e  s p e e l p l a at s 
z i e  j e  n i e t  a l l e s ’

Jij	vond	dat	berichtje	een	grapje,	maar	op	mij	kwam	het	

niet	zo	over!’	Enzovoorts.	Gebeurt	er	iets	vervelends?	Hup,	

op	het	scherm	en	dan	bespreken	we	het.	De	laatste	tijd	

spelen	ze	vooral	games	als	Mindcraft	en	Clash	of	Clans.	

Ook	daar	begeef	ik	me	nu,	onder	de	nickname	Berend	

Botje.	Ik	zie	wie	elkaar	toelaat	en	wie	anderen	onderuit	

haalt.	Op	school	hoorde	ik	ze	smoezen:	‘Heb	jij	Berend	

Botje	ook	toegelaten?’	Toen	moest	ik	wel	lachen.	We	

besteden	teambreed	aandacht	aan	pesten,	onze	directrice	

is	heel	betrokken	en	besteedt	er	aandacht	aan	in	de	

oudernieuwsbrief.	Het	pestbeleid	is	op	bestuursniveau	

vastgelegd.	Maar	het	gebeurt	in	de	klas.	Daarbij	moeten	

we	niet	vergeten:	online	gaming	is	ook	gewoon	heel	leuk.	

Ja,	er	blijven	dingen	gebeuren.	Maar	ook	op	de	speelplaats	

zie	je	niet	alles.”

Wat	Chava	doet	is	top,	maar	kun	je	dat	als	schoolleider	van	

heel	je	team	vragen?	Cyberpestdeskundige	Niels	Baas:	“Ik	

adviseer	altijd:	laat	het	van	de	leerkracht	afhangen.	Als	

die	het	leuk	vindt	en	snapt	waar	hij	of	zij	mee	bezig	is	en	

goed	de	van	te	voren	vastgestelde	grenzen	kan	bewaren,	

dan	kan	het.	Maar	je	moet	het	een	nooit	verplichten	voor	

een	leerkracht	die	niet	gemotiveerd	is	of	die	niet	weet	wat	

hij/zij	doet.”

Het	gebruik	van	sociale	media	maakt	vooral	pubers	kwetsbaar.
Ze	zoeken	de	grens	om	zich	te	profileren.
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in de klas?’ Je moet normen afspreken met elkaar. Soms 

is dat lastig: je voelt iets, maar je ziet het niet gebeuren. 

Het socialmediagebruik maakt vooral pubers kwetsbaar: 

ze delen continu wat ze aan het doen zijn, wat ze leuk vin-

den. Ze zoeken de grens om zich te profileren. Als er dan 

iets misgaat en dat wordt publiek gemaakt, moet je je als 

school niet verstoppen. Het is niet slecht als je niet meteen 

een oplossing hebt, als je incidenten maar gebruikt om 

het gesprek met elkaar aan te gaan en zo te komen tot een 

standpunt en aanpak. Dan kun je als school laten zien waar 

je voor staat.”

a n o n i e m e  p e s t - a p p

Eerder	dit	jaar	dook	op	enkele	scholen	in	Noord-Holland	de	

app	Gossup	op.	Daarmee	kunnen	anonieme	berichten	gepost	

worden,	en	die	mogelijkheid	maakt	Gossup	een	pest-app.	De	

app	gebruikt	de	locatiegegevens	van	de	gebruikers,	waardoor	

de	berichten	die	je	als	jongere	te	zien	krijgt	al	gauw	over	

klasgenoten	of	andere	bekenden	gaan.	Het	Haarlemse	Sancta	

Maria	Lyceum	is	één	van	de	scholen	die	er	wat	aan	probeert	

te	doen.	Conrector	Bedrijfsvoering	en	ict	Harko	Aris:	“Deze	

app	kwam	bovendrijven	toen	een	leraar	erover	hoorde.	Het	

probleem	is	dat	de	app	anonimiteit	waarborgt.	We	hadden	

wel	een	vermoeden	in	welke	klassen	dit	ongeveer	speelde,	

maar	wisten	niet	welke	persoon	erachter	zat.	Daarin	verschilt	

zo’n	app	echt	van	offline	pesten.	Je	kunt	als	school	niet	op	

de	telefoons	van	de	kinderen	kijken	welke	apps	ze	hebben.	

Omdat	we	vinden	dat	we	niet	op	deze	manier	met	elkaar	om	

moeten	gaan,	zijn	we	het	gesprek	aangegaan	met	leerlingen	

én	ouders,	aan	wie	we	een	brief	hebben	gestuurd.	Daar	

kwamen	veel	positieve	reacties	op.	

‘ h e t  p r o b l e e m  i s  d at  d e  a p p 
a n o n i m i t e i t  w a a r b o r g t .  d a a r i n 
v e r s c h i lt  h e t  e c h t  v a n  o f f l i n e 
p e s t e n ’

Een	vader	zat	aan	de	barbecue	toen	hij	het	las	en	riep	zijn	

kind	ter	plekke	bij	zich	om	zijn	telefoon	te	laten	inspecteren.	

Een	van	onze	ouders	speelde	onze	brief	door	aan	de	pers,	en	

zo	werd	het	opeens	landelijk	nieuws.	Dat	was	een	risico,	de	

publiciteit	voor	de	app	had	averechts	kunnen	uitpakken.	Maar	

gelukkig	is	de	aandacht	weer	geluwd.	Als	school	móet	je	bij	

dit	soort	zaken	wel	samenwerken	met	ouders.	Want	pesten	via	

zo’n	app	gebeurt	niet	alleen	op	school,	het	gaat	daarbuiten	

door.	Daarover	praten	is	onderdeel	van	de	opvoeding	van	

leerlingen,	en	die	doen	we	samen.”

Signaleren Er wordt veel contact gezocht met de help-

desk van Pestweb (een onderdeel van School en Veiligheid, 

red.), vertelt Emily van Driel. Het is dus heel belangrijk dat 

scholen zorgen dat leerlingen met vragen bij hen terecht 

kunnen. Niels Baas: “Het probleem moet zo snel mogelijk 

zichtbaar worden. Een pestslachtoffer die het stilhoudt, 

doet dat vaak omdat hij of zij bang is dat de leraar geen tijd 

heeft of vindt dat de leerling het zelf moet oplossen. Die 

drempel moet de school wegnemen, door te signaleren en 

verantwoordelijkheid te nemen. Leraren moeten luisteren 

naar hun niet-pluisgevoel.”

Dat tijdig signaleren gaat makkelijker op de basisschool 

dan in het voortgezet onderwijs. Baas: “In het primair 

onderwijs hebben de kinderen de hele dag dezelfde leraar, 

er is intensief contact. In het voortgezet onderwijs ziet 

de leraar die klas een paar uur per week. Bovendien laten 

vo-leerlingen zich niet zomaar vertellen wat ze moeten 

doen. Daarom zou de school hen mede-eigenaar van het 

probleem kunnen maken. Organiseer eens een week 

over social media en laat leerlingen het beleid opstellen. 

De oplossing moet bij hen vandaag komen.” _

m e e r  w e t e n ?
•	 	www.digitaalpesten.nl

•	 	www.pestweb.nl

•	 	www.cyberpestendebaas.nl

•	 	www.mediaenmaatschappij.nl	(o.a.	Nationaal	congres	

Digitaal	pesten	op	30	oktober	en	de	vanaf	november	de	

opleiding	Professional	preventie	digitaal	pesten)

•	 	‘Sociale media, iets voor uw school?’	Onder	die	noemer	

verzorgt	de	AVS advies op maat	over	onder	andere	het	

integreren	van	sociale	media	in	het	onderwijsleerproces,	

het	profileren	van	de	school	via	sociale	media,	

oudercommunicatie	met	behulp	van	sociale	media	en	

het	voorkomen	van	cyberpesten.	Hoe	zorg	je	ervoor	dat	

leraren	en	leerlingen	correct	omgaan	met	sociale	media?	

www.avs.nl/professionalisering

•	 	Na	de	eendaagse AVS-training ‘Omgaan met de pers: 

manage de calamiteit!’	weten	deelnemers	zich	voorbereid	

op	contacten	met	de	media.	www.avs.nl/professionalisering

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

16



1000-21-4000-1353 AVS KP 2014-09 Kleur: 

Bouwen aan energiezuinige en gezonde scholen
Bij de bouw of renovatie van scholen denkt RENSON® niet alleen aan energiezuinigheid, 
maar vooral aan de gezondheid en het comfort van leerlingen en leerkrachten. De continue 
toevoer van verse lucht en de gecontroleerde afvoer van vervuilde lucht  (basisventilatie) 
zorgt voor een goede luchtkwaliteit. Buitenzonwering in combinatie met intensieve 
nachtventilatie (nightcooling) garandeert steeds aangename temperaturen in de lokalen.
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s c h el dwo o r d  ‘h om o’  d o e t  w el  zeer

Een	sociaal	veilig	klimaat	is	nodig	om	goed	te	kunnen	leren.	Dat	geldt	voor	alle	leerlingen.	

Maar	het	geldt	nog	meer	voor	leerlingen	die	door	hun	seksuele	voorkeur	of	genderidentiteit	

afwijken	van	de	groep.	 tekst susan de boer

Begin juli werd het COC, de Nederlandse belangenver-

eniging van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 

biseksuelen en transgenders, verrast door een donatie van 

10 cent. Met als toelichting van de ouders van een jongen 

van 9 jaar: ‘Sorry voor het vreemde bedrag, maar dit is een 

‘boete’ voor het gebruiken van het woord ‘homo’ als scheld-

woord. Hij begrijpt ‘t overigens wel.’

thema _ sociale veiligheid

LHBT-beleid. Zo moet de school, i.c. de schoolleider, inzicht 

hebben in het klimaat op de school. “Er zijn scholen 

die ontkennen dat er een probleem is, omdat zich nooit 

incidenten voordoen. Maar natuurlijk zijn er wel LHBT-

leerlingen en dat die nooit problemen hebben, is moeilijk 

voorstelbaar.” Ook de visie van de school op sociale veilig-

heid en LHBT-beleid speelt een rol. “Soms moet een school 

‘Ik vind het juist goed dat hetero’s de kar trekken’
‘Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op straat en op 

school. Niet alle kinderen hebben ouders die hen leren sek-

suele verschillen te accepteren en hen een boete opleggen 

bij schelden. De school heeft hierin een taak. De meeste 

recente ‘Monitor sociale veiligheid in en rond scholen’ 

(2012) laat een negatieve trend zien: leerlingen met lesbi-

sche, homoseksuele en biseksuele gevoelens kregen tussen 

2006 en 2010 steeds meer te maken met geweld, roddels, 

grappen en uitsluiting. Om de aandacht voor dit onder-

werp op scholen te bevorderen en de sociale veiligheid van 

lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender leer-

lingen (LHBT’s) te verbeteren, zijn inmiddels de kerndoelen 

op het gebied van seksuele en genderdiversiteit aangepast. 

Samenhangend met de invoering van deze kerndoelen is in 

de afgelopen twee schooljaren op 132 scholen voor primair 

en voortgezet onderwijs de pilot ‘Sociale veiligheid LHBT-

jongeren op school’ uitgevoerd. De pilotscholen hebben 

met subsidie verschillende voorlichtings- en trainingsacti-

viteiten voor groepen 7 en 8 (primair onderwijs) en leerjaar 

1 en 2 (voortgezet onderwijs) kunnen uitvoeren. Het Soci-

aal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde in mei van 

dit jaar een evaluatie van deze pilot.

Uit het rapport blijkt dat er geen standaardrecept voor 

effectieve interventies bestaat. “Er hangt veel af van hoe 

een leraar iets aanpakt”, zegt SCP-onderzoeker Freek Bucx. 

“Discussie in de klas werkt bijvoorbeeld goed, maar alleen 

als leerlingen kwetsbaar durven zijn. Dan is het belang-

rijk dat de discussieleider veiligheid en vertrouwen kan 

creëren.” Er zijn wel een paar ‘succesfactoren’ voor goed 

Het	Dominicus	College	richtte	als	een	van	de	eerste	vo-scholen	een	
Gay	Straight	Alliance	op	met	leerlingen	die	zich	openlijk	solidair	
verklaren	met	leerlingen	en	leraren	die	lesbisch,	homoseksueel,	
biseksueel	of	transgender	zijn.
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Gay Straight Alliance Een effec-

tieve manier om aandacht te krijgen 

voor LHBT-issues op vo-scholen is de 

Gay Straight Alliance. De GSA bestaat 

uit leerlingen die zich openlijk solidair 

verklaren met leerlingen en leraren die 

LHBT zijn. “Pas vanaf het vierde leerjaar 

ongeveer mag je anders zijn dan de 

groep, zoals alto of nerd of homoseksu-

eel. Maar in de eerste en de tweede klas 

mag dat absoluut niet. Daar kijken de 

leerlingen voortdurend naar de normen 

in de groep en passen zich daaraan 

aan”, vertelt Jeannette Buijs. Ze is coör-

dinator leerlingenbegeleiding op het 

Dominicus College in Nijmegen en bege-

leidt onder meer de activiteiten van de 

GSA-leerlingen. Het LHBT-beleid op het 

Dominicus College is schoolbreed. “In 

de mentorlessen is er specifiek aandacht 

voor omgaan met elkaar en omgaan met 

verschillen, ook met LHBT’s. We vieren 

Paarse Vrijdag en Coming Out Day, in de 

derde is er een voorstelling van Theater 

AanZ, in de vierde komt er een voor-

lichter van het COC. In de eerste klas 

wordt altijd eerst lacherig gedaan, maar 

als je vraagt wie een homoseksuele of >

de expertise die wordt ontwikkeld op het terrein van 

onderwijs en LHBT te ontsluiten. “Het is heel belangrijk 

dat leraren onderling praten over hun opvattingen over 

LHBT. Vaak is het een parallel proces: als de directeur of 

teamleider LHBT niet open bespreekbaar maakt, maakt 

het team het niet open bespreekbaar en is het in de klas 

niet open bespreekbaar. Met het spel ‘Gedragen gedrag’ 

bijvoorbeeld, kan het team aan de hand van stellingen 

bespreken wat acceptabel is op school. Als er iemand 

‘homo’ roept, wat doe je dan?” Ook Verhagen is er voor-

stander van het thema LHBT te behandelen als onderdeel 

van de dagelijkse lespraktijk. “Je kunt LHBT onderbrengen 

in een project als burgerschap of seksuele diversiteit, of in 

een algemene les. Er is bijvoorbeeld een kwartetspel over 

verschillende gezinssituaties: kinderen die bij oma wonen, 

in verschillende culturen opgroeien, twee vaders hebben.” 

Beeldvorming is belangrijk, benadrukt Verhagen. “De beel-

den die jongeren te zien krijgen, moeten breder zijn dan de 

excessieve uitingen tijdens de Gay Pride. Hier kunnen we in 

het onderwijs alert op zijn.”

in het algemeen eerst veiliger worden. In een onveilige 

sfeer is praten over homoseksualiteit echt een stap te ver.” 

Ten derde is het belangrijk om draagvlak te creëren op de 

school en bij de ouders. “Als je ouders meekrijgt voor een 

onderwerp voorkom je onrust. Het is belangrijk dat de 

school de ouders serieus neemt en ze echt de kans geeft 

er iets van te vinden.” Ten slotte adviseert Bucx om LHBT-

beleid te verbinden aan algemeen beleid. “Veel scholen 

laten externen voorlichting geven. Dat is goed, een per-

soonlijk verhaal maakt veel indruk. Maar het moet niet 

een onderwerp van alleen buitenstaanders zijn. De leraren 

moeten het bespreekbaar blijven maken in de dagelijkse 

praktijk.”

Bespreekbaar Veel leraren vinden het lastig om over 

seks en seksuele diversiteit te praten, dus zal de school-

leiding zich moeten inspannen om het onderwerp op de 

agenda te houden. “Zonder draagvlak bij de directie komt 

er meestal weinig van terecht”, zegt Anniek Verhagen, 

projectleider van Gay and School, dat als opdracht heeft 

‘Ik vind het juist goed dat hetero’s de kar trekken’
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lesbische meneer of mevrouw kent, dan blijken ze alle-

maal wel iemand te kennen, en dan wordt het normaal.” 

Buijs organiseert nu vijf jaar LHBT-activiteiten. Ze ziet een 

belangrijk effect bij het personeel. “Leerlingen gaan op een 

gegeven moment van school, maar docenten en ondersteu-

nend personeel blijven en die praten nu gewoon over het 

onderwerp. Dat was in het begin nog niet zo.”

Van Laura naar Laurens Op de meeste scholen die 

LHBT-beleid uitvoeren, blijven transgenders onderbelicht. 

Doordat op het Dominicus een transgenderleerling zit, 

krijgt hier de T ook aandacht. “Deze leerling dacht eerst 

dat het ging om lesbische gevoelens, maar weet inmiddels 

dat het anders in elkaar zit. Op Facebook veranderde hij 

zijn account van Laura naar Lau naar Laurens. Daar ging 

ik in mee, maar niet alle leraren en leerlingen doen dat. 

We hebben daarom voorlichtingsbijeenkomsten georgani-

seerd en we gaan in op zaken als manier van aanspreken, 

het gebruik van de meisjes- of de jongens-wc, omkleden 

bij gym.” De ‘roze’ leraren op het Dominicus hebben geen 

expliciete rol in het LHBT-beleid. “Ik vind het juist goed dat 

hetero’s de kar trekken”, zegt Buijs. “Tenslotte zijn zij het 

die buitensluiten.”

