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Uitgelicht
thema _ ‘Bovenschools denken hoort erbij’
”Schoolleiders worden ‘gesandwicht’ tussen bestuur 

en zelfsturende teams”, zegt bijzonder hoogleraar 

Onderwijs bestuur Edith Hooge, die het beroep ziet 

veranderen. “Het gaat uiteindelijk om een collectieve 

verantwoordelijkheid waarvan je als schoolleider 

onderdeel bent.” pagina 8

achtergrond _ ‘Er zijn geen lastige ouders’
‘Glanzende’ relaties tussen school en ouders doen 

leerlingen goed. De Glans-techniek betrekt ouders 

stap voor stap bij de schoolcarrière van hun kind. Acht 

scholen van Stichting Consent proberen de techniek uit. 

“Ouders en leerlingen voelen zich meer serieus 

genomen.” pagina 24

achtergrond _ Nullijn van de baan
Meer aandacht voor het uitdagen van leerlingen, voor alle 

leraren een persoonlijk opleidingsbudget, modernisering 

van het onderwijscurriculum, geen nullijn meer voor 

onderwijspersoneel en tijdelijk werken met behoud van een 

ww-uitkering. Dat staat in de Onderwijsbegroting 2015. 

Echter: “De lumpsum gaat maar met 3 procent omhoog. Er is 

meer investering nodig.” pagina 28
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6 Vo-besturen weinig transparant over naleven code 
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 Aanbevelingen Commissie Goed Onderwijsbestuur VO

Foto omslag: hoogleraar Onderwijsbestuur Edith Hooge. Foto: Foto Buro Brabant/

Hennie Keeris

thema _ Bestuurder versus schoolleider
Staat de relatie bestuurder-schoolleider onder druk nu het 

onderwijs steeds meer wordt afgerekend op resultaten? 

Dat hoeft niet per se. Drie voorbeelden van gezonde werk-

relaties tussen bestuurders en schoolleiders. “Ik mag mijn 

eigen keuzes maken en leg verantwoording af over de 

resultaten.” pagina 12
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Boeiende 
posities
De	governance-ontwikkeling	in	het	funderend	onderwijs	tekent	zich	de	

laatste	jaren	steeds	duidelijker	af.	Relatief	kort	geleden	hadden	we	nog	

basisscholen	met	een	schoolhoofd	en	middelbare	scholen	met	een	rector,	

die	aangestuurd	werden	door	een	bestuur	dat	bestond	uit	vrijwilligers.	Anno	

2014	vinden	we	het	heel	gewoon	dat	veel	schoolorganisaties	vallen	onder	

een	professioneel	bestuur,	al	dan	niet	met	een	Raad	van	Toezicht.	Daaronder	

zijn	allerlei	inrichtingen	van	de	managementstructuur	te	onderscheiden.

De	schoolleider	draagt	zorg	voor	de	dagelijkse	leiding	en	doet	dit	onder	

andere	als	vertegenwoordiger	van	het	bevoegd	gezag	op	schoolniveau.	

De	rol	en	verantwoordelijkheden	van	de	schoolleider	zijn	door	de	jaren	

heen	echter	significant	veranderd.	Zo	dient	er	kennis	van	zaken	te	zijn	op	

het	gebied	van	wet-	en	regelgeving	en	moet	het	bestuursbeleid	vertaald	

worden	naar	de	schoolpraktijk.	Een	schoolteam	van	professionals	aansturen	

in	een	gezamenlijke	gerichtheid	op	onderwijskwaliteit	is	een	complexe	taak.	

Daarnaast	dient	de	school	zich	ook	als	educatieve	partner	te	manifesteren,	

waarbij	vooral	ouders	belangrijk	zijn.	De	schoolleider	moet	in	staat	zijn	

tot	een	goede	dialoog	op	basis	van	gelijkwaardigheid,	om	te	komen	tot	

afstemming	en	verbinding.