Basisonderwijs Ook op de basisschool vinden we 

voorbeelden van een succesvolle uitvoering van LHBT-

beleid. “Een veilig sociaal klimaat is een voorwaarde 

voor goed leren en daar schenken we veel aandacht aan”, 

vertelt Beatrix van Maanen, directeur van PC Basisschool 

Roomburg in Leiden. LHBT-onderwerpen komen aan 

de orde als onderdeel van het International Primary 

Curriculum (IPC), waarmee scholen creatieve en zaakvak-

ken kunnen vormgeven. “Vorig jaar hebben we een studie-

dag gehouden over LHBT, samen met kenniscentrum voor 

onderwijs en seksuele diversiteit EduDivers. Met het thema 

‘seksuele diversiteit’ van IPC willen we dit kerndoel goed 

invullen. We hebben het wel op maat gemaakt voor onze 

school.” Ook Roomburg heeft ervaring met een transgen-

derleerling. “Dat is al bekend vanaf de kleutergroep. De 

ouders willen niet dat er extra aandacht aan wordt besteed, 

dus dat doen we ook niet. De andere kinderen zijn aan 

deze leerling gewend.”

EduDivers organiseert – naast studiedagen – ook een les-

materialenwedstrijd. Leraar Piet Karsten van de Jozefschool 

in Venhuizen is de prijswinnaar van 2014. Karsten besteedt 

iedere vrijdag een kwartier aan het beantwoorden van vra-

gen van leerlingen. “Leerlingen mogen op briefjes vragen 

stellen over relaties en seks en ik beantwoord ze allemaal. 

Homoseksualiteit komt daarbij ook aan bod. Zelf ben ik 

getrouwd met een man. We werken op school voortdurend 

aan een goed pedagogisch klimaat en zorgen voor sociale 

veiligheid. De teamleden zijn daar ook bijna allemaal in 

getraind en de directeur staat vierkant achter me.” Het 

prijzengeld gaat Karsten deels besteden om de schoolbiblio-

theek aan te vullen met ‘roze’ jeugdliteratuur.

Handreiking Expliciete aandacht voor LHTB’s in anti-

pestprogramma’s zien alle bevraagden niet zitten, omdat 

seksuele voorkeur of genderidentiteit geen redenen zijn 

om te pesten. “Door LHTB’s in een adem te noemen met 

pesten breng je anderen alleen maar (meer) op ideeën.” 

In antwoord op Kamervragen over de positie van de LHBT-

leerling in antipestprogramma’s zei staatssecretaris Sander 

Dekker dat een programma niet in zijn totaliteit LHBT-

sensitief is. Hij heeft bewust gekozen voor een generieke 

aanpak tegen pesten die ‘sensitief’ moet zijn voor bepaalde 

kwetsbare groepen, zoals LHBT-leerlingen, maar ook voor 

jongeren met een beperking of een specifieke culturele of 

religieuze achtergrond.

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

Paarse	Vrijdag	op	het	Dominicus	College	in	Nijmegen
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Minister van Onderwijs Jet Bussemaker kondigt in een reac-

tie op het rapport van het SCP extra maatregelen aan. Zo 

zal het expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO 

een handreiking ontwikkelen met concrete voorbeelden 

per schoolsoort en leeftijdsgroep van de inhoudelijke uit-

werking van het thema seksualiteit en seksuele diversiteit. 

De handreiking komt na de zomer uit.

Ook komt er een leermiddelenscan om na te gaan of en 

hoe seksuele diversiteit in de meest gebruikte leermidde-

len voorkomt en het kenniscentrum seksualiteit Rutgers 

WPF is gevraagd begin 2015 een conferentie voor leraren 

te organiseren over de invulling van dit thema. Ook zal de 

onderwijsinspectie vanaf volgend jaar expliciet letten op 

de kwaliteit van de voorlichting over seksuele diversiteit. _

m e e r  w e t e n ?
www.gayandschool.nl	(met	o.a.	kwartetspel)

www.edudivers.nl	en	www.edudivers.nl/

mijn-id/geenid-test

http://expreszo.nl/meldpunt	(meldpunt	voor	slechte	

voorlichting	over	seksuele	diversiteit)

thema _ sociale veiligheid
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Leraar	Piet	Karsten	(midden	boven-
aan)	viert	met	het	team	van	de	
Jozefschool	in	Venhuizen	het	winnen	
van	de	lesmaterialenwedstrijd	2014	
van	EduDivers.
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co l um n

 pestgedrag verklaard
De	politiek	in	Nederland	is	in	mijn	ogen	

buitengewoon	sterk	in	het	roepen	om	gene-

rieke	oplossingen	voor	extremen	–	‘dit	mag	

nooit	meer	gebeuren’	–	en	in	het	roepen	om	

antwoorden	voordat	iets	een	probleem	is	–	

‘het	moet	anders’.	Enkele	voorbeelden:

•	 	De	laatste	avond	van	het	Pinkpopfestival	

2014	was	er	een	weeralarm	voor	zwaar	

onweer.	Het	festival	verloopt	desondanks	

prima	en	het	slotoptreden	kan	gewoon	

doorgaan.	Toch	focusten	de	media	en	dus	

de	politiek	zich	vooral	op	wat	er	allemaal	

niet	had	kunnen	gebeuren	en	wat	er	voor	

dat	geval	beter	zou	zijn	geweest.

•	 	Tijdens	een	oudejaarsnacht	ontstaat	

er	door	onachtzaamheid	een	brand	

in	een	café	in	Volendam,	met	vrese-

lijke	gevolgen	voor	de	slachtoffers.	

Vervolgens	worden	alle	horecagelegen-

heden	in	heel	Nederland	gedwongen	

tot	het	nemen	van	bijna	onuitvoerbare	

veiligheidsmaatregelen.

•	 	Enkele	tieners	plegen	zelfmoord	en	

verwijzen	in	hun	afscheidsbrief	naar	

het	feit	dat	ze	vreselijk	gepest	werden.	

Vooropgesteld:	vreselijk	dat	het	gebeurt.	

Het	blijven	echter	extremen.	Maar	alle	

scholen	worden	wel	geacht	om	een	

–	mogelijk	vanuit	de	overheid	voorge-

schreven	–	antipestprogramma	te	gaan	

gebruiken.

Ontwikkeling van gedrag
De	ontwikkeling	van	gedrag	is	een	com-

binatie	van	groei	en	leren.	Uit	de	ontwik-

kelingspsychologie	weten	we	dat	kinderen	

rond	de	twee	jaar	het	verschil	tussen	‘ik’	

en	‘jij’	ontdekken.	Aan	het	begin	van	de	

schoolperiode	leidt	dat	tot	een	vergelijken	

van	jezelf	met	anderen.	Uit	onderzoek	

blijkt	dat	jonge	kinderen	van	nature	meer	

positief	(sociaal)	dan	negatief	(agressief )	

zijn.	Agressie,	mag	je	dus	concluderen,	is	

vooral	de	uitkomst	van	een	leerproces.	In	

de	huidige	maatschappelijke	grondhou-

ding	in	westerse	gemeenschappen	leer	

je	jezelf	met	de	ander	te	vergelijken	in	

Dus:	sociaal	gedrag	is	in	hoge	mate	geleerd	

gedrag,	en	dat	leren	wordt	mede	richting	

gegeven	door	de	reactie	van	volwassenen/

opvoeders.	En	kinderen	vergelijken	en	meten	

zich	met	elkaar	om	een	plek	in	de	sociale	

rangorde	te	verwerven	(net	als	apen).	Die	

vergelijkingen	en	metingen	worden	geleerd	in	

een	competitie	waarbij	volgens	het	recht	van	

de	sterkste	zwakheden	in	de	ander	uitgebuit	

moeten	worden.	Zo	ontstaat	een	gedrag	dat	

we	pesten	noemen.	Hiermee	geven	we	een	

natuurlijk	gedrag	(apen	‘pesten’	immers	ook)	

een	beladen	naam.

De	lessen	die	we	hier	uit	kunnen	leren:

•	 	Antipestprogramma’s	blijven	oplossingen	

voor	randverschijnselen	van	een	maatschap-

pelijk	probleem.	Te	veel	kinderen	leren	

(thuis	en	via	de	media)	dat	je	vooral	voor	

jezelf	op	moet	komen	om	succesvol	te	zijn,	

ook	als	dat	ten	koste	gaat	van	een	ander.

•	 	Programma’s	over	pesten	zouden	een	

slag	dieper	moeten	gaan	en	vooral	ook	de	

bewustwording	over	hoe	we	met	elkaar	

omgaan	aan	de	orde	moeten	stellen.	

Gesprekken	met	ouders	daarover	zijn	daar-

bij	onmisbaar.

•	 	Om	snel	en	meer	preventief	te	kunnen	

reageren	op	pesten,	is	het	kennen	van	de	

positie	van	de	leerling	in	de	groep	(bijvoor-

beeld,	impopulair,	buitengesloten)	nuttig.	

Sociometrische	onderzoek	is	daarvoor	een	

goed	instrument.

•	 	Als	antipestprogramma’s	niets	doen	aan	de	

onderliggende,	aangeleerde	gedragscom-

ponent,	zullen	het	pleisters	op	de	wonden	

blijven.	En	misschien	zelfs	aandacht	geven	

aan	iets	waar	veel	leerlingen	helemaal	niet	

mee	bezig	zijn.	En	waar	aandacht	naartoe	

gaat,	dat	groeit…	_

Jos	Hagens	was	tot	aan	zijn	

pensionering	op	1	september	2014	

senior	adviseur	bij	de	AVS	op	het	

gebied	van	(speciale)	leerlingenzorg	en	het	

beleidsvoerend	vermogen	van	school-

organisaties.	Hagens	blijft	betrokken	bij	

diverse	activiteiten	van	de	AVS.

tekst jos hagens

termen	van	sterker-zwakker,	beter-minder,	

leider-volger.	Oftewel:	sociaal	gedrag	

wordt	competitief	gedrag.	En	die	compe-

titie	begint	thuis.	Doorslaggevend	daarbij	

is	de	respons	van	volwassenen.	De	meeste	

ouders	van	nu	zijn	grootgebracht	in	een	

wereld	van	opkomen	voor	jezelf	en	zullen	

competitief	gedrag	eerder	aanmoedigen	

dan	ontmoedigen.

Ontwikkelingspsychologisch	zijn	er	nog	

twee	belangwekkende	onderzoeksuitkom-

sten.	Het	eerste	is	dat	het	instrumentarium	

dat	kinderen	hanteren	vanaf	vier	jaar	

verandert.	Vanaf	die	leeftijd	gaat	vooral	de	

taal	een	belangrijke	rol	spelen	in	conflicten:	

van	slaan	en	schoppen	naar	schelden.	Het	

tweede	is	dat	vanaf	vier	jaar	conflicten	lan-

ger	gaan	duren.	In	die	langduriger	conflicten	

loopt	het	verbaal	reageren	makkelijker	uit	

op	fysiek	reageren.

a n t i p e s t  p r o g r a m m a’s 
b l i j v e n  o p lo s s i n g e n 
vo o r  r a n d -
v e r s c h i j n s e l e n  v a n 
e e n  m a at s c h a p p e l i j k 
p r o b l e e m
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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!:	Hoe	breng	je	beleid	voor	(sociale)	veiligheid	in	

de	school	tot	leven?	Het	Valuascollege	in	Venlo	organiseert	regelmatig	een	

Veiligheidsdag	voor	de	medewerkers.	“Dit	zorgt	voor	meer	bewustzijn	en	zet	

veiligheid	op	de	kaart.”	 tekst winnie lafeber

Het	thema	veiligheid	kwam	enkele	jaren	

geleden	hoog	op	de	agenda	na	een	

euregio	naal	project	met	de	oosterburen	

over	schoolveiligheid.	Ilse	Dewael,	docent	

Duits	en	coördinator	‘Gezond	en	veilig	

leren	en	werken’	op	het	Valuascollege:	

“Ons	veiligheidsplan	was	verouderd	en	

niet	meer	praktisch	inzetbaar.	Over	ern-

stige	calamiteiten	stond	niets	beschreven.	

Samen	met	collega’s	en	externe	partijen	

als	politie,	brandweer	en	ambulance	

hebben	we	een	nieuw	plan	geschreven.	

Hierin	geeft	een	kleurcodering	de	ernst	

van	de	calamiteit	aan	en	wie	dan	de	regie	

heeft,	met	bijbehorende	maatregelen	en	

acties.	Ook	maakten	we	een	tweede	plan	

met	beleidsstukken	en	voorschriften.	

Om	de	collega’s	meer	bekend	te	maken	

met	het	veiligheidsplan	en	om	het	vei-

ligheidsbewustzijn	te	verhogen,	is	het	

idee	ontstaan	om	een	Veiligheidsdag	te	

organiseren.”	Dewael	maakt,	samen	met	

een	teamleider,	deel	uit	van	de	kerngroep	

veiligheid,	die	tweewekelijks	overlegt	

en	de	lijnen	uitzet.	De	kerngroep	komt	

twee	à	drie	per	schooljaar	samen	met	de	

beleidsgroep,	waar	de	campusdirecteur	en		

directeur	algemene	zaken	in	zitten.

De	Veiligheidsdag	is	al	drie	keer	georga-

niseerd	en	de	vierde	zit	in	de	planning.	

“De	thema’s	zijn	breed.	Dit	jaar	hebben	

we	onderwerpen	gehad	als	‘seksuele	

diversiteit	en	weerbaarheid’,	gezondheid,	

‘van	werkdruk	naar	werkplezier’,	zorgpro-

tocollen,	pesten,	reanimatie	en	sociale	

media.	Voor	teamleiders	en	management-

team	was	er	een	workshop	over	hoe	je	

moet	handelen	bij	een	

ernstige	calamiteit.	Wie	

staat	de	pers	te	woord	

en	hoe	ga	je	om	met	

de	aandacht	van	de	

pers?	Hoe	informeer	je	

ouders	en	leerlingen	

en	wie	doet	dat?	De	

workshops	worden	

door	collega’s	zelf	en	

externen	gegeven.”

De	Veiligheidsdag	

zet	het	onderwerp	

op	de	kaart.	Dewael:	

“In	de	praktijk	ben	

je	vaak	bezig	met	‘de	

waan	van	de	dag’.	

Omdat	je	er	een	hele	

middag	intensief	mee	

aan	de	slag	gaat,	

komt	het	thema	weer	op	de	voorgrond.	

Medewerkers	horen	waar	het	schoolvei-

ligheidsplan	te	vinden	is	en	wie	ze	waarop	

moeten	aanspreken.	De	dag	zorgt	voor	een	

gezamenlijk	verantwoordelijkheidsgevoel	

en	binding	met	de	organisatie.	Alle	neuzen	

staan	dezelfde	kant	op.	Signalen	worden	

sneller	opgepakt,	iedereen	wordt	alerter.	Je	

merkt	ook	dat	het	onderwerp	van	gesprek	

wordt	tijdens	de	koffie,	dat	docenten	

lessen	organiseren	over	veiligheid	en	dat	

collega’s	je	aanspreken	over	onderwerpen	

voor	een	volgende	Veiligheidsdag.”

Omdat	de	evaluaties	positief	zijn,	vindt	de	

dag	inmiddels	elk	jaar	plaats.	Er	is	zelfs	al	

een	pilot	geweest	voor	een	Veiligheidsdag	

voor	leerlingen	in	de	tweede	klassen	havo/

vwo.	“Uit	een	kwaliteitsonderzoek	is	geble-

ken	dat	de	meeste	leerlingen	zich	veilig	

voelen	en	het	gevoel	hebben	bij	de	docent	

terecht	te	kunnen	als	er	iets	is.	Stemmen	

gaan	op	om	de	Veiligheidsdag	voor	alle	

leerlingen	te	organiseren,	met	onderwer-

pen	als	cyberpesten	en	EHBO.	Het	is	iets	

wat	ons	allemaal	aangaat,	samen	moeten	

we	de	kar	trekken.	Het	thema	leeft	op	onze	

school.”	_

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

Mail	naar	communicatie@avs.nl	

o.v.v.	‘Zo	kan	het	ook’.

veiligheidsdag creëert 
groter verantwoordelijkheids-
gevoel

Omgaan	met	sociale	media	is	ook	besproken	op	een	Veiligheidsdag	van	
het	Valuascollege.
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goed onderwijsbestuur

Veel organisaties, zoals de overheid, 
hanteren een klokkenluidersregeling. 
Vreemd genoeg lijkt het alsof 
de sector onderwijs wat achter 
de ontwikkelingen aanloopt. De 
Vrije Universiteit Amsterdam 
deed, in opdracht van het Bureau 
Integriteitsbevordering Openbare 
Sector, onderzoek naar het melden 
van misstanden (voorjaar 2013). 
Daarbij werd ook het onderwijs 
betrokken. Een van de conclusies was 
dat leidinggevenden een belangrijke 
rol spelen in het meldingsproces.

tekst carine hulscher-slot 

Een	klokkenluider	is	een	werknemer	die	

vermoedens	over	illegale	of	immorele	han-

delingen	of	ernstige	misstanden	waarvoor	

hij	of	zij	de	werkgever	verantwoordelijk	

acht,	naar	buiten	brengt.	De	klokkenluider	

vindt	bovendien	dat	daarbij	de	integriteit	

van	de	organisatie	op	het	spel	staat.	

In	het	onderwijs	kan	men	bijvoorbeeld	

denken	aan	gerommel	met	financiën,	het	

opgeven	van	onjuiste	leerlingenaantallen	

of	-gewichten,	oneigenlijk	gebruik	van	de	

bekostiging	en	het	oneigenlijk	omgaan	met	

of	beïnvloeden	van	toetsuitslagen.

Procedure
Klokkenluidersregelingen	worden	vooral	

binnen	de	overheid	gehanteerd.	Zo’n	rege-

ling	bestaat	meestal	uit	een	procedure	met	

stappen	als:

•	 	Interne	melding	bij	de	leidinggevende

•	 	Intern	onderzoek

•	 	Oordeel	van	de	bestuurder(s)

•	 	De	mogelijkheid	voor	de	klokkenluider	

om	zich,	als	de	procedure	niet	naar	zijn	

of	haar	tevredenheid	verloopt,	te	wenden	

tot	een	externe	instantie.

Het	uitgangspunt	van	een	klokkenlui-

dersregeling	is	dat	een	kwestie	in	eerste	

instantie	intern	wordt	aangekaart.	Het	is	

daarbij	van	belang	dat	in	de	regeling	ook	

is	bepaald	dat	de	klokkenluider	wordt	

beschermd	tegen	eventuele	nadelige	

gevolgen	van	zijn	of	haar	melding.	Dit	kan	

door	een	bepaling	op	te	nemen	zoals	die	

in	het	model	van	de	FNV	is	vastgelegd:	“De 

werknemer zal niet wegens openbaarma-

king (…) worden benadeeld in zijn positie 

in de instelling.”	Van	dit	artikel	kan	niet	

ten	nadele	van	de	werknemer	worden	

afgeweken.

Publieke sector
Zoals	gezegd	lijkt	het	alsof	het	onderwijs	

wat	achter	de	ontwikkelingen	aanloopt.	

Feit	is	dat	het	onderwerp	vrijwel	nergens	op	

de	bestuurlijke	agenda	staat.	Maar,	in	2011	

werd	door	de	VO-raad	de	‘Meldingsregeling	

vermoeden	van	een	misstand	sector	VO’	

gepubliceerd.	Vreemd	genoeg	volgde	de	

PO-Raad	dit	voorbeeld	niet.	Reden	voor	

VOS/ABB	om	in	maart	2013	een	voorbeeld	

van	een	klokkenluidersregeling	voor	het	

primair	onderwijs	te	publiceren.	Besturen	

kunnen	deze	regeling,	gebaseerd	op	die	

voor	het	voortgezet	onderwijs,	een	eigen	

inkleuring	geven.	

Uit	het	in	mei	2013	gepubliceerde	rapport	

van	de	Vrije	Universiteit,	‘Een	luisterend	

oor’,	blijkt	dat	het	met	de	toepassing	van	

klokkenluidersregelingen	in	de	publieke	

sector	niet	goed	gaat.	Er	zijn	weliswaar	

structuren	en	waarborgen,	maar	daarmee	

is	nog	geen	sprake	van	een	goed	werkend	

systeem.	Het	onderzoek	heeft	onder	ande-

re	betrekking	op	de	landelijke,	provinciale	

en	lokale	overheden,	de	rechterlijke	macht,	

alle	onderwijssectoren,	de	politie,	defensie	

en	gemeentelijke	regelingen.

Van	de	ondervraagden	geeft	bijna	28	pro-

cent	aan	dat	zij	zelf	in	de	afgelopen	twee	

jaar	vermoedens	hebben	gehad	van	een	

misstand	in	hun	werkomgeving.	Tegelijk	

blijkt	dat	de	interne	meldprocedures,	als	

deze	al	bestaan,	vaak	lang	niet	op	orde	zijn.	

Een	gevolg	daarvan	is	dat	veel	werknemers	

de	vermoedelijke	misstanden	niet	melden	

bij	de	daarvoor	aangewezen	functionaris.	

Veel	werknemers	blijken	bovendien	niet	op	

de	hoogte	te	zijn	van	de	aanwezigheid	van	

een	dergelijke	functionaris.

Rol leidinggevende 
Vermoedens	van	een	misstand	worden,	zo	

blijkt	uit	het	onderzoek,	het	meest	gemeld	

bij	de	leidinggevende	en	veel	respondenten	

in	het	onderzoek	geven	aan	dat	het	het	

meest	waarschijnlijk	is	dat	zij	een	vermoe-

den	zullen	melden	bij	hun	leidinggevende.	

Als	het	gaat	om	voorbeeldgedrag	met	

betrekking	tot	integriteit,	zijn	de	meeste	

respondenten	tevreden	over	hun	leiding-

gevende.	Ze	melden	dat	deze	oog	en	oor	

heeft	voor	mogelijk	ongewenst	gedrag	

en	adequaat	reageert.	De	respondenten	

ervaren	dat	de	leidinggevende	zorgvuldig	

omgaat	met	de	belangen	van	de	melder	

en	de	‘pleger’.	Leidinggevenden	zelf	

geven	aan	dat	zij	voor	zichzelf	in	dit	soort	

kwesties	een	belangrijke	rol	zien	bij	interne	

meldingen.	Ook	al	is	er	intern	een	functio-

naris	aangewezen	in	het	kader	van	de	klok-

kenluidersregeling,	bijna	de	helft	van	de	

bevraagde	leidinggevenden	stelt	dat	zij	het	

liefst	als	eerste	worden	ingelicht.	Zij	geven	

ook	aan	het	vervelend	te	vinden	als	ze	niet	

op	de	hoogte	zouden	zijn	van	een	melding	

van	een	vermoeden	van	een	misstand	bin-

nen	hun	team	of	afdeling.

Het	is	belangrijk	dat	elk	onderwijsbestuur	

een	klokkenluidersregeling	hanteert.	

Daarin	moet	het	gaan	om	meldingen	door	

betrokkenen	in	de	hele	kolom:	zowel	

het	onderwijzend	en	onderwijsonder-

steunend	personeel	als	leidinggevenden	

en	bestuurders.	De	voorbeeldregeling	

van	VOS/ABB	kan	daarbij	als	leidraad	

dienen,	maar	het	gaat	vooral	om	de	eigen	

inkleuring,	passend	binnen	de	eigen	

governancestructuur.	_

Carine	Hulscher-Slot	

(carine.hulscher@leeuwendaal.nl,	

tel.	06-12946483)	is	senior	adviseur	

bij	Leeuwendaal.	Zij	richt	zich	vooral	op	

governance	–	waaronder	Policy	

	Gover		nance®	–,	demografische	krimp,	orga-

nisatieontwikkeling,	leiderschapsontwikke-

ling	en	verandermanagement	binnen	ver-

schillende	sectoren	zoals	onderwijs,	

gemeenten	en	rijksoverheid.	

misstanden en integriteit
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www.pilotpen.nl
Kijk voor meer inspirerende innovaties op 

Geen school zonder Pilot
Pilot Pen is al bijna een eeuw lang een begrip, 
ook op school. Dat komt mede doordat 
wij de markt steeds weer verrassen met 
inspirerende innovaties. Zo introduceerden 
we de afgelopen jaren een ‘uitgumbare’ pen en 
een extra milieuvriendelijke productlijn.

Begreen: 
pure duurzaamheid
Onder de noemer Begreen biedt 
Pilot een compleet assortiment dat 
is gemaakt van grotendeels gerecycled 
materiaal. Begreen werd direct bij de introductie 
bekroond met de Europese Milieuprijs.
materiaal. Begreen werd direct bij de introductie 

Pilot Pen is al bijna een eeuw lang een begrip, 

we de afgelopen jaren een ‘uitgumbare’ pen en 

De uitgumbare FriXion
De slimme Pilot FriXion is voorzien van 
een warmtegevoelige inkt die verdwijnt als 
er met het kunststof uiteinde van de pen 
overheen wordt gewreven. Op dezelfde 
plek kan vervolgens direct weer worden 
geschreven: write, delete, repeat.

- Advertisement -
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pa ssend onderwijs

De Wet Passend onderwijs schrijft 
voor dat elk samenwerkingsverband 
een adviescommissie moet hebben 
die het bestuur adviseert over 
het bezwaarschrift dat tegen de 
toelaatbaarheidsbeslissing van het 
samenwerkingsverband is ingediend. 
De Stichting Onderwijsgeschillen 
biedt samenwerkingsverbanden 
de mogelijkheid om zich hiervoor 
aan te sluiten bij de Landelijke 
Bezwaaradviescommissie van 
Onderwijsgeschillen, die vanaf 
1 augustus 2014 bevoegd is.

tekst jan stuijver

Ieder	samenwerkingsverband	heeft	de	taak	

te	voorzien	in	een	onafhankelijke	bezwaren-

mogelijkheid,	als	ouders	of	schoolbesturen	

het	niet	eens	zijn	over	de	beoordeling	van	de	

toelaatbaarheid	tot	het	speciaal	basisonder-

wijs	(sbo)	of	het	(voorgezet)	speciaal	onder-

wijs	((v)so).	Elk	samenwerkingsverband	is	

wettelijk	verplicht	voor	deze	bezwaarschrift-

procedure	een	(bezwaar)adviescommissie	te	

hebben.	Op	de	bezwaarschriftprocedure	is	de	

Algemene	wet	bestuursrecht	van	toepassing.

De	onafhankelijke	Landelijke	Bezwaar-

adviescommissie	van	Onderwijsgeschillen	

behandelt	vanaf	1	augustus	2014	bezwaren	

van	schoolbesturen	of	ouders	tegen	de	

beslissing	van	het	samenwerkingsverband	

over	de	toelaatbaarheid	van	een	leerling	

tot	het	sbo	of	(v)so.	De	commissie	is	multi-

disciplinair	samengesteld,	zodat	alle	vereiste	

deskundigheden	voor	de	beoordeling	van	de	

bezwaren	aanwezig	zijn.

Toelaatbaarheidsverklaring Elk	samen-

werkingsverband	stelt	zelf	de	criteria	vast	

voor	de	toelaatbaarheid	van	leerlingen	tot	

een	school	voor	sbo	of	(v)so,	die	onder	het	

samenwerkingsverband	valt.	Op	basis	van	

die	criteria	beslist	het	samenwerkingsver-

band	op	verzoek	van	het	bevoegd	gezag	van	

de	school	waar	de	leerling	is	aangemeld	of	

ingeschreven,	of	de	leerling	toelaatbaar	is.	

Dat	gebeurt	via	een	toelaatbaarheidsverkla-

ring	voor	het	sbo	of	(v)so.

De	beslissing	over	de	toelaatbaarheidsver-

klaring	neemt	het	samenwerkingsverband	

op	basis	van	een	deskundigenadvies.	Zonder	

deze	toelaatbaarheidsverklaring	kan	de	

leerling	niet	tot	een	sbo-school	of	school	

voor	(v)so	worden	toegelaten.

Tegen	de	beslissing	van	het	samenwerkings-

verband	over	de	toelaatbaarheid	van	een	

leerling	tot	het	sbo	of	(v)so	kan	zowel	door	

het	bestuur	van	de	school	van	aanmelding	

als	door	de	ouders/verzorgers	van	de	leerling	

bezwaar	worden	ingediend.	Zij	hebben	name-

lijk	een	rechtstreeks	belang	bij	de	beslissing	

over	de	toelaatbaarheid	van	de	leerling.

Gunstig Alle	samenwerkingsverbanden	

kunnen	zich	aansluiten	bij	de	Landelijke	

Bezwaaradviescommissie	Toelaatbaarheids-

verklaring	sbo/(v)so	(dit	orgaan	gaat	over	de	

verklaring	die	het	samenwerkingsverband	

moet	afgeven	om	toegelaten	te	worden	

tot	de	onderwijssoorten	sbo	of	(v)so)	en	

beschikken	hiermee	over	de	wettelijk	ver-

eiste	adviescommissie.	De	commissie	beoor-

deelt	de	bezwaren	met	behulp	van	de	door	

het	betreffende	samenwerkingsverband	vast-

gestelde	criteria	voor	toelaatbaarheid.	

De	commissie	zal	volledig	onafhankelijk	haar	

oordeel	uitbrengen.	Zij	bestaat	uit	drie	onaf-

hankelijke	voorzitters	(juristen)	en	zes	leden	

bij	wie	de	vereiste	onderwijskundige,	ortho-

pedagogische,	psychologische	en	medische	

kennis	aanwezig	is.	De	commissie	beschikt	

dus	over	diepgaande	kennis	van	diagnostiek	

en	het	sbo	en	(v)so.

Door	de	–	geanonimiseerde	–	publicatie	van	

haar	adviezen	maakt	de	commissie	zicht-

baar	langs	welke	lijnen	zij	tot	haar	oordeel	

komt,	wat	de	rechtszekerheid	bevordert.	De	

commissie	moet	voldoen	aan	artikel	13	van	

boek	7	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht	

(art.	7:13	Awb).	Dit	betekent	onder	andere	

dat	de	commissie	uit	een	voorzitter	en	ten	

minste	twee	leden	bestaat,	en	de	voorzitter	

geen	deel	uitmaakt	van	en	niet	werkzaam	

is	onder	de	verantwoordelijkheid	van	het	

samenwerkingsverband.	Stichting	Onder-

wijsgeschillen	ondersteunt	de	werkzaam-

heden	van	de	commissie	met	een	professio-

neel	en	onafhankelijk	secretariaat.

Procedure De	commissie	is	in	beginsel	

verplicht	om	partijen	te	horen.	Dat	gebeurt	in	

een	zitting	waarvoor	beide	partijen	worden	

uitgenodigd.

Het	samenwerkingsverband	moet	op	basis	

van	het	advies	van	de	Bezwaaradviescom-

missie	de	toelaatbaarheidsbeslissing	

heroverwegen.	Voor	zover	die	heroverweging	

daartoe	aanleiding	geeft,	herroept	het	

samenwerkingsverband	het	bestreden	

besluit	en	neemt	het	–	voor	zover	nodig	–	

in	plaats	daarvan	een	nieuw	besluit.

Tegen	de	nieuwe	beslissing	van	het	samen-

werkingsverband	kan	beroep	worden	inge-

steld	bij	de	rechtbank,	sector	bestuursrecht.

Koppeling met klachtencommissie
Niet	alle	samenwerkingsverbanden	hebben	

eigen	personeel	in	(een	centrale)	dienst,	

maar	klachten	over	bejegening	of	beslissin-

gen	zijn	ook	mogelijk	tegen	het	bestuur	of	de	

bestuurders	van	het	samenwerkingsverband.	

Samenwerkingsverbanden	kunnen	de	behan-

deling	van	die	klachten	desgewenst	afdek-

ken	door	hun	aansluiting	bij	de	Landelijke	

Bezwaaradviescommissie	Toelaatbaarheids-

verklaring	sbo/(v)so	te	koppelen	aan	de	aan-

sluiting	bij	de	Landelijke	Klachtencommissie	

Onderwijs	(LKC)	van	Onderwijsgeschillen.	_

m e e r  w e t e n ?
www.onderwijsgeschillen.nl/passend-onder-

wijs/landelijke-bezwaaradviescommissie-

toelaatbaarheidsverklaring-sbovso

Jan	Stuijver	(j.stuijver@avs.nl)	

is	trainer	en	helpdeskadviseur	bij	

de	AVS.

onafhankelijke
bezwaren commissie 
samenwerkings-
verband

www.pilotpen.nl
Kijk voor meer inspirerende innovaties op 

Geen school zonder Pilot
Pilot Pen is al bijna een eeuw lang een begrip, 
ook op school. Dat komt mede doordat 
wij de markt steeds weer verrassen met 
inspirerende innovaties. Zo introduceerden 
we de afgelopen jaren een ‘uitgumbare’ pen en 
een extra milieuvriendelijke productlijn.

Begreen: 
pure duurzaamheid
Onder de noemer Begreen biedt 
Pilot een compleet assortiment dat 
is gemaakt van grotendeels gerecycled 
materiaal. Begreen werd direct bij de introductie 
bekroond met de Europese Milieuprijs.
materiaal. Begreen werd direct bij de introductie 

Pilot Pen is al bijna een eeuw lang een begrip, 

we de afgelopen jaren een ‘uitgumbare’ pen en 

De uitgumbare FriXion
De slimme Pilot FriXion is voorzien van 
een warmtegevoelige inkt die verdwijnt als 
er met het kunststof uiteinde van de pen 
overheen wordt gewreven. Op dezelfde 
plek kan vervolgens direct weer worden 
geschreven: write, delete, repeat.

- Advertisement -
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k l o k b ek er  eni g e  i s o - g ec er t if i c eer d e  b a si s s c h o o l

PCB	De	Klokbeker	is	de	eerste	en	tot	nu	toe	enige	ISO-gecertificeerde	

basisschool	van	Nederland.	Schoolleider	André	Guijs	hoopt	dat	dat	verandert.	