In	het	onderwijs	zijn	er	shareholders	en	stakeholders.	Bij	het	inrichten	

van	het	bestuurlijk	kader	openbaren	zich	altijd	de	vragen	‘van	wie	is	

het	onderwijs’	en	‘van	wie	is	mijn	schoolorganisatie’.	De	eigenaars	zijn	

de	shareholders.	Met	het	beantwoorden	van	de	vragen	‘voor	wie	is	

het	onderwijs’,	‘voor	wie	is	mijn	schoolorganisatie’	en	‘wie	zijn	daarbij	

mijn	partners’	identificeer	je	de	stakeholders.	In	veel	gevallen	zitten	

ouders,	of	een	vertegenwoordiging	daarvan,	in	een	dubbelrol.	Zij	zijn	

shareholder	én	stakeholder.	Hier	zitten	bestuurders	en	schoolleiders	in	een	

boeiende	positie.	Zij	moeten	er	met	elkaar	voor	zorgen	dat	de	belangen	

van	shareholders	en	stakeholders	samenvallen.	Dat	maakt	besturen	en	

leidinggeven	in	de	onderwijssector	een	leuke	uitdaging,	ook	al	is	de	druk	

vaak	groot.	De	leidinggevenden	uit	het	funderend	onderwijs	die	ik	tref,	

weten	in	dit	krachtenveld	over	het	algemeen	gelukkig	hun	kernwaarde	

overeind	te	houden:	kinderen	centraal!	_

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

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

Kaderspel _ door petra van haren
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consumentenprogramma kassa over schoolkosten vo

‘Kosteloos funderend onderwijs is een groot goed’
Het	consumentenprogramma	Kassa	besteedde	op	27	september	uitgebreid	aandacht	aan	de	schoolkosten	
in	het	voortgezet	onderwijs.	Ouders,	staatssecretaris	Sander	Dekker,	Stichting	Leergeld,	de	Landelijke	
Ouderraad	en	de	AVS	zaten	in	de	uitzending.

Staatssecretaris Sander  Dekker 

betreurt het ten zeerste als 

ouders zich verplicht voelen 

om schoolkosten te betalen 

die onder de vrijwillige ouder-

bijdrage vallen, zo antwoordt 

hij een dag voor de uitzending 

op Kamervragen. Bij Kassa 

kwamen veel klachten binnen 

van ouders die ervaren dat ze 

onder druk zijn gezet door de 

school, met name met betrek-

king tot de aanschaf van een 

tablet. Er zijn ouders die dat 

niet kunnen betalen. Velen 

kloppen aan bij de Stichting 

Leergeld voor een tegemoetko-

ming. “Wij vermoeden dat dit 

slechts het topje van de ijsberg 

is”, aldus Gaby van den Bigge-

laar van Stichting Leergeld.  

“Scholen moeten voor ieder-

een toegankelijk zijn”, aldus 

de AVS in de uitzending. “Het 

is een groot goed dat funde-

rend onderwijs in Nederland 

kosteloos is.” De school-

leider is degene die met de 

ouders het gesprek aangaat 

over de schoolkosten. Zij 

zijn uitermate gemotiveerd 

om kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs te geven en te zor-

gen voor goede leermiddelen. 

De verantwoordelijkheid voor 

onderwijsmiddelen ligt bij het 

Rijk en het onderwijs, die kan 

niet uit de portemonnee van 

ouders komen. De bekostiging 

van OCW raakt de school-

leider, de ouders en de kin-

deren. In de nabije toekomst 

zal er steeds meer sprake zijn 

van digitalisering van het 

onderwijs; nu al zijn examens 

steeds vaker digitaal. Op enig 

moment zal de tablet onlosma-

kelijk verbonden zijn met het 

onderwijs, verwacht de AVS.

Bij de inspectie zijn het afge-

lopen schooljaar tegen de 

honderd klachten binnenge-

komen over de ouderbijdrage, 

niet meer dan het schooljaar 

ervoor. Sinds twee jaar ziet de 

inspectie toe op de naleving 

van het schoolkostenbeleid en 

controleert ook of de juiste 

middelen doorberekend wor-

den naar de ouders. _

modernisering arbeidsvoorwaarden

Nieuwe cao voor primair onderwijs
Het	onderhandelaarsakkoord	over	de	CAO	PO	2014	is	26	september	definitief	geworden.	Dit	hebben	de	
	cao-partners	AVS,	AOb,	CNV	Onderwijs,	FvOv	en	de	PO-Raad	op	29	september	met	elkaar	vastgesteld.

Deze nieuwe cao is een eer-

ste stap op weg naar verdere 

modernisering van de arbeids-

voorwaarden in het primair 

onderwijs. Het uiteindelijk 

doel richt zich op meer flexi-

biliteit en ruimte voor scholen 

om zich tot een professionele 

organisatie te kunnen ontwik-

kelen, waarbij ruimte voor 

talent en een realistische 

werkbelasting mogelijk zijn.