“ISO	is	een	prachtig	instrument	om	de	kwaliteit	van	de	organisatie	te	

waarborgen.”	 tekst daniëlla van ’t erve

‘Bevlogenheid én 
bedrijfsmatigheid
is het geheim’

Er scharrelen kippen en konijnen, het schoolplein is een 

jungle vol klimbomen en er is een laboratorium waar kin-

deren echte proefjes kunnen doen. Dat is misschien niet 

wat je zou verwachten bij een ISO-gecertificeerde basis-

school. Dit internationaal erkende keurmerk is bedoeld 

voor bedrijven die voldoen aan de kwaliteitsnormen. Vorig 

jaar kreeg PCB De Klokbeker in Ermelo het ISO-certificaat 

als eerste en tot nu toe de enige basisschool. Ook al is er 

geen modern kantoorpand of een manager in pak te zien, 

volgens directeur André Guijs is het leiden van een basis-

school met 350 leerlingen vergelijkbaar met dat van een 

bedrijf. “In een school gaat veel geld om, alleen al de per-

soneelskosten zijn jaarlijks meer dan een miljoen euro”, 

vertelt hij. “Dat vraagt van een schoolleider om met een 

bedrijfsmatige blik naar de organisatie te kijken, om 

slim te kunnen ondernemen. Bovendien moet een school 

ook naar partners als inspectie en ouders verantwoor-

ding afleggen over de kwaliteit. ISO is hiervoor een goed 

middel.”

Format In het onderwijs bestaan verschillende 

instrumenten om de kwaliteit van een school in beeld 

te brengen, maar volgens de directeur staan die ver 

af van de belevingswereld van leraren. Guijs gaf zijn 

team de keus: teambreed met een instrument aan de 

slag of dit onderwerp neerleggen bij twee medewerkers 

en een extern bedrijf. “De keuze was snel gemaakt. 

Het merendeel van de leerkrachten vindt kwaliteit 

belangrijk, maar heeft met het vastleggen van procedures 

zelf niet zo veel. Sommigen juist weer wel, die herken 

je steevast aan hun vragen over waar een afspraak terug 

te vinden is.”

De twee medewerkers waren dan ook snel gevonden en 

zijn binnen hun taakbeleid aangesteld als kwaliteitsme-

dewerker. Guijs vond een certificeringsbureau bereid om 

hen kosteloos te begeleiden en de ISO-norm te vertalen. 

“Dit bureau had wel ervaring met ISO-certificering in het 

mbo en hbo, maar het basisonderwijs is een compleet 

nieuwe markt. Het ontwikkelen van een digitaal format 

en de certificering kostte ons in totaal vier jaar, maar ik 

schat dat een volgende school in anderhalf jaar klaar is.”

‘ h e t  m e r e n d e e l  v a n  d e 
l e e r k r a c h t e n  v i n d t  k w a l i t e i t 
b e l a n g r i j k ,  m a a r  h e e f t  m e t  h e t 
v a s t l e g g e n  v a n  p r o c e d u r e s  n i e t 
z o  v e e l ’
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Als de school drie jaar op rij een certificaat behaalt, 

hoeft de externe audit nog maar om de drie jaar te 

 worden afgenomen. “Het zou het mooist zijn als je 

met een groep scholen samen deze audit kunt afne-

men. Daarmee bespaar je kosten en kun je ook leren 

van elkaar.” Inmiddels is een andere basisschool bezig 

met het behalen van een certificaat en Guijs hoopt dat 

meer scholen volgen. “Ons format kun je zo overnemen 

en het is een prachtig instrument om de kwaliteit te 

waarborgen.”

Helder en eenvoudig Guijs ervaart veel 

voordelen. “Alle documenten staan op één plek. Hoe 

je een fancy fair organiseert, hoef je niet elk jaar 

opnieuw te bedenken, maar is nu met één druk op 

de knop te vinden. Door ISO win je dus tijd en stuur 

je op professionaliteit. De organisatie hangt minder 

als los zand aan elkaar omdat de afspraken helder en 

eenvoudig te vinden zijn.”

Als schoolleider vindt hij het prettig dat niet alles meer 

op zijn bordje ligt. “Voorheen veranderde er vaak pas 

wat als iets niet goed ging of als ik een klacht kreeg. 

De kwaliteitsmedewerkers zijn voor mij een stok achter 

de deur en zorgen dat ik op tijd een jaarplanning of 

beleidsstuk aanlever. Ze bepalen, naast de onderwerpen 

die ik aandraag, zelf welke onderdelen op de agenda 

komen en wie ze hierover bevragen. Bij een onderwerp 

als inkoopbeleid zou ik zelf al snel denken: nou, dat 

loopt wel los. In de praktijk blijkt dat bestellingen vaak 

bij de administratief medewerker komen te liggen. Nu 

is dat voor paperclips prima, maar dat wordt anders als 

het gaat om nieuwe leesboeken voor duizenden euro’s. 

Dan is het goed dat we vastleggen wie waarvoor verant-

woordelijk en beslissingsbevoegd is. Dat schept duide-

lijkheid en kan problemen voorkomen.”

Excellent Een ander voordeel is volgens Guijs dat 

de inspectie zelf ISO-gecertificeerd is en daardoor dus 

dezelfde taal spreekt. “Doordat we op dezelfde manier 

naar kwaliteit kijken, kan de inspectie snel beoordelen 

welke zaken prima geregeld zijn en pas na vier jaar 

weer gecontroleerd hoeven worden.”

De Klokbeker is inmiddels voor het tweede jaar uit-

geroepen tot excellente school. Natuurlijk staat een 

ISO-keurmerk niet garant voor de kwaliteit van het 

onderwijs, weet Guijs. “Maar voor goed onderwijs is 

een strakke organisatie wel essentieel. Dat wil niet 

zeggen dat een school saai of behoudend moet zijn, 

André	Guijs:	“Door	ISO	win	je	tijd	en	stuur	je	op	professionaliteit.”

‘ h e t  r i s i c o  b e s ta at  d at  j e  a l l e s 
w at  i n  s c h o o l  s p e e lt ,  g a at 
b e s c h r i j v e n ’

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

In die vier jaar werden van de belangrijkste onderwerpen 

de procedures vastgelegd: wie is waarvoor verantwoorde-

lijk en welke afspraken zijn er. Guijs: “Het meeste hadden 

we al. Van een pestprotocol en klachtenprocedure tot 

aan het beleid over overgaan of zitten blijven of hoe we 

omgaan met hoogbegaafden. Het risico bestaat dat je alles 

wat in school speelt, gaat beschrijven. Afspraken over oud 

papier of de vuilcontainer hoeven hierin echt niet worden 

opgenomen, dan blijf je bezig. Het hele ISO beslaat bij ons 

nu slechts een half gevulde dossiermap.”

Ieder jaar moet de school opnieuw gekeurd worden, door 

externen. Deze audit kost telkens rond de duizend euro. 
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Samenwerken
en kansen benutten
Lexima helpt bij dyslexie en andere leerproblemen. Onze activiteiten richten zich 
op kinderen, jongeren en hun ouders en iedereen die beroepshalve betrokken is. 

Met onderwijsinhoudelijke expertise, unieke producten en passende 
ondersteuning stimuleren we alle betrokkenen het beste uit zichzelf te halen. Door 
slimme samenwerking vergroten we de succeskansen voor iedereen rond dyslexie!

Doe mee
Kijk op www.lexima.nl/gratis-studiemiddag-dyslexie

voor beter lezen en leren!
info@lexima.nl  |  033-4348000 | www.lexima.nl

 Cursussen, trainingen en eLearning
Met een cursus bij Lexima Academie kiest u voor kwaliteit en actualiteit. 
Daarmee kiest u ook voor de beste kans van slagen voor u en uw leerlingen 
of studenten met dyslexie. CEDEO-erkend. www.leximaacademie.nl

 De beste dyslexiesoftware
Voor de meest veelzijdige en beste ondersteuning, bij alle vormen van 
dyslexie. Kurzweil 3000 (incl. App), Sprint Plus, Sprint NL, WoDy en AppWriter.

 Totaalarrangement dyslexie schoolbeleid
Ingebed in het passend onderwijs beleid van uw samenwerkingsverband. 
Beproefd concept. 1.000 scholen en 10.000 leerlingen doen al mee!

 Preventie, diagnostiek en behandeling
Bouw! tutorlezen voor risicoleerlingen voorkomt leesproblemen, 
IDAA dyslexietests voor (jong)volwassenen,
Kinems embodied learning special needs games.

 Nationale Dyslexie Conferentie en Nationale SEN Conferentie
Dè jaarlijkse evenementen voor iedereen die beroepshalve bij dyslexie of 
andere special educational needs betrokken is.

Samenwerken en kansen benutten.indd   1 25-8-2014   09:51:37
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i n fo r m at i e b i j e e n ko m s t
i s o - r i c h t l i j n

Op	12	november	organiseert	NEN	een	informatieochtend	

ISO-richtlijn	voor	kwaliteitsmanagement	in	onderwijs	en	

opleidingen.	ISO	heeft	ervoor	gekozen	om	de	bestaande	

normontwikkeling	voor	onderwijs	en	opleidings	instel-

lingen	te	bundelen	in	één	commissie.	Binnen	deze	com-

missie	worden	eisen	en	richtlijnen	voor	managementsys-

temen	in	onderwijs	en	opleidingsinstellingen	ontwikkeld.	

Om	alle	belanghebbenden	hierover	te	informeren	en	om	te	

bepalen	of	Nederland	input	wil	leveren	aan	het	ISO-traject	

is	de	informatiebijeenkomst.	Meer	informatie	bij	NEN,	tel.	

(015)	2	690	435,	e-mail	communicatie@nen.nl

achtergrond

in tegenstelling juist. Wij hebben ons eigen onderwijs-

systeem bedacht, waarin kinderen leren plannen en 

prioriteiten stellen en hun agenda beheren. Een dag is 

daardoor afwisselend: van taal en rekenen tot werken in 

de moestuin en proefjes in het laboratorium. 

Een	dag	is	afwisselend	voor	leerlingen	van	De	Klokbeker:	van	taal	en	rekenen	tot	werken	in	de	moestuin	en	proefjes	in	het	laboratorium.

Het geheim van goed onderwijs zit ‘m in de combinatie 

van bevlogenheid en bedrijfsmatigheid. Ik zie een school-

leider graag als een avonturier zoals Columbus. Want 

alleen door je reis strak te organiseren en goed voor te 

bereiden, weet je nieuwe werelden te bereiken.” _

hoe krijg ik een iso-certific a at?

ISO	staat	voor	International	Standard	Organisation,	een	

internationale	organisatie	voor	het	opstellen	en	beheren	

van	duizenden	normen.	De	ISO	9001	is	de	standaard	voor	

het	managementsysteem	voor	kwaliteit,	waarmee	de	

schoolleider	alle	processen	in	de	school	in	kaart	brengt	

en	verbetert.	Een	extern	bureau	kan	helpen	om	de	school	

aan	de	norm	voor	certificering	te	laten	voldoen.	Dit	

moet	vervolgens	getoetst	worden	door	een	certificatie-

instelling.	Die	onderzoekt	eerst	of	de	aanwezige	

documenten	voldoen	aan	de	eisen.	Daarna	volgt	er	een	

audit	waarin	de	theorie	in	de	praktijk	getoetst	wordt.	

Bij	een	positieve	beoordeling	volgt	het	ISO-certificaat,	

dat	drie	jaar	geldig	is.	In	het	begin	vindt	er	jaarlijks	een	

controle-audit	plaats	om	te	kijken	of	de	school	nog	aan	de	

vereisten	voldoet.	Meer	informatie:	www.isoregister.nl
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‘Beroepsmatige nieuwsgierigheid,
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e d u c a t i e v e  r e i s  h o e f t  n i e t  t e  g a a n  n a a r  l a n d  v o l  g o o d  p r a c t i c e s

Een	educatieve	reis	naar	de	Italiaanse	regio	Abruzzo	

met	een	intensief	programma	langs	scholen	

om	te	zien	hoe	Italiaanse	collega-schoolleiders	

omgaan	met	inclusief	onderwijs,	een	fenomeen	

dat	de	Italianen	al	jarenlang	kennen.	De	reis	was	

ook	gericht	op	het	thema	‘Leiderschap	in	extreme	

omstandigheden’.	De	bezochte	regio	heeft	in	2009	

te	maken	gehad	met	een	verwoestende	aardbeving	

en	bekeken	werd	hoe	scholen	met	die	rauwe	

realiteit	zijn	omgegaan.	 tekst larissa pans

daar begint het mee’
Zes schoolleiders van verschillende scholen die elkaar ken-

nen van de master Educational leadership, hebben de tradi-

tie om tweejaarlijks een educatieve reis te maken. Dit jaar 

gingen ze onder leiding van ervaren AVS-organisator Marina 

Vijlbrief naar de Italiaanse regio Abruzzo. Vijlbrief organi-

seert al achttien jaar studiereizen voor de AVS, gemiddeld 

trekt zij er vijf keer per jaar op uit met een groep school-

leiders. De grootste denkfout die veel deelnemers maken: 

“Ze verwachten voorbeelden in het buitenland te gaan zien 

die ze één op één willen toepassen in hun eigen school. Dat 

blijkt bijna nooit te kunnen. Het zijn andere schoolsyste-

men, ontstaan in een andere politieke en culturele context. 

Praktische zaken als de inrichting van een school of één 

element uit het geheel kunnen soms worden overgeno-

men, maar omstandigheden verschillen vaak erg van die 

in Nederland.” Waar het dan wel om draait? Vijlbrief: “In 

een totaal andere omgeving doe je inspiratie op terwijl je 

elkaar professionele feedback geeft.” Zet onderwijsmensen 

bij elkaar, zegt ze, en “van het ontbijt tot het wijntje aan 

het einde van de dag praten ze met elkaar over onderwijs, 

hun school, de problemen die ze tegenkomen.”

Schoolleiders Ina Rook en Harrie Groeneveld, die mee 

waren naar Italië, noemen dit aspect als grote meerwaarde 

van een studiereis met vakgenoten. Rook, directeur van 

so-scholen de Trimaran en de Schakel in Kampen: “De 

voortdurende intervisie met mijn medereizigers vind ik 

erg belangrijk. Je leert over je eigen grenzen heen kijken: 

je moet je eigen model loslaten, net als je eigen aannames. 

Je bent bezig met je leervraag, je onderzoeksvraag en je 

krijgt vervolgens veel informatie. Het zet je aan het den-

ken.” Groeneveld, algemeen directeur van De Oorsprong 

(verschillende christelijke basisscholen in de regio Utrecht), 

roemt de ‘collegiale consultatie’ tijdens een educatieve 

reis. “Je kunt je kwetsbaarder opstellen dan je tegenover 

collega’s op school zou doen. Mijn medereizigers kennen 

mij, maar niet mijn organisatie. Dat is prettig. Maar omdat 

je uit dezelfde sector komt, is er veel herkenning en krijg 

je goede, gerichte feedback. Ik vond het interessant om 

te zien dat de Italianen bij de inrichting van hun scholen 

flexibiliteit voorop stellen. Zowel bij krimp als bij groei 

bieden de scholen en lokalen verschillende mogelijkheden 

voor opvang en onderwijs.”

Vijlbrief vindt een reis geslaagd als het niet alleen bij een 

mooie, particuliere ervaring blijft. “Als schoolleiders elkaar 

na afloop nog zien, als zij afspraken maken om bij elkaar 

op school langs te komen, om ervaringen uit te wisselen. 

Beroepsmatige nieuwsgierigheid, daar begint het allemaal 

mee. Als je in the blind gaat kijken of in het wilde weg wat 

vraagt tijdens een educatieve reis, zie en hoor je niets.”

Eén grote bouwput Onderdeel van de studiereis in 

de regio Abruzzo was ook het bezoek aan Fontecchio, de 

‘Beroepsmatige nieuwsgierigheid,
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door de aardbeving in 2009 zwaar getroffen stad. Bekeken 

werd hoe scholen omgingen met die ramp, en of en hoe het 

ze lukte om te komen tot onconventionele oplossingen in 

uitzonderlijke situaties. Rook: “Alles was kapot en mensen 

waren getraumatiseerd. De school was toen heel belangrijk, 

had een duidelijke rol en zorgde voor continuïteit.” Ook bij 

Groeneveld doemt meteen het beeld op van de algemeen 

directeur en de burgemeester van L’Aquila die samen de 

schouders eronder hebben gezet om de getraumatiseerde 

kinderen na de aardbeving hun ‘gewone’ leven terug 

te geven. “Zeshonderd mensen vonden de dood bij een 

aardbeving die wij alweer vergeten zijn. Het is daar nog 

steeds één grote bouwput, en ieder kind had wel een 

omgekomen ouder, familielid of vriendje. De directeur 

en burgemeester samen hebben veel tijd en energie 

gestoken in het organiseren van traumaverwerking, door 

de kinderen er veel over te laten praten, maar ook door 

hen te laten spelen en knutselen. De overheid wilde voor 

een fooi noodgebouwen neerzetten, maar zij hebben zich 

ingespannen om samen met sponsors een nieuw, mooi 

schoolgebouw neer te zetten waar alle soorten kinderen bij 

elkaar zitten en waar inclusief onderwijs wordt gegeven. 

Heel indrukwekkend.”

Krassende stoelpoten Opmerkelijk genoeg hoeft 

een studiereis helemaal niet te gaan naar een land vol 

good practices. Het meemaken van de weerbarstige 

(school)praktijk elders is een van de elementen die 

een educatieve reis de moeite waard maken. Voor deze 

studiereis gold bijvoorbeeld dat Passend onderwijs in 

Italië niet het lichtende voorbeeld bleek te zijn. Daar 

kwamen de deelnemers achter tijdens hun bezoeken 

aan klaslokalen. Groeneveld: “Ze zijn zelf trots op hun 

invulling van Passend onderwijs, maar wat mij opviel 

was dat er weinig sprake is van integratie. Een kind met 

Down of een andere zichtbare handicap heeft een eigen 

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

Een	kijkje	in	de	klas

In	gesprek	met	de	Italiaanse	schoolleiding.	“Van	ontbijt	tot	‘t	wijntje	
praten	ze	met	elkaar	over	onderwijs.”
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achtergrond

e d u c at i e v e  r e i z e n  v a n  d e  av s

De	AVS	organiseert	al	bijna	twintig	

jaar	educatieve	reizen.	Veel	reizen	zijn	

maatwerk,	zoals	de	reis	naar	Italië.	Voor	

reizen	naar	Kroatië,	Marokko,	Finland	

en	Ierland	zijn	data	voor	dit	schooljaar	

vastgesteld.	Maar	deze	reizen	zijn	ook	

mogelijk	als	reis	op	maat.	Bij	deze	Kader	

Primair	is	de	flyer	Educatieve	reizen	

meegestuurd,	met	daarin	het	hele	aanbod.	

Het	aanbod	staat	ook	op	www.avs.nl/educatieve	reizen.	

Wilt	u	een	reis	op	maat?	Bel	dan	met	Monique	Duparant,	

tel.	030-2361010	of	mail	naar	reizen@avs.nl.

Educatieve
reizen 2014–2015

Kroatië _ Marokko _ Finland _ 
Ierland en het complete aanbod 
maatwerkreizen

www.avs.nl/
educatievereizen

Leden reizen met korting

h e t  s a l a m a n c a - a k ko o r d

Nederland	heeft	samen	met	andere	landen	in	1994	de	

zogenaamde	Salamanca	Verklaring	ondertekend.	In	deze	

verklaring,	die	is	opgesteld	door	de	UNESCO,	staat	dat	

landen	zich	maximaal	moeten	inspannen	om	leerlingen	

met	special educational needs (zorgleerlingen) in	het	

regulier	onderwijs	een	plek	te	geven.	Kinderen	die	

speciale	zorg	nodig	hebben,	moeten	toegang	krijgen	tot	

“regular schools who should accommodate all children, 

regardless of their physical, intellectual, social, emotional, 

linguisticor other conditions”.	In	Italië	wordt	al	jarenlang	

inclusief	onderwijs	gegeven,	in	Nederland	geldt	vanaf	

1	augustus	2014	de	wet	Passend	onderwijs.

begeleider op school. De leraar is natuurlijk blij met extra 

hulp in de klas, maar de consequentie is dat de begeleider 

alles doet met het kind en de andere kinderen niet samen 

met het gehandicapte kind spelen of leren. Zelfs als ze 

’s middags warm eten, zit het kind aan een apart tafeltje 

te eten met de begeleider. Terwijl mijn idee van inclusief 

onderwijs is dat alle typen kinderen samen opgroeien in 

een klas. En er is geen extra hulp voor kinderen met een 

‘onzichtbare’ handicap, zoals autisme.” Rook is eveneens 

kritisch: “In Italië is er na het voortgezet onderwijs geen 

plek voor leerlingen met een beperking. In het voortgezet 

speciaal onderwijs (cluster 3) in Nederland wordt veel 

aandacht besteed aan arbeidstoeleiding en stage. In Italië 

heb ik daar niets over gehoord. Vaak komen kinderen thuis 

en blijven ook thuis.” Het beeld dat Rook bijblijft van de 

studiereis, is eigenlijk wel een trieste: “Ik zie meteen dat 

jongetje voor me dat werd begeleid door een special needs 

teacher. Ze volgde hem als een schaduw. De omgeving was 

erg lawaaierig. Juffen spraken hard, plavuizen op de grond 

en krassende stoelpoten. Dat lawaai maakte hem druk en 

onrustig. Alleen een extra leraar erbij kan het lawaai en 

de onrust niet wegnemen, de omgeving zal zich moeten 

aanpassen. Ik realiseerde me toen: inclusie kan en is 

prachtig, mits het maatschappelijk wordt gedragen. Anders 

werkt het niet. Maar de warme en gewone manier waarop 

leraren, directie en bestuur spraken over inclusie, bijna de 

verbazing: gaan zorgleerlingen bij jullie naar een speciale 

school? Volgens mij is die levenshouding een mooie basis 

voor Passend onderwijs.” _

Een	buitenles	in	Rome
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Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500 personen
•  Overnachten in groepsgebouwen, 
 safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf mogelijk
• Overnachten vanaf € 15,- p.p.p.d. 
 incl. 3 maaltijden per dag

 Handig!
• Altijd dichtbij de natuur 

•  Altijd als enige in een verblijf

•  Veel speelmogelijkheden rondom de verblijven

•  Catering: standaard drie maaltijden p.p.p.d. 
 rekening houdend met dieet- en eetwensen

39 groepsverblijven door 
heel Nederland

Gelderland: Epe, Nunspeet, Vierhouten
Limburg: Ysselsteyn, Sevenum, Valkenburg
Noord-Brabant: Oosterhout, Schaijk
Noord-Holland: Blaricum
Utrecht: Baarn, Austerlitz
Zuid-Holland: ’s Gravenzande, Oostvoorne

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)

info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl 
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Roelof Bisschop,	

woordvoerder	onderwijs	voor	de	SGP	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

baas of leider?
Een	dirigent	die	zijn	orkestleden	precies	

voorschrijft	hoe	zij	hun	instrument	moeten	

vasthouden	is	een	grote	baas,	maar	een	

slechte	leider.	Hij	miskent	de	professiona-

liteit	van	zijn	medewerkers	en	benadert	de	

spelers	als	zijn	marionetten.	Een	dirigent	

moet	bepalen	wat	het	orkest	gaat	spelen,	

zorgen	dat	het	stuk	technisch	correct	

wordt	uitgevoerd	en	erop	toezien	dat	elk	

instrument	tot	z’n	recht	komt.	Maar	hij	

moet	vooral	op	zo’n	manier	dirigeren	dat	de	

noten	van	de	partituur,	door	de	gezamen-

lijke	inspanning	van	de	musici,	tijdens	de	

uitvoering	hun	verhaal	gaan	vertellen.	Dat	is	

muzikaal	leiderschap.

Een	school	is	als	een	orkest.	Er	is	een	

grote	diversiteit	aan	spelers,	die	allemaal	

getraind	zijn	om	op	hun	instrument,	op	hun	

manier,	hun	aandeel	in	de	uitvoering	van	het	

muziekstuk	te	leveren.	Dat	stuk	heet	‘Goed	

onderwijs’.

Stel	nu	dat	een	schoolleider	aan	zijn	leraren	

precies	wil	voorschrijven	op	welke	manier	zij	

hun	didactische,	pedagogische	en	metho-

dologische	instrumenten	–	jawel,	leraren	

beheersen	meerdere	instrumenten	–	moeten	

inzetten.	Dan	is	hij	een	grote	baas,	maar	

mist	hij	onderwijskundig	leiderschap.	En	als	

hij	dan	ook	nog	eens	nauwgezet	registreert	

in	hoeverre	zijn	uitvoerenden	aan	die	eisen	

voldoen,	staat	één	ding	van	te	voren	vast:	

voor	de	uitvoering	van	het	stuk	‘Goed	onder-

wijs’	krijgt	hij	de	handen	niet	op	elkaar.

Stel	dat	de	geldschieter,	de	mecenas	die	

alle	schoolorkesten	financiert,	zoiets	zou	

doen.	Niet	alleen	voorschrijven	wát	er	

uitgevoerd	moet	worden,	maar	ook	hóe	de	

uitvoering	eruit	moet	zien.	En	stel	dat	die	

daarvoor	zelfs	een	toezichthouder	aanstelt	

om	regelmatig	te	controleren	of	het	gebruik	

van	de	verschillende	instrumenten	wel	con-

form	de	voorschriften	plaatsvindt.	Geldt	dan	

niet	hetzelfde	onderscheid	tussen	‘(boven)

baas’	en	‘leider’?	Spannende	vraag	is	dan	

natuurlijk	welke	positie	de	dirigent	van	elk	

van	die	schoolorkesten	inneemt…	Gaat	hij	

registreren,	of	blijft	hij	regisseren?

De	taak	van	de	dirigent	als	leider	van	een	

schoolorkest	is	veel	moeilijker,	maar	ook	

veel	mooier	dan	die	van	een	baas.	De	

dirigent	als	leider	zorgt	voor	samenhang	en	

harmonie,	voor	visie,	gedeelde	waarden,	

inspiratie	en	bezieling.	Hij	vindt	een	balans	

tussen	het	individuele	aandeel	en	het	

groepsproces.	Hij	heeft	de	moed	om	te	

vertrouwen	op	de	professionaliteit	van	zijn	

spelers.	Hij	eist	veel	van	hen,	maar	laat	hen	

ook	veel	ruimte	en	verantwoordelijkheid.	Hij	

staat	aan	de	top,	maar	voert	geen	topdown-

beleid,	terwijl	hij	er	wel	voor	zorgt	dat	het	

orkest	de	zaken	netjes	op	orde	heeft.

Een	leider	is	een	pedagoog.	Zoals	een	

goede	juf	of	meester	de	leerlingen	ver-

wachtingsvol	en	met	vertrouwen	tegemoet	

treedt,	zo	benadert	hij	zijn	medewerkers.	Hij	

weet	de	juiste	toon	te	treffen,	zorgt	voor	de	

juiste	mate	van	aandacht,	begeleiding,	cor-

rectie	en	complimenten.	Hij	ontdekt	talen-

ten	en	weet	die	te	benutten	ten	dienste	van	

de	leerlingen,	van	de	spelers	en	daarmee	

ook	van	de	uitvoering	van	het	stuk	‘Goed	

onderwijs’.	Resultaat:	een	onvergetelijk	

concert	en	staande	ovatie	van	het	publiek	

voor	dirigent	en	uitvoerenden.

Maar	als	de	contrabassist	er	toch	steeds	

niet	in	slaagt	om	in	de	maat	te	blijven	die	de	

dirigent	aangeeft?	Een	baas	zal	zo	iemand	

(laten)	ontslaan	en	een	andere	aanstellen.	

Probleem	opgelost	–	tenminste	dat	mag	

je	hopen.	Een	leider	zal	zo’n	contrabassist	

laten	ontdekken	dat	diens	talenten	meer	

tot	hun	recht	komen	in	solo-optredens	of	in	

een	ensemble	met	gelijkgestemden,	zodat	

de	contrabassist	zelf	ontslag	neemt	en	de	

dirigent	iemand	kan	aannemen	die	wel	het	

juiste	gevoel	heeft	voor	zijn	maatvoering.	_

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

d e  ta a k  v a n  d e 
d i r i g e n t  a l s  l e i d e r 
v a n  e e n  s c h o o lo r k e s t 
i s  v e e l  m o e i l i j k e r , 
m a a r  o o k  v e e l  m o o i e r 
d a n  d i e  v a n  e e n  b a a s
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Hoe	ziet	de	overwerkregeling	in	de	nieuwe	CAO	PO	er	
uit?

tekst harry van soest

In	het	onderhandelaarsakkoord	van	2	juli	2014	over	de	CAO	PO	2014	

zijn	er	tussen	de	PO-Raad	en	de	vakbonden	afspraken	gemaakt	

over	de	invoering	van	de	40-urige	werkweek	per	1	juli	2014.	In	dit	

akkoord	zijn	ook	afspraken	gemaakt	over	de	compensatie	van	even-

tueel	te	veel	gemaakte	uren.

Bij	de	invoering	van	de	40-urige	werkweek	geldt	als	uitgangspunt	

dat	er	niet	meer	gewerkt	wordt	dan	met	elkaar	is	afgesproken,	om	

de	werkdruk	voor	de	personeelsleden	te	verminderen.	Vóór	de	

zomervakantie	moeten	hierover	afspraken	gemaakt	worden	via	het	

les-	en	werkrooster	en	dienen	deze	vastgelegd	te	worden,	zodat	de	

afspraken	gelden	voor	het	hele	schooljaar.

Het	kan	voorkomen	dat	in	een	bepaalde	periode	meer	uren	

moeten	worden	gemaakt	ten	opzichte	van	de	40-urige	werkweek.	

Bijvoorbeeld	als	er	rapportbesprekingen	plaatsvinden	of	als	er	

tienminutengesprekken	in	de	avond	zijn,	die	een	overschrijding	

van	de	uren	veroorzaken.

In	het	onderhandelaarsakkoord	is	aangegeven	dat	indien	inciden-

teel	en	in	opdracht	van	de	werkgever	meer	dan	veertig	uur	per	

week	(deeltijders	naar	rato)	wordt	gewerkt,	er	sprake	is	van	over-

werk.	Dit	wordt	gecompenseerd	in	dezelfde	periode	tussen	twee	

schoolvakanties.	Daarbij	wordt	lestijd	gecompenseerd	in	lestijd	

(voor	lesgebonden-	en	behandeltaken	analoog),	tenzij	anders	is	

overeengekomen.	Alleen	als	compensatie	in	tijd	niet	mogelijk	is,	

kan	in	overleg	tussen	werkgever	en	werknemer	worden	besloten	tot	

uitbetaling.

Alle	betrokken	partijen	hebben	het	onderhandelaarsakkoord	voor-

gelegd	aan	hun	leden.	Naar	verwachting	zal	eind	september	2014	

duidelijk	zijn	of	de	afspraken	daadwerkelijk	gaan	gelden.

e e n  av s - l i d  o v e r  d e  h e l p d e s k :

‘ z o a l s  g e w o o n l i j k  i s  d e  av s  w e e r 
s n e l  e n  d u i d e l i j k .  e i g e n l i j k  h e e f t 
d e  av s  m i j  n o o i t  i n  d e  s t e e k 
g e l at e n ,  d at  m a g  o o k  w e l  e e n s 
g e z e g d  w o r d e n ! ’

w w w. a v s . n l

Vernieuwde website online
De	nieuwe	website	van	de	AVS	

is	23	juli	gelanceerd.	Er	is	hard	

gewerkt	om	niet	alleen	inhoudelijke	

en	visuele,	maar	ook	technische	

verbeteringen	door	te	voeren.	Een	

groot	deel	van	de	aanpassingen	op	

de	website	is	gebaseerd	op	diverse	feedback	van	leden.	De	site	is	

gebruiksvriendelijker:	in	één	oogopslag	is	in	het	menu	te	zien	waar	

bepaalde	informatie	te	vinden	is.	De	geavanceerde	zoekfunctie	en	

filters	bieden	snel	resultaat.	De	vernieuwde	webomgeving	bundelt	

bovendien	alle	eerdere	websiteonderdelen	van	de	AVS:	voor	het	

primair	en	voortgezet	onderwijs,	het	professionaliseringsaanbod,	

AVS	Voordeel	en	de	vacaturesite.	Alles	is	geïntegreerd	in	één	ver-

nieuwde,	overzichtelijke	website.

g o e d  o n d e r w i j s  g o e d e  m r

AVS-publicatie over 
medezeggenschap geactualiseerd

Op	1	augustus	2014	is	een	aantal	wijzigingen	onder	

andere	in	de	Wet	Primair	Onderwijs,	de	Wet	Kwaliteit	

Voortgezet	(Speciaal)	Onderwijs,	de	Wet	op	de	

Expertisecentra	en	de	Wet	Medezeggenschap	

Scholen	van	kracht	geworden.	Waar	relevant	zijn	deze	

wijzigingen	opgenomen	in	de	AVS-publicatie	Goed	

Onderwijs	Goede	MR	(derde	herziene	uitgave:	augustus	2014).	

Deze	actuele	versie	is	te	bestellen	via	www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten.

Heeft	u	de	tweede	uitgave	(september	2013)	in	uw	bezit,	dan	kunt	

u	het	addendum	bij	deze	uitgave	downloaden	via	www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/goed-onderwijs-goede-mr.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	Onderliggende	documenten,	aanvullende	informatie	en	verwijzingen	kunt	u	

verkrijgen	via	de	AVS	Helpdesk.	De	helpdesk	is	alle	werkdagen	bereikbaar	van	9.00	tot	17.00	uur	via	tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.	

Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	ook	op	

www.avs.nl/helpdesk.	
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a v s  v o o r d e e l

Educatiemaster nieuwe AVS 
Voordeelpartner

De AVS heeft een nieuwe voordeelpartner: Educatiemaster. 
Educatiemaster biedt leraren een online database van 
duizenden recente artikelen over het onderwijs. AVS-leden 
profiteren van een kennismakingsvoordeel.

De	overheid	stelt	in	de	nieuwe	cao	

de	leraar	zelf	verantwoordelijk	voor	

zijn	of	haar	eigen	professionalisering.	

Ook	zal	binnen	afzienbare	tijd	het	

lerarenregister	een	verplicht	karakter	

krijgen.	Elke	leraar	dient	10	procent	

van	zijn	of	haar	tijd	te	besteden	aan	de	eigen	professionalisering,	

waarvan	5	procent	aan	zelfstudie.	Dit	betekent	dat	een	fulltime	leraar	

per	jaar	80	uur	moet	lezen	om	op	de	hoogte	te	zijn	van	de	laatste	

onderwijsontwikkelingen.