De uitwerking van het 

akkoord zal in de komende 

periode plaatsvinden. Het the-

ma duurzame inzetbaarheid 

is inmiddels vastgesteld en 

zal op korte termijn worden 

gepubliceerd. Houd hiervoor 

www.avs.nl en de digitale 

nieuwsbrieven in de gaten. _

De	cao-partners	na	de	vaststelling.	Uiterst	rechts	Paul	van	Lent	en	Harry	van	Soest	namens	de	AVS.
Foto:	Hans	Roggen
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toelatingsrecht weer van stal gehaald

PvdA: ‘Kinderen welkom op iedere school’
Scholen	mogen	kinderen	niet	weigeren	op	basis	van	afkomst,	beperking	of	geloof.	Alle	kinderen	moeten	op	
iedere	school	welkom	zijn,	vindt	de	PvdA.	De	partij	wil	daarom	het	toelatingsrecht	van	kinderen	op	school	
wettelijk	vastleggen,	zodat	de	keuzevrijheid	van	ouders	wordt	versterkt.

Het gaat om een oud wetsvoor-

stel uit 2005. Onderwijswoord-

voerder Loes Ypma van de PvdA 

wil dat initiatief, destijds opge-

steld met SP, D66 en Groen-

Links, weer oppoetsen. Ook 

coalitiepartij VVD schaart zich 

achter het voorstel, waardoor 

een ruime Kamermeerderheid 

ontstaat.

Ypma wil dat de Onderwijs-

raad eerst onderzoek doet 

naar het wetsvoorstel en 

advies geeft hoe dit voorstel 

in de praktijk zou kunnen 

worden toegepast. “Daarbij 

vind ik vooral de samenhang 

tussen het voorstel van het 

toelatingsrecht en de al 

bestaande wettelijke zorg-

plicht van scholen van belang. 

Ik vraag advies hoe de zorg-

plicht vanuit Passend onder-

wijs en de vrijheid van onder-

wijs zich tot elkaar verhouden. 

Daarbij wil ik graag dat de hui-

dige wetgeving waarin scholen 

kinderen mogen weigeren 

wordt meegenomen, maar ook 

dit wetsvoorstel waarin ieder 

kind het recht heeft te worden 

toegelaten.”

Met een toelatingsrecht wordt 

verzekerd dat ieder kind op 

elke school terecht kan. Voor 

het openbaar onderwijs is dat 

al geregeld, maar voor bijzon-

dere scholen nog niet. Ypma 

signaleert dat kinderen met 

bijvoorbeeld autisme of een 

andere beperking soms door 

een bijzondere school worden 

geweigerd, door een beroep te 

doen op religieuze gronden. 

In het wetsvoorstel van de 

PvdA wordt een uitzondering 

gemaakt op de algemene 

acceptatieplicht voor scholen 

die al jaren consequent een 

streng toelatingsbeleid hebben 

op grond van hun levensbe-

schouwing. Het gaat dan bij-

voorbeeld om reformatorische 

en joodse scholen.

ChristenUnie, SGP en CDA 

verzetten zich tegen het plan 

voor toelatingsrecht. Joel Voor-

dewind van de ChistenUnie: 

“Het is een bijl aan de wortel 

van de vrijheid van onder-

wijs.” Hij vindt dat religieuze 

scholen hun eigen leerlingen 

moeten kunnen kiezen om 

hun identiteit te behouden, 

wat een grondrecht is in 

Nederland. Volgens Voorde-

wind weigeren scholen kinde-

ren echter vrijwel nooit en als 

dat wel zo is kunnen ouders 

naar een geschillencommissie 

stappen, merkt de onderwijs-

woordvoerder op. _

rapport mulier instituut

Gym op vmbo onder gewenste niveau
De	lestijd	voor	lichamelijke	opvoeding	in	het	voortgezet	onderwijs	zit	gemiddeld	
op	het	gewenste	niveau,	blijkt	uit	een	nulmeting	van	het	Mulier	Instituut	
onder	455	gymleraren	en	343	schoolleiders.	Het	gewenste	niveau	komt	neer	
op	ongeveer	twee	lessen	van	vijftig	minuten	per	week.	Tussen	scholen	en	
opleidingsniveaus	zitten	echter	wel	behoorlijke	verschillen.

Sinds schooljaar 2005/2006 

is er geen wettelijk vastge-

legde lesomvang meer. Dit 

heeft er volgens het Mulier 

Instituut niet toe geleid dat 

scholen minder lichame-

lijke opvoeding aanbieden. 