Educatiemaster	biedt	een	betaalbare	oplossing	en	voordelige	

ondersteuning	om	het	stuk	zelfstudie	binnen	deze	10	procent	vorm	te	

geven.	AVS-leden ontvangen een uniek kennismakingsvoordeel en 

krijgen drie tot twaalf maanden gratis toegang! (afhankelijk van de 

mate van afname)	De	online	database	is	tot	stand	gekomen	in	samen-

werking	met	de	grootste	uitgeverijen.	Elke	leraar	krijgt,	door	diverse	

selecties	aan	te	geven,	de	artikelen	aangereikt	die	bij	zijn	of	haar	pro-

fiel	passen.	Daarnaast	wordt	het	leesgedrag	bijgehouden	en	kunnen	

leraren	interessante	artikelen	bewaren	en	delen	met	hun	collega’s.

Vanaf	1	euro	per	maand	per	leraar	kunnen	schoolleiders	teamleden	

toegang	verschaffen	tot	de	artikelen	in	het	systeem.	AVS-leden	

	kunnen	een	gratis	informatiepakket	downloaden.	

Meer	informatie:	www.avsvoordeel.nl	(aanmelden	via	

www.educatiemaster.nl,	o.v.v.	‘AVS-ledenactie’)

a v s  i n  d e  p e r s

WK en ADHD
BNR	Nieuwsradio	vroeg	zich	op	7	juli	af	of	scholen	tijdens	het	

WK	leerlingen	en	werknemers	vrij	zouden	moeten	geven	of	

accepteren	dat	ze	later	op	school	komen	door	de	(soms)	late	wed-

strijdtijden.	AVS-voorzitter	Van	Haren	gaf	aan	dat	scholen	al	aan	

het	begin	van	het	schooljaar	hun	lestijden	en	vakantieplanning	

rond	hebben	en	dat	zij	zich	daar	normaalgesproken	gewoon	aan	

houden.	“Zomaar	extra	vrij	geven	kan	dus	niet	en	zullen	scholen	

ook	zomaar	niet	doen.	Verder	is	het	de	verantwoordelijkheid	van	

de	ouders	om	hun	kinderen	al	dan	niet	op	tijd	naar	bed	en	op	tijd	

naar	school	te	laten	gaan.”

Van	Haren	ontkrachtte	op	4	juli	in	

De	Gelderlander	de	stelling	dat	

leraren	minder	afwijkend	gedrag	

accepteren	en	kinderen	daarom	snel-

ler	als	ADHD’er	aanmerken.	Volgens	

Van	Haren	krijgen	leraren	juist	steeds	

meer	te	maken	met	afwijkend	gedrag	in	hun	klas	door	Passend	

onderwijs.	De	AVS-voorzitter	wijdt	het	feit	dat	tegenwoordig	meer	

kinderen	Ritalin	krijgen	vooral	aan	de	medische	mogelijkheden	

die	in	de	voorbije	jaren	zijn	toegenomen.	“Wij	maken	ons	ook	

zorgen	om	het	toenemend	Ritalingebruik.	Aan	de	andere	kant:	

je	merkt	wel	dat	kinderen	er	rustiger	van	worden	en	zich	beter	

kunnen	concentreren.	Als	het	helpt,	waarom	zou	je	het	niet	

gebruiken,	vinden	veel	mensen	in	het	onderwijs.”	Van	Haren	pleit	

wel	voor	onderzoek	naar	de	oorzaak	van	het	toenemend	aantal	

ADHD-gevallen.

l e d e n w e r fa c t i e

Nieuwe leden: forse korting op 
scholing of cadeaukaart

Lid worden van de AVS loont! Nieuwe leden krijgen 
maar liefst 70 euro korting op een cursus/opleiding of 
ontvangen een cadeaukaart ter waarde van 35 euro. 

Wie	vóór	1	oktober	aanstaande	lid	wordt	van	de	AVS	ontvangt	

70	euro	korting	op	een	cursus	of	opleiding	van	de	AVS	(van	

minimaal	150	euro)	of	krijgt	een	cadeaukaart	van	35	euro.	Dit	

geldt	ook	voor	aspirant-leden.	Aspirant-mailleden	komen	alleen	

in	aanmerking	voor	70	euro	

korting	op	een	cursus/

opleiding	(geen	cadeau-

kaart).	Cadeaukaarten	

waaruit	nieuwe	leden	kun-

nen	kiezen:	V&D,	Intratuin,	

Podium,	Boekkado,	Lunch	

voor	2	(Giftfor2).

Maak een collega lid!
AVS-leden	die	een	nieuw	lid	aanbrengen	ontvangen	standaard	

10%	korting	op	het	persoonlijk	deel	van	hun	eerstvolgende	

contributie.	Bij	twee	leden	is	dat	25%,	bij	drie	45%,	bij	vier	

70%	en	bij	vijf	90%.

Kijk	voor	de	actievoorwaarden	en	de	te	kiezen	cadeaukaarten	

op	www.avs.nl/lidworden.
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Opleidingen, leergangen en trainingen oktober	&	november	2014
Opleiding	/	leergang	/	training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Leergang	Middenkader	 1	oktober		 Bob	Ravelli

•	Pesten	op	uw	school?	Wat	nu?	 1	oktober		 Tom	Roetert

•	Schooldirectie	&	privacy	 1	oktober		 Jan	Stuijver,	Romeo	Kadir

•	Effectieve	strategie-implementatie	 1	oktober		 Carine	Hulscher-Slot

•	Trendprofessional	Onderwijs	 2	oktober		 Marcel	Bullinga

•	Confronteren	met	respect		 2	oktober	 Jasper	Rienstra,	Leidje	Witte

•	Masterclass	Leren	in	de	21e	eeuw	 3	oktober		 Menno	van	Hasselt

•	Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	de	bestuurder	 6	oktober		 Carine	Hulscher-Slot

•	Ondernemende	schoolleiders	maken	het	verschil!	 7	oktober	 Marcel	Zwart

•	De	toekomst	van	brede	school	en	integrale	kindcentra	 7	oktober	 Henk	Derks,	Peter	Vereijken

•	Effectief	en	efficiënt	vergaderen	 8	oktober		 Tom	Roetert

•	Neurolinguïstisch	programmeren	(NLP)	voor	leidinggevenden	 9	oktober		 Ger	van	Drunen

•	Leergang	Bovenschools	leidinggeven		 9	oktober	 Margriet	van	Ast

•	Begroten,	budgetteren	en	bezuinigen,	de	basis		 10	oktober		 Arie	van	Loon

•	Een	project:	aanpak,	uitrol	en	beheersing	(verdieping)	 14	oktober	 Heike	Sieber	

•	Leergang	Interim-management,	iets	voor	u?	 30	oktober	 Tom	Roetert

•	Neurolinguïstisch	programmeren	(NLP)	voor	onderwijsgevenden	 30	oktober		 Ger	van	Drunen

•	Rechten	en	plichten	van	ouders	en	leerlingen	 31	oktober		 Marielle	Boogers-Meijerman

•	Gezond	werkgeverschap	 31	oktober	 Tom	Roetert,	Claudia	Bouwman

•	Zelfevaluatie	in	de	school		 4	november		 Jan	Stuijver

•	Eerder	stoppen?	Wil	ik	dat?		 5	november		 Tom	Roetert,	Claudia	Bouwman

•	Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?		 5	november		 Carine	Hulscher-Slot

•	Professionele	cultuur	op	uw	school:	hoe	dan?		 5	november		 Tom	Roetert

•	Mediationvaardigheden	voor	schoolleiders		 6	november		 Ruud	de	Sain,	Jan	Plevier

•	Leergang	Oriëntatie	op	bestuurlijk	leiderschap	 6	november	 Margriet	van	Ast

•	Begroten,	budgetteren	en	bezuinigen,	verdieping		 6	november		 Arie	van	Loon

•	Loopbaanbezinning		 7	november		 Tom	Roetert,	Claudia	Bouwman

•	Omgaan	met	de	pers:	manage	de	calamiteit!		 10	november		 Tineke	Snel,	Ruud	de	Sain

•	Naar	andere	schooltijden,	en	dan?	 11	november	 Paul	van	Lent,	Eelco	Dam

•	Een	goed	personeelsdossier	is	het	halve	werk!		 11	november	 Jan	Stuijver

•	Stratosphere;	pedagogie,	technologie	en	veranderkunde	(Fullan)		 11	november		 Michel	van	de	Ven

•	Rechten	en	regels	bij	aanname	en	ontslag	van	personeel		 12	november		 Anita	Vink,	Harry	van	Soest

•	Systeemdenken	voor	leiders	en	begeleiders		 13	november		 Jan	Jutten

•	Competentiegericht	coachen		 13	november		 Tom	Roetert

•	Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?		 14	november		 Arie	van	Loon	

•	Operationeel	werkgeverschap		 19	november		 Jan	Stuijver

•	Lerende	Topscholen:	van	goed	naar	uitmuntend		 19	november		 Bob	Ravelli

•	Meesterlijk	coachen		 19	november		 Tom	Roetert

•	Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?		 21	november		 Paul	van	Lent,	Eelco	Dam

•	Strategisch	personeelsbeleid	en	formatiemanagement		 21	november		 Arie	van	Loon

•	Bezoek	onderwijsinspecteur:	leiden	of	lijden,	lust	of	last?	 26	november		 Jan	Stuijver

•	Gespreksvoering:	fundament	van	de	professionele	relatie		 27	november	 Ruud	de	Sain

•	Professioneel	kapitaal	–	Leidinggeven	boven	verwachting		 27	november		 Jan	Jutten

•	Meerscholen-	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!		 28	november		 Tom	Roetert,	Ruud	de	Sain

(onder	voorbehoud)

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen,	leergangen,	trainingen,	
maatwerk,	meer	informatie	en	inschrijven	het	complete	overzicht	op	www.avs.nl/
professionalisering,	dé	website	van	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap	voor	
leidinggevenden	en	organisaties	in	het	funderend	onderwijs.
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Onze opleidingen en leergangen:
Eenjarige	opleiding:
16	eendaagsen	en	1	tweedaagse

Schoolleider Basisbekwaam
In	de	opleiding	werkt	u	aan	de	ontwikkeling	van	uw	persoonlijk	

	leiderschap	en	is	er	veel	aandacht	voor	het	ambachtelijke	deel	van	

het	schoolleiderschap:	het	sturen	in	de	domeinen	schoolorganisa-

tie,	onderwijsorganisatie,	personeel,	facilitair	en	cultuur.	U	leert	

onder	andere	onderzoek	in	te	zetten	en	data	in	en	over	de	school	

te	benutten	en	kennisbronnen	van	buiten	de	school	te	ontsluiten.	

Alle	vijf	de	basiscompetenties,	die	bijdragen	aan	optimale	leer-

lingresultaten	en	een	duurzame	schoolontwikkeling,	komen	aan	

bod.	Een	verbetertraject	op	uw	eigen	school	waaraan	u	leiding	wilt	

geven,	vormt	de	belangrijkste	casus.	Deelnemers	aan	deze	cedeo	

gecertificeerde	opleiding	ontvangen	het	certificaat	Schoolleider	

Basisbekwaam.

Doelgroep: leerkrachten,	adjunct-directeuren,	ib’ers	en	coördi-

natoren	met	leiderschapsambities	die	zich	willen	ontwikkelen	tot	

schoolleider.

Data: 21	januari,	4	en	5	februari,	4	maart,	18	maart,	1	april,	15	april,	

13	mei,	27	mei,	10	juni,	16	september,	30	september,	14	oktober,	

11	november,	25	november,	9	december	en	16	december	2015

Eenjarige	opleiding:
16	eendaagsen	en	1	tweedaagse

Schoolleider Vakbekwaam
In	de	opleiding	wordt	het	ambachtelijke	deel	van	het	schoolleider-

schap	naar	een	hoger	niveau	gebracht.	U	werkt	aan	verdieping	en	

verbreding	van	uw	persoonlijk	en	onderwijskundig	leiderschap.	

De	opleiding	onderscheidt	drie	leerlijnen	die	het	eigen	leren	in	

relatie	tot	schoolontwikkeling	inzichtelijk	maken:	persoonlijk	leider-

schap,	organisatieontwikkeling	(o.a.	veranderprocessen)	en	onder-

zoek.	Na	afloop	van	de	opleiding	kunt	u	onder	andere	leidinggeven	

aan	duurzame	schoolontwikkeling	en	een	‘lerende	organisatie’.	

Deelnemers	aan	deze	cedeo	gecertificeerde	opleiding	ontvangen	

het	diploma	Vakbekwaam	Schoolleider	(register	diploma	po).

Doelgroep: functioneel	leidinggevenden	met	aantoonbare	com-

petenties	op	het	niveau	van	Schoolleider	Basisbekwaam.	U	heeft	

ruimte	en	bevoegdheden	om	leiding	te	geven	aan	een	substantieel,	

integraal	verbetertraject	in	de	eigen	school.	U	heeft	een	midden-

managementopleiding	afgerond.

Data: 21	januari,	4	en	5	februari,	4	maart,	18	maart,	1	april,	15	april,	

13	mei,	27	mei,	10	juni,	16	september,	30	september,	14	oktober,	

11	november,	25	november,	9	december	en	16	december	2015

2	eendaagsen	en	5	tweedaagsen

Leergang Bovenschools 
leidinggeven

Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en/of	complexe	organisaties	

vraagt	om	een	manier	van	sturing	en	leiding	geven	waarbij	meer	

afstand	tot	de	uitvoering	van	de	organisatie	nodig	is.	Het	vraagt	om	

een	langetermijnvisie,	om	strategisch	denken	en	handelen	en	om	

sturen	op	afstand.	U	leert	anders	te	kijken	naar	uw	organisatie,	van-

uit	meerdere	invalshoeken.	Bijvoorbeeld	het	op	afstand	sturen	van	

organisatieprocessen,	sturen	met	geld	en	sturen	op	kwaliteit.	Een	

individuele	waardentest,	een	persoonlijk	portfolio	en	(optioneel)	

een	persoonlijk	sparringgesprek	zijn	onderdelen	van	de	leergang.	

De	vijf	kernmodules	zijn:	persoonlijk	leiderschap,	onderwijs	en	

maatschappij,	strategie	en	governance,	veranderkunde,	bedrijfs-

voering	en	strategisch	personeelsbeleid.

Doelgroep: directeuren/schoolleiders	die	werkzaam	zijn	als	meer-

scholen-	of	clusterdirecteur	en/of	bestuurlijke	taken	verrichten	

en	schoolleiders	met	ambitie	voor	een	dergelijke	functie.

Data: 9	oktober,	27	en	28	november,	15	en	16	december	2014,	

11	en	12	februari,	18	en	19	maart,	19	en	20	mei,	24	juni	2015

Nieuw! 1	tweedaagse	en	5	eendaagsen

Leergang Oriëntatie op 
bestuurlijk leiderschap

U	oriënteert	zich	op	een	bestuurlijke	rol	als	volgende	stap	in	uw	

carrière	en	u	wilt	daarin	meer	inzicht	krijgen.	We	bieden	u	de	gele-

genheid	om	vanuit	theorie	en	praktijk	meer	kennis	te	krijgen	van	de	

inhoud	en	de	complexiteit	van	een	functie	als	onderwijsbestuurder.	

Daarbij	vindt	doorlopend	reflectie	plaats	op	uw	persoonlijke	

waarden,	drijfveren	en	visie	gericht	op	de	centrale	vragen:	Hoe	ziet	

een	bestuurlijk	profiel	eruit?	Wil	ik	een	bestuurlijk	leider	worden?	

Past	bestuurlijk	leiderschap	bij	mij?	Een	individuele	waardentest,	

het	maken	van	een	reflectiedocument,	een	persoonlijk	sparring-

gesprek	(optioneel)	en	een	eindpresentatie	zijn	onderdeel	van	het	

oriëntatietraject.	Ook	loopt	u	vier	dagen	mee	met	een	onderwijs-

bestuurder	buiten	de	eigen	organisatie.	Onderwerpen	kernmodules:	

persoonlijk	leiderschap,	bestuurbaarheid	van	organisaties	en	de	

verschillende	rollen	van	bestuurlijk	leiderschap.

Doelgroep: ervaren	directeuren,	adjunct-directeuren,	clusterdirec-

teuren,	meerscholendirecteuren	en	interim-managers	die	zich	willen	

oriënteren	op	een	bestuurlijke	rol.

Data: 13	en	14	november,	11	december	2014,	29	januari,	5	maart,	

9	april	en	21	mei	2015

Nieuw!
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3	tweedaagsen	en	2	eendaagsen	(+intervisie)

Leergang Interim-management, 
iets voor u?

Interim-manager	zijn	vraagt	van	een	zelfstandige	professional	met	

specifieke	kwaliteiten	op	het	gebied	van	inhoud,	ervaring	en	menta-

liteit.	Daarnaast	zijn	eigenschappen	als	integriteit,	zorgvuldigheid,	

transparantie	en	professionaliteit	van	groot	belang.	Juist	het	met	

distantie	kunnen	werken,	maar	wel	met	voldoende	nabijheid	om	

mensen	te	kunnen	bewegen,	is	een	belangrijke	voorwaarde	om	

succesvol	te	zijn.	In	de	leergang	komt	onder	andere	aan	de	orde	

welke	competenties	interim-managers	nodig	hebben	(de	drie	C-’s)	

om	organisatieveranderingen	aan	te	sturen	en	wat	de	invloed	is	van	

de	specifieke	context	waarbinnen	zij	werken	en	van	de	specifieke	rol	

die	ze	vervullen.