De lestijd voor lichamelijke 

opvoeding zit gemiddeld op 

het gewenste niveau. Toch zijn 

er scholen die minder lestijd 

voor gym inruimen dan als 

minimum wordt geadviseerd. 

In de gemengde theoretische 

leerweg van het vmbo geeft 

bijna een derde van de scholen 

minder gymles dan gewenst. 

In de basis- en beroepsgerichte 

leerweg is dat ruim een vijfde.

Accommodaties
Het onderzoek laat verder 

zien dat de meerderheid van 

de scholen (55 procent) over 

voldoende accommodaties 

kan beschikken voor het geven 

van lichamelijke opvoeding. 

Bij 46 procent van de scholen 

is er echter een tekort aan 

gymzalen of sportvelden: 

17 procent beschikt over 

onvoldoende binnenaccom-

modatie, 18 procent heeft 

onvoldoende beschikking 

over een buitenaccommoda-

tie en 11 procent heeft zowel 

onvoldoende binnen- als 

buitenaccommodatie.

Sectieleiders (gymleraren) 

beoordelen de gymaccommo-

datie, het materiaal en budget 

voor lichamelijke opvoeding 

minder goed dan schoollei-

ders. Sectieleiders willen ook 

vaker dan schoolleiders het 

lesaanbod voor lichamelijke 

opvoeding uitbreiden. Dit 

is vaak onmogelijk vanwege 

onvoldoende financiën en 

beschikbare accommodaties.

AVS-voorzitter Petra van 

Haren: “Middelen voor (extra) 

bewegingsonderwijs zijn 

vooral beschikbaar in de grote 

steden en gebieden waar extra 

beschikbare faciliteiten zijn 

vanuit lokaal onderwijsbeleid. 

Op veel plekken is er sprake 

van een gymlokaal dat een 

eindje bij de school vandaan 

ligt. Dit gaat ten koste van de 

effectieve tijd voor een gym-

les.” _

Meer informatie: 

www.mulierinstituut.nl
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afspraken

Samenwerkingsverbanden 
tot 1-8-2016 vrijgesteld van btw
De	nieuwe	samenwerkingsverbanden	Passend	onderwijs	blijven	in	elk	geval	
tot	1	augustus	2016	vrijgesteld	van	btw	bij	de	detachering	van	personeel.	Dat	
hebben	de	ministeries	van	OCW	en	Financiën	met	elkaar	afgesproken,	meldt	
besturenorganisatie	VOS/ABB.	De	afspraken	betekenen	niet	dat	álles	btw-vrij	is.

De huidige regelgeving is in 

strijd met Europese wetgeving 

en zal op termijn moeten 

veranderen. De btw-kwestie 

is daarom besproken in het 

bekostigingsoverleg. Het 

ministerie van OCW heeft het 

volgende met het ministerie 

van Financiën afgesproken:

• De huidige vrijstelling voor 

samenwerkingsverbanden 

WSNS en REC’s is tot 1 augus-

tus 2016 ook van toepassing 

op de samenwerkingsverban-

den Passend onderwijs.

• In de tussenliggende peri-

ode zullen de ministeries van 

OCW en Financiën in nauwe 

samenwerking met het onder-

wijsveld de btw-gevolgen van 

de wet Passend onderwijs in 

beeld brengen voor de periode 

na 1 augustus 2016.

Dit betekent dat de samen-

werkingsverbanden Passend 

onderwijs tot 1 augustus 2016 

geen btw hoeven te betalen 

over detacheringen in het 

kader van een ondersteu-

ningsplan. Bijvoorbeeld bij de 

detachering van een coördi-

nator van een school aan een 

samenwerkingsverband.

De afspraken betekenen niet 

dat álles btw-vrij is. De btw die 

bijvoorbeeld een schoonmaak-

bedrijf of een schilder aan het 

samenwerkingsverband in 

rekening brengt in verband 

met de exploitatie van het 

gebouw, kan niet worden 

afgetrokken.

Op basis van concrete situa-

ties wordt bekeken welke con-

structies ook na 1 augustus 

2016 btw-vrij kunnen blijven. _

belastingdienst

Flinke naheffing door te hoge 
vergoeding overblijfouders
De	Belastingdienst	legt	basisscholen	honderdduizenden	euro’s	naheffingen	
op	voor	de	vergoeding	die	zij	betalen	aan	vrijwillige	overblijfouders,	blijkt	uit	
onderzoek	van	RTL	Nieuws.

Volgens de Belastingdienst 

is de tegemoetkoming die de 

scholen betalen te hoog om 

als vrijwilligersvergoeding 

te worden gezien. Zij ziet de 

overblijfouders daarom als 

werknemers en scholen moe-

ten daarom alsnog loonhef-

fing betalen.

Vier katholieke basisscholen 

in Vleuten en De Meern kre-

gen volgens RTL Nieuws een 

aanslag van de Belastingdienst 

binnen van in totaal 200.000 

euro. Ook zes basisscholen van 

de Vereniging Vechtstreek en 

Venen kregen eerder dit jaar 

een naheffing van in totaal 

300.000 euro. De scholen beta-

len de ouders tien euro per 

overblijfbeurt. De maximaal 

toegestane belastingvrije ver-

goeding voor vrijwilligers van 

23 jaar of ouder is 4,50 euro 

per uur met een maximum 

van 150 euro per maand of 

1.500 euro per jaar. “Maar 

er komt meer bij kijken dan 

een uurtje op het schoolplein 

rondlopen”, zegt directeur 

Nelleke Deelen-Geuze tegen 

RTL Nieuws. “Je praat ook over 

cursussen, vraagt mensen op 

andere momenten naar school 

te komen. Je wilt een brede 

vrijwilligersinzet.”

De maximale vrijwilligers-

vergoeding geldt voor alle 

instanties die werken met 

vrijwilligers. Scholen dienen 

goed op deze norm te letten, 

om hoge naheffingen te voor-

komen. De aanslag voor de 

zes scholen van de Vereniging 

Vechtstreek en Venen is na 

protest verlaagd naar 140.000 

euro. Maar het schoolbestuur 

legt zich daar niet bij neer en 

stapt naar de rechter, meldt 

RTL Nieuws.

Participatiesamenleving
Al jaren is er discussie over de 

vergoeding van overblijfou-

ders. Het CDA wil dat de Belas-

tingdienst stopt met de loon-

heffing over de vergoeding 

voor overblijfouders. De partij 

wil dat de regering uitleg 

geeft over de bizar hoge hef-

fingen van de Belastingdienst 

en stelde Kamervragen aan 

staatssecretaris Sander Dekker 

van OCW en zijn collega Eric 

Wiebes van Financiën. Woord-

voerder Onderwijs Michel 

Rog: ‘We willen met elkaar 

een participatiesamenleving. 

Deze overblijfouders helpen 

de school en krijgen daar een 

kleine vergoeding voor en dat 

is juist erg wenselijk.” Het 

CDA redeneert dat de vrijwil-

ligersvergoeding voor ouders 

slechts een fractie van de 

kosten is die scholen anders 

zouden moeten maken voor 

de inhuur van professionele 

tussenschoolse opvang. _
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rapportage ‘de opbrengsten van de #jeugdimpuls’

Kwart scholen werkt aan gezondheid op school
Van	alle	scholen	in	po,	vo	en	mbo	heeft	25	procent	zich	de	afgelopen	twee	jaar	ingezet	om	de	gezondheid	
op	school	te	verbeteren.	Ruim	2.500	scholen	maakten	gebruik	van	ondersteuning	van	het	programma	
#Jeugdimpuls.	Dat	blijkt	uit	een	rapportage	van	het	RIVM.

In 2012 (alleen po), 2013 

en 2014 konden scholen 

een aanvraag doen via 

www.gezondeschool.nl voor 

extra ondersteuning om te 

werken aan een gezonde 

leefstijl op school. Scholen 

konden een beroep doen op 

drie soorten ondersteuning, 

waarbij alle leefstijlthema’s 

betrokken werden: extra bege-

leiding en advies-op-maat van 

een Gezonde School-adviseur 

(vaak de GGD), extra onder-

steuning bij Gezonde School-

activiteiten of lespakketten, of 

een vaste vergoeding voor de 

inzet van eigen personeel.

Het ondersteuningsaanbod 

is mogelijk gemaakt door het 

RIVM Centrum Gezond Leven 

en de Onderwijsagenda Sport, 

Bewegen en een Gezonde Leef-

stijl van de PO-Raad, VO-raad 

en MBO-raad. In het voorjaar 

van 2015 staat een nieuwe 

ronde van het ondersteunings-

aanbod gepland.

Cijfers
22 procent van alle basis-

scholen