Doelgroep: (ervaren)	directeuren,	schoolleiders,	middenkader,	

adjunct-directeuren	en	interim-managers	die	een	volgende	stap	

in	hun	loopbaan	overwegen	en	hun	expertise	willen	inzetten	voor	

interim-management.

Data: Serie	1:	30	en	31	oktober,	4	december	2014,	6	februari,	

12	en	13	mei	en	18	en	19	juni	2015

Serie	2:	5	en	6	maart,	17	april,	22	mei,	25	en	26	juni	en	

17	en	18		september	2015

m e e r  i n fo r m at i e ,  i n s c h r i j v e n 
e n  a dv i e s  o p  m a at

Kijk	voor	meer	informatie,	zoals	data,	kosten,	trainers	en	

inschrijven	op	www.avs.nl/professionalisering	of	neem	

contact	op	met	de	AVS	via	cel@avs.nl	of	tel.	030-2361010.	

Wilt	u	een	training,	opleiding,	leergang,	advies	of	coaching	

op	maat	en/of	incompany voor	uw	organisatie	of	team?	Neem	

dan	contact	op	met	Margriet	van	Ast,	programmamanager	AVS	

Centrum	Educatief	Leiderschap,	via	adviesopmaat@avs.nl	of	

tel.	030-2361010.

Minileergang:	4	tweedaagsen

Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

In	uw	veelzijdige	en	veeleisende	rol	als	gedreven	schoolleider	

heeft	u	behoefte	aan	verbreding,	verdieping	en	verrijking	van	uw	

dagelijkse	functioneren.	Als	professional	ziet	en	ervaart	u	graag	

persoonlijke	groei	en	heeft	u	een	bepalende	rol	voor	de	kwaliteiten	

van	uzelf,	uw	team	en	daarmee	ook	van	het	onderwijs.	Die	verant-

woordelijkheid	vraagt	om	regelmatig	onderhoud.	Uw	omgeving	

verwacht	een	schoolleider	die	kwaliteiten	herkent	en	deze	op	de	

juiste	manier	en	op	het	juiste	moment	weet	in	te	zetten.	Aan	de	orde	

komen	onder	andere:	authentiek	leiderschap	als	basis	voor	excel-

lent	functioneren,	leren	van	de	toekomst	(Theorie	U)	en	de	kracht	

van	het	conflict	en	mediation.	Ook	boort	u	een	netwerk	aan	van	

bevlogen	collega’s	en	kennisdragers.

Doelgroep: ervaren	schoolleiders	met	een	hoog	ambitieniveau,	

die	op	handelings-	en	reflectieniveau	willen	groeien.

Data: 12	en	13	januari,	3	en	4	februari,	23	en	24	maart,	28	en	29	mei	

en	29	juni	2015	(serie	2)

Max.	12
deelnemers

6	eendaagsen	en	1	tweedaagse

Leergang Middenkader
Als	middenmanager	vervult	u	een	scharnierfunctie	in	een	school.	

Enerzijds	bent	u	verantwoordelijk	voor	het	uitvoeren	van	vastge-

steld	beleid,	anderzijds	signaleert	u	binnen	het	primaire	proces	

zaken	die	voor	de	beleidsontwikkeling	van	belang	zijn.	In	de	

leergang	leert	u	leidinggeven	aan	een	bouw	of	afdeling	door	het	

ontwikkelen	van	uw	professionele	en	persoonlijke	kwaliteiten	en	

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

als	sparringpartner	voor	managementvraagstukken,	kunt	u	reflec-

teren	op	eigen	handelen,	bent	u	voor	uw	collega’s	een	rolmodel	en	

in	staat	om	op	een	concreet	vraagstuk	actie-onderzoek	(in	de	eigen	

organisatie)	uit	te	voeren,	te	analyseren	en	te	vertalen	in	beleid.	

Met	het	certificaat	‘Leidinggevende	Middenkader’	heeft	u	toegang	

tot	de	verkorte	versie	van	de	opleiding	Schoolleider	Basisbekwaam	

en/of	tot	de	opleiding	Schoolleider	Vakbekwaam.	Ook	krijgt	u	

toegang	tot	het	Netwerk	Middenkader	en	kunt	u	deelnemen	aan	

verdiepings-	en	trainingsbijeenkomsten.

Doelgroep: bouwcoördinatoren,	adjunct-directeuren,	afdelings-

leiders	of	u	heeft	de	ambitie	om	een	dergelijke	leidinggevende	

positie	te	gaan	vervullen.

Data: 1	oktober,	29	en	30	oktober,	26	november	2014,	21	januari,	

11	februari,	25	maart	en	17	juni	2015

Foto:	Hans	Roggen
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Het AVS Centrum Educatief Leiderschap is vorig schooljaar 
gestart met een nieuwe leergang: professioneel 
bestuurder. Deze leergang is ontwikkeld omdat onder 
bestuurders behoefte bestaat aan professionalisering 
gericht op hun specifieke taak en functie, en gerelateerd 
aan de praktijk. Deze maand ronden de eerste deelnemers 
de leergang af met een studiereis naar Engeland. “Ik 
ben me bewuster van mijn rol en wat er van mij verwacht 
wordt.” tekst winnie lafeber

“Bestuurder	zijn	is	een	eenzaam	beroep	en	de	rol	van	de	bestuur-

der	is	niet	altijd	even	duidelijk:	hij	of	zij	is	werkgever	van	al	het	

onderwijspersoneel	en	werknemer	van	de	toezichthouder.	De	

AVS	wilde	een	samenhangende	leergang	ontwikkelen,	gericht	

op	bestuurders	en	algemeen	directeuren	die	bestuurlijke	taken	

uitvoeren.”	Aan	het	woord	is	Carine	Hulscher-Slot,	senior	adviseur	

bij	Leeuwendaal	en	een	van	de	kerndocenten	van	de	leergang	die	

de	module	Governance	verzorgde.	Deelnemer	Frank	Peze,	sinds	

anderhalf	jaar	bestuurder	van	het	Openbaar	Onderwijs	in	Capelle	

en	Krimpen	aan	den	IJssel	en	daarvoor	vele	jaren	bovenschools	

directeur,	bevestigt	dat	hij	veel	geleerd	heeft	over	zijn	rol	en	positie.	

“De	rol	van	bestuurder	is	vrij	nieuw	in	het	onderwijs.	Vroeger	was	

er	een	vrijwilligersbestuur,	zonder	Raad	van	Toezicht.	De	rol	van	

bestuurder	is	duidelijk	anders	dan	die	van	toezichthouder	of	boven-

schools	directeur.	Als	bestuurder	ben	ik	verantwoordelijk	voor	de	

strategie	van	de	organisatie	en	in	tegenstelling	tot	voorheen	veel	

minder	operationeel	actief.	Tijdens	de	leergang	kun	je	over	dit	soort	

onderwerpen	sparren.”

Persoonlijk leiderschap
In	vijf	modules	behandelt	de	leergang	alles	wat	de	bestuurder	in	

zijn	of	haar	takenpakket	tegenkomt.	Een	van	de	kernvragen	is	hoe	

je	de	beleidsontwikkelingen	bovenschools	strategisch	aanstuurt.	

Hoe	breng	je	directeuren	in	positie	voor	de	uitvoering	van	het	strate-

gische	beleidsplan?	Een	ander	belangrijk	thema	is	verandermanage-

ment.	Ook	ondernemerschap	en	persoonlijk	leiderschap	komen	aan	

bod.	Peze:	“Spiral	Dynamics,	gericht	op	persoonlijk	leiderschap,	

is	een	manier	van	kijken	naar	je	organisatie	en	hoe	je	daar	zelf	in	

staat.	Daarbij	onderzoek	je	ook	de	historie:	in	welk	stadium	zit	je	

organisatie,	hoe	is	de	cultuur?	Ook	leer	je	veel	over	jezelf:	ben	je	

een	vernieuwer,	strateeg	of	veranderaar?	Het	gaat	om	bewustwor-

ding	van	deze	processen	en	hoe	je	daarmee	omgaat,	zodat	je	weet	

welke	verwachtingen	je	opwekt	of	welke	stappen	je	moet	zetten.	

Het	is	ook	interessant	te	horen	hoe	het	Europees	organiseren,	

gericht	op	duurzaamheid,	verschilt	van	de	Anglo-Amerikaanse	cul-

tuur	die	meer	gericht	is	op	kortetermijnresultaten.”

Casusgestuurd leren
Naast	een	deel	theorie,	onder	andere	aan	de	hand	van	vakliteratuur,	

zijn	er	veel	praktijkopdrachten	en	intervisiemomenten.	De	nadruk	

ligt	op	‘leren	van	elkaar’,	casusgestuurd	leren	en	intervisie.	De	the-

orie	wordt	continu	gespiegeld	aan	de	praktijk.	Deelnemers	voeden	

elkaar	in	oplossingen	voor	dilemma’s.	De	deelnemers	zoeken	elkaar	

ook	buiten	de	leergang	om	op.	Peze:	“De	onderlinge	discussies	zijn	

heel	leerzaam.	Je	hoort	andere	invalshoeken.	Je	wordt	je	bewust	van	

je	keuzes	of	de	heersende	waarden	in	je	organisatie.	De	resultaten	

van	de	reflectieopdracht	neem	ik	mee	in	mijn	werkpraktijk.	Ook	stel-

len	we	elkaar	vragen	via	de	whatsapp-groep.	In	de	toekomst	willen	

we	expertise	blijven	delen	met	elkaar.”

Continue professionele ontwikkeling
Deelnemers	trekken	een	jaar	lang	intensief	met	elkaar	op.	

Hulscher-Slot:	“We	laten	de	deelnemers	niet	zomaar	‘los’.	

Deze	maand	gaan	we	nog	op	studiereis	naar	Engeland,	waar	onder

andere	een	bezoek	aan	professor	David	Hopkins	is	gepland.”	

Continue	professionele	ontwikkeling	en	elkaar	ontmoeten	zijn	

belangrijke	waarden	van	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap.	

Peze:	“Ik	vond	het	persoonlijk	leiderschap	zo	interessant,	dat	we	

een	tweedaagse	met	ons	directieteam	hebben	georganiseerd	samen	

met	kerndocent	Jasper	Rienstra.	Voor	mijzelf	heeft	deze	leergang	

opgeleverd	dat	ik	zelfbewuster	ben	en	weet	wat	ik	aan	het	doen	

ben.	Ik	sta	steviger	in	mijn	schoenen.”

Intake:	oktober	en	november	2014

Start:	januari	2015

Meer informatie en inschrijven:	

www.avs.nl/professionalisering/opleidingen

5	tweedaagsen	en	5	eendaagsen

Leergang Professioneel bestuurder
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voor: (G)MR-leden, OPR, schoolbesturen, directies en 

andere geïnteresseerden uit het funderend onderwijs

van: Stichting Onderwijsgeschillen, Steunpunt 

medezeggenschap passend onderwijs en project Versterking 

medezeggenschap

wanneer: 12 november

waar: Congrescentrum de Reehorst in Ede

wat: WMS-congres 2014

Medezeggenschap: sterker, 
beter, passend

Grotendeels	in	het	teken	van	Passend	onderwijs,	maar	ook	

onderwerpen/handreikingen	uit	het	project	Versterking	

medezeggenschap	komen	aan	bod	en	er	is	ruimte	voor	andere	

actuele	thema’s.	Inschrijven:	www.deelnameregistratie.nl

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: ouders, leraren

van: Balans

wanneer: 26 september

waar: Beatrixtheater Jaarbeurs Utrecht

wat: (kennis)symposium 2014

Hoe passen kinderen in het 
onderwijs?

Met	aandacht	voor	de	overgang	van	‘rugzak’	naar	Passend	

onderwijs.	Hoe	hebben	kinderen	met	een	ontwikkelingsstoor-

nis	op	het	gebied	van	leren	en/of	gedrag	toch	kans	van	slagen	

hebben	binnen	Passend	onderwijs	vanuit	de	basiszorg?	In	de	

meeste	gevallen	zullen	kinderen	met	ADHD,	autisme	(ASS),	

dyslexie,	dyscalculie	of	Developmental	Coordination	Disorder	

(DCD)	niet	(meer)	in	aanmerking	komen	voor	een	extra	budget	

en	speciale	onderwijsvoorzieningen.	Dit	vraagt	veel	van	leraren	

en	de	samenwerking	tussen	ouders	en	leraar	onderwijs	op	maat	

te	maken	en	het	pedagogisch	partnerschap	vorm	en	inhoud	te	

geven.	www.balansdigitaal.nl

voor: po en vo

van: Centrum School en Veiligheid/Pestweb, OCW en het 

Vlaams Netwerk Kies kleur tegen pesten

wanneer: 22 tot en met 26 september

waar: landelijk

wat: evenement

Week tegen pesten
De	Nederlandse	Week	tegen	pesten	–	naar	aanleiding	van	het	

plan	van	aanpak	tegen	pesten	–	zal	met	ingang	van	2014	elk	

jaar	gehouden	worden	aan	het	begin	van	het	schooljaar,	in	

de	vierde	week	van	september.	Dit	jaar	is	het	thema	‘Horen,	

zien	en	Speak	Up’,	over	het	bespreekbaar	maken	van	pesten.	

Niet	meer	zwijgen	en	je	ervoor	schamen,	maar	er	juist	over	

praten	en	ook	voor	anderen	opkomen.	Scholen	kunnen	op	

www.schoolenveiligheid.nl	een	draaiboek	vinden	met	stappen	

hoe	ze	de	week	kunnen	vormgeven	en	voorbereiden,	en	tips	

voor	direct	toepasbare	lesideeën?

voor: geïnteresseerden

van: Onderwijs Maak Je Samen en Stichting De Brink

wanneer: 13, 14 en 15 oktober 

waar: Rotterdam, Zwolle en Helmond

wat: open masterclasses

Onderwijs voor een 
ondernemende generatie

Hoe	bereid	je	leerlingen	voor	op	banen	die	zijzelf	gaan	uit-

vinden?	Hoe	kunnen	kinderen	allemaal	maximaal	naar	eigen	

vermogen	presteren?	Professor	dr.	Yong	Zhao	verzorgt	hierover	

masterclasses	naar	aanleiding	van	zijn	boek	‘World	Class	

Learners,	Onderwijs	voor	een	ondernemende	generatie’.	Hij	

bepleit	een	herwaardering	van	kunst,	cultuur	en	filosofie.	Zhao	

daagt	deelnemers	uit	om	na	te	denken	over	onderwijsinnovaties	

om	van	scholen	broedplaatsen	te	maken	voor	creatief	en	onder-

nemend	talent.	www.worldclasslearners.nl

voor: onderwijs en kinderopvang

van: Landelijk Steunpunt Brede Scholen

wanneer: 1 oktober

waar: Papendal, Arnhem

wat: congres

Gezonde Brede School
Sport,	bewegen	en	een	gezonde	Leefstijl	in	én	rond	de	school	

en	de	kinderopvang	zorgen	voor	betere	prestaties	en	een	groter	

welzijn	voor	kinderen.	Congresdeelnemers	laten	zich	informeren	

en	zo	veel	mogelijk	ook	activeren	naar	een	volgende	stap	in	hun	

eigen	dagelijkse	praktijk.	Het	programma	staat	onder	leiding	

van	Ben	van	den	Burg,	oud-Olympiër	en	Eurosport-commentator.	

Inschrijven:	www.bredeschool.nl/congresgezondebredeschool
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voor: externe vertrouwenspersonen po/vo/mbo/ho/wo

van: Stichting School en Veiligheid/PPSI

wanneer: 9 oktober

waar: Woudstede, Utrecht-Lunetten

wat: studiedag

X-factor: Excellent door de praktijk!
Actuele	ontwikkelingen,	professionaliteit	en	het	uitwisselen	

van	ervaringen	staan	centraal.	‘s	Ochtends	gaat	de	aandacht	

uit	naar	de	rol	en	positie	van	de	externe	vertrouwenspersoon	in	

het	kader	van	de	nieuwe	Wet	sociale	veiligheid	in	het	(‘antipest-

wet’).	’s	Middags	ligt	de	focus	op	de	schoolcultuur	in	relatie	tot	

de	sociale	veiligheid.	www.ppsi.nl

voor: leerkrachten, directeuren en bestuurders primair 

onderwijs

van: TechYourFuture, Centre of Expertise TechniekOnderwijs

wanneer: 22 en 29 oktober

waar: resp. Zwolle en Enschede

wat: leer- en doeconferentie

Techniek onder de loep
Volgens	het	Nationaal	Techniekpact	moet	iedere	basisschool	

vanaf	2020	wetenschap	en	techniek	aanbieden.	Basisscholen	

zullen	daarvoor	hun	onderwijs	anders	moeten	inrichten.	Over	

zes	jaar	moet	het	primair	onderwijs	wetenschap	en	techniek	

hebben	geïntegreerd.	De	conferentie	over	techniekonderwijs	

bestaat	uit	diverse	presentaties	en	workshops.	Historicus	en	

schrijver	Rutger	Bregman	zal	het	maatschappelijk	belang	van	

wetenschap	en	techniek	benadrukken.	Maurice	Lede	van	Het	

Klokhuis	is	dagvoorzitter.	www.techyourfuture.nl

voor: leerlingen, ouders en scholen

van: Pestweb

wat: app

Cyberpesten: er is een uitweg
De	Nederlandse	versie	van	de	#DeleteCyberbullying-app	is	

beschikbaar	in	de	Google	Play	Store	en	bevat	een	interactieve	

kennisquiz	voor	leerlingen,	ouders	en	leraren	over	cyberpesten.	

Ook	zijn	een	video	over	cyberpesten	en	een	enquête	voor	lera-

ren	opgenomen	in	de	app.	Doel	is	de	gebruiker	tips	en	advies	

te	geven	om	cyberpesten	te	voorkomen	en	aan	te	pakken,	en	

waar	nodig	door	te	verwijzen	naar	verschillende	hulporgani-

saties.	De	app	biedt	tevens	de	mogelijkheid	om	direct	contact	

op	te	nemen	met	een	van	de	hulporganisaties	als	Pestweb,	de	

Kindertelefoon,	Mijn	Kind	Online,	et	cetera.

voor: groep 1 t/m 8 basisonderwijs

van: Kwintessens

wat: methode

Sociaal-emotioneel leren
met Kwink

Nieuwe,	online	methode	voor	sociaal-emotioneel	leren	(SEL)	

in	groep	1	t/m	8	van	het	basisonderwijs.	De	methode	biedt	een	

doordacht	SEL-programma,	gebaseerd	op	de	laatste	weten-

schappelijke	inzichten.	Gericht	op	preventie	(van	bijvoorbeeld	

pesten)	en	de	kracht	van	een	veilige	groep.	Onder	andere	vanuit	

de	principes	van	Positive	Behavior	Support	(PBS).	Meer	informa-

tie:	www.kwinkopschool.nl

voor: schoolleiders, rectoren en bestuurders uit alle 

onderwijssectoren

van: Nivoz

wanneer: 24 september

waar: Landgoed de Horst, theater Maitland, Driebergen

wat: conferentie

Leider zijn in het onderwijs
Er	bestaat	een	grote	behoefte	aan	krachtig	(school)leiderschap,	

ook	in	de	zin	van	moreel	of	pedagogisch	leiderschap,	het	kun-

nen	wekken	van	het	potentieel	van	je	leraren/schoolleiders	en	

zichtbare	eindverantwoordelijkheid.	(School)leiders	zijn	voor	

zowel	hun	leerlingen	als	hun	leraren	een	kompas.	Welke	com-

petenties	en	kwaliteiten	van	zijn	vergt	dat?	Denkers	en	weten-

schappers	Dolf	van	den	Berg	en	Gert	Biesta	verzorgen	keynotes,	

Marcel	van	Herpen	werkt	het	begrip	Pedagogisch	Leiderschap	

uit	en	Luc	Stevens	geeft	een	nabeschouwing.	Tussendoor	is	

er	gelegenheid	om	op	het	eigen	leiderschap	te	reflecteren.	

Aanmelden:	info@nivoz.nl,	www.nivoz.nl

voor: schoolbesturen en gemeenten

van: Ruimte-OK i.o.v. OCW

wat: voorlichting

wanneer: september en oktober

Overheveling buitenonderhoud
Schoolbesturen	zijn	vanaf	1	januari	2015	verantwoordelijk	

voor	het	buitenonderhoud	van	hun	schoolgebouwen.	Zij	

ontvangen	voor	deze	taak	een	bedrag	van	t 159	miljoen	uit	

het	gemeentefonds.	Deze	middelen	voor	het	buitenonderhoud	

worden	toegevoegd	aan	de	lumpsum.	Om	de	overdracht	van	

gemeenten	naar	schoolbesturen	goed	te	laten	verlopen	eb	

besturen	te	helpen	bij	het	oppakken	van	deze	taak,	zijn	er	

ook	in	september	en	oktober	regionale	voorlichtingsbijeen-

komsten.	Daarnaast	zijn	er	verschillende	brochures,	hand-

reikingen	en	een	website	waarop	deze	zijn	terug	te	vinden,	zie	

www.overhevelingbuitenonderhoud.nl
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We zijn gespecialiseerd in het beïnvloeden van gedrag 
van mensen. Professionals werken krachtig wanneer 
ze verschil kunnen maken. Wij leren leerkrachten, 
docenten en hun leidinggevenden hun eigen potentieel 
ontdekken en te benutten. Teams worden sterker als 
verschil ontdekt, gekend en benut wordt. 

� personal coaching 
� teamcoaching 
� teambuilding
� cultuurverandering, op naar een professioneel klimaat! 
� teamontwikkeling op basis van DISC 
� assessments leerkrachten PO / docenten VO 
� selectie nieuw personeel. De juiste persoon voor de job!
� leiderschapsontwikkeling

Zet uw personeel in hun kracht! Laat ze vonken!

Wilt u personeel dat 
vanuit passie betrokken 
is met kinderen?

www.krachtvanverschil.nl
info@krachtvanverschil.nl
06-42557154

‘Kracht van Verschil’ is het coaching label van Schoolimpuls (www.schoolimpuls.nl)
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BRENG ARBO-RISICO’S 
EENVOUDIG IN KAART 
De Arbomeester helpt u bij het 

inventariseren en analyseren van 

de arbeids-risico’s. Ook kunt u 

met de Arbomeester een plan van 

aanpak maken waarin u beschrijft 

welke acties u gaat ondernemen.

IS HET VEILIG 
OP UW SCHOOL?

ARBOMEESTER.NL
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Adviseren en begeleiden bij ernstige school-
plaatsingsproblemen (zowel in het speciaal 
onderwijs als in het reguliere onderwijs) van 
kinderen met extra ondersteuningsbehoefte 
(vanwege ziekte, stoornis of handicap) en/of bij 
kinderen die langer dan vier weken thuiszitten.

Onderwijsconsulenten geven advies en bege-
leiding als school en ouders het niet eens kun-
nen worden over het schoolplaatsingsaanbod 
van een leerling met extra ondersteuningsbe-
hoefte, of de geboden ondersteuning.

Ook in het stelsel van Passend onderwijs blij-
ven de onderwijsconsulenten beschikbaar.

Postbus 19521
2500 CM Den Haag
T 070 312 28 87
E info@onderwijsconsulenten.nl
I  www.onderwijsconsulenten.nl 

ONDERWIJS
consulenten
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Voor	school	en	privé

Veel	scholen	samen	kunnen	beter	
en	goedkoper	inkopen.	Dat	is	het	
idee	achter	AVS	Voordeel.	Om	u	te	
helpen	bij	het	kiezen	uit	het	vaak	
versnipperde	aanbod,	hebben	we	
afspraken	met	diverse	aanbieders	
gemaakt;	met	het	oog	op	hoge	
kwaliteit	en	een	lage	prijs.

Schoolvoordeel:
Administratie	en	informatie,	Advies	en	begeleiding,	
Financiële	en	facilitaire	dienstverlening,	ICT	en	Multimedia,	
Verbruiksmateriaal,	Educatie,	Huisvesting,	Energie	
en	Inrichting

Privévoordeel:
Zorgverkering

Meer informatie: 
www.avsvoordeel.nl	of	mail	voordeel@avs.nl

AVS Voordeel
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boekbespreking

Het	gebeurt	niet	vaak	dat	een	managementboek	op	hoogglanspapier	

verschijnt.	Het	blijkt	nodig	te	zijn	om	de	vele	kunstwerken	die	in	‘Jezelf	

zijn’	van	Dolf	van	den	Berg	een	rol	spelen	tot	hun	recht	te	laten	komen.	

De	inhoudelijke	kwaliteit	van	de	publicatie	dringt	pas	na	uren	verdiepen	in	

de	tekst	tot	je	door.	Een	van	die	zeldzame	publicaties	met	diepgang,	een	boek	

om	te	‘verteren’.	 jos hagens, avs

Jezelf	zijn	is	in	de	woorden	van	Van	den	Berg	

een	verhandeling,	een	getuigenis	van	het	

belang	van	de	mens	in	het	onderwijs.	Het	is	

een	synthese	van	vele	decennia	onderzoek,	

studie	en	werken	in	onderwijsorganisaties	

met	onderwijsgevenden.

Het	boek	is	helder	van	opbouw	en	kent	vijf	

delen:

1.		‘Jezelf	zijn’	–	over	vrijheid	van	ontwikke	ling	

tot	een	autonoom	individu

2.		‘Jezelf	zijn	in	dialoog’	–	over	de	verbonden-

heid	met	de	ander	als	wezenlijk	menselijk	

kenmerk

3.		’Jezelf	zijn	in	betrokkenheid’	–	over	

varianten	van	autonomie	zoals	zelf-

betrokkenheid	versus	anderbetrokkenheid

4.		‘Jezelf	zijn	in	ontzielde	rationaliteit’	–	over	

de	huidige	beleidssituatie	in	het	onderwijs	

en	het	perspectief	op	een	ander	denkkader

5.		‘Jezelf	zijn	in	tegenwoordigheid’	–	over	

de	dialogische	autonomie	als	drager	voor	

ander	onderwijs

De	beschrijving	van	de	inhoud	van	de	vijf	

delen	maakt	al	duidelijk	dat	het	geen	een-

voudig	boek	is.	Je	leest	het	niet	even	snel	

weg,	maar	het	grijpt	je	aan	en	zet	je	aan	het	

denken.	Dat	komt	ook	door	de	zeer	door-

dachte	opbouw	van	elk	deel.	Elk	deel	wordt	

gefundeerd	in	een	kernachtig	en	begrijpelijk	

beschreven	theoretisch	concept	–	zoals	de	

existentiële	fenomenologie,	het	betrokken-

heidsmodel	en	het	menselijk	tegenwoordig-

heidsmodel.	Voortdurend	wordt	de	denklijn	

verhelderd	met	uitstapjes	naar	de	kunst	en	

praktijkvoorbeelden	(casussen),	die	helpen	

om	de	diepgaande	beschouwingen	te	kun-

nen	blijven	volgen.

De	‘doorleefde	winter’	is	in	de	verhandeling	

het	beeld	voor	de	huidige	situatie	in	de	

na een doorleefde winter 
wordt het weer lente

maatschappij	en	dus	ook	in	het	onderwijs.	

Het	is	de	wereld	van	de	doorgeslagen	rati-

onaliteit,	waarin	de	mens	verworden	is	tot	

een	productiemiddel	waarmee	opbrengsten	

gerealiseerd	worden.	Alles	is	daarmee	

stuurbaar,	meetbaar	en	voorspelbaar.	

De	mens	en	de	menselijke	waardigheid	zijn	

uit	beeld	verdwenen.

De	‘lente’	is	het	beeld	van	het	nieuwe	onder-

wijslandschap,	dat	de	auteur	–	en	velen	

met	hem	–	op	steeds	meer	plaatsen	zien	

opbloeien.	In	dat	nieuwe	onderwijs	is	ruimte	

voor	autonomie	en	vrijheid	–	maar	dan	wel	

begrepen	als	ontwikkelopdracht	–	in	een	

cultuur	van	vertrouwen.	Van	den	Berg	duidt	

dat	aan	als	‘diepe,	dialogische	autonomie’.	

Hij	gaat	zelfs	zover	dat	hij	‘vertrouwen’	

noemt	als	vierde	menselijke	basisbehoefte,	

naast	‘autonomie’,	‘competentie’	en	‘relatie/

ontmoeting’.	In	de	aan	de	publicatie	toe-

gevoegde	reflectie	spreekt	professor	Luc	

Stevens	echter	zijn	twijfel	uit	over	de	nood-

zaak	van	een	vierde	basisbehoefte.

‘Jezelf	zijn’	is	een	verplicht	boek	voor	elke	

onderwijsgevende	en	elke	leidinggevende	

in	het	onderwijs.	Het	komt	het	meest	tot	zijn	

recht	in	een	leesgroep,	waarin	je	met	elkaar	

het	boek	deel	voor	deel	leest	en	in	dialoog	

brengt,	op	zoek	naar	de	diepe	betekenissen	

en	toepassingen	voor	de	eigen	praktijk.	

Dit	type	leesgroepen	rondom	essentiële	vakli-

teratuur	is	in	het	onderwijs	helaas	nog	vrijwel	

onbekend,	maar	het	is	een	krachtig	–	en	in	

mijn	ogen	zelfs	hét	–	instrument	voor	team-

ontwikkeling	en	de	kwaliteit	van	onderwijs.	

‘Jezelf	zijn’	is	een	van	die	zeldzame	publicaties	

met	diepgang	die	ik	zou	willen	aanduiden	

met:	‘het	is	een	boek	om	te	verteren’.	_

Dolf	van	den	Berg	is	een	van	de	

hoofdsprekers	tijdens	het	AVS-congres	

op	20	maart	2015.

Jezelf	zijn	–	Over	autonomie	in	het	onderwijs,	Dolf	van	den	Berg, 

Antwerpen-Apeldoorn,	Garant,	2014

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

d e  ‘ l e n t e ’  i s  h e t 
b e e l d  v a n  h e t  n i e u w e 
o n d e r w i j s l a n d s c h a p, 
d at  d e  a u t e u r  o p 
s t e e d s  m e e r  p l a at s e n 
z i e t  o p b lo e i e n
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De stichting zoekt met ingang van 1 januari 2015 een UITVOEREND BESTUURDER

De Stichting Bijzonder Onderwijs Oisterwijk 
Moergestel (Stichting BOOM) is het verband 
van de zeven basisscholen op katholieke 
grondslag in de gemeente Oisterwijk. Het 
is een kerngezonde stichting met goede 
scholen, moderne faciliteiten en uitstekende, 
enthousiaste leerkrachten.

De uitvoerend bestuurder is integraal verantwoordelijk 
voor het dagelijks bestuur van de stichting, zowel voor het 
financieel beheer als voor personele aangelegenheden 
en de bewaking van de onderwijskwaliteit. De bestuurder 
geeft leiding aan de directies van de scholen en legt 
verantwoording af aan een onafhankelijke Raad van 
Beheer, die toezicht houdt en adviseert.

De ideale kandidaat is goed thuis in het basisonderwijs 
en is een daadkrachtige, betrouwbare en communicatief 
sterke bestuurder die kansen ziet, anderen stimuleert 
en vooruit kijkt. Een bestuurder die de kracht van de 

stichting weet te benutten om het onderwijs voortdurend 
te ontwikkelen, te verbeteren en bij de tijd te houden.

De stichting kent een eenhoofdig uitvoerend bestuur, 
met ondersteuning op beleidsmatig en administratief 
vlak. De functie-omvang is daarom in beginsel 1,0 fte; een 
invulling voor 0,8 fte is bespreekbaar.

Meer informatie over Stichting BOOM, een uitgebreid 
functieprofiel en een schets van het verloop van de 
procedure zijn te vinden op www.stgboom.nl en  
www.osg.nl.
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De opleidingsbehoefte volgens schoolleiders

teacherschannel 

Gebaseerd op een enquête van de AVS onder schoolleiders, biedt Teachers Channel een 
breed assortiment e-learning aan.

Bekijk het aanbod op www.teacherschannel.nl

Wilt u zich verder professionaliseren op mas-
terniveau maar niet direct de masteropleiding 
Special Educational Needs volgen? Teachers 
Channel biedt u die mogelijkheid via 
mastercourses.

 
orthopedagogiek
begeleiden van collega’s
leren van innoveren
communicatie, in contact met... 
probleemgedrag: preventie en interventie
taak van de begeleider
leren en professioneel handelen

woordenschatontwikkeling
spellingtrainer
rekentrainer
werken met een beeldwoordenboek
bevorderen van zelfvertrouwen en 
sociale weerbaarheid
conflictsituaties oplossen
mediawijsheidcompetenties
basiscursus Word
basiscursus Excell
basiscursus Powerpoint
basiscursus sociale media
de leerkracht geeft duidelijke uitleg
de leerkracht maakt efficiënt gebruik 
van onderwijstijd
de leerkracht hanteert strategieën 
voor denken en leren
de beginnende leerkracht

inleiding coöperatieve toolkit
de reflectieve leraar
wat excellente leraren doen 
en jij (nog) niet
een les geven over een sociaal- 
emotioneel thema
een sociogram maken met analyse 
en conclusies
hanteren van afspraken met leerlingen
werken met een instructietafel of een 
instructiegroep
de schoolleider maakt professioneel 
schoolbeleid
de schoolleider creëert draagvlak in de   
school
de leerkracht zorgt voor een 
taakgerichte werksfeer
kwaliteitsbeleid

Een greep uit ons aanbod e-learning
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Rijks museum
Het leukste onderwijsaanbod 
sinds de middeleeuwen 
Voor kleuter tot en met achtste-groeper
Rijksmuseum.nl/onderwijs

Mede mogelijk gemaakt door 
sNs rEAAL Fonds ★ Vandenbroek Foundation ★ de Vink Family ★ Bestuursfonds Hollandse Meesters ★ kindereducatie Fonds ★  
Freek & Hella de Jonge Fonds ★ Louis Vuitton ★ H&H Fonds ★ FETiM Group ★ stichting Zabawas ★ anonieme schenkers ★ 
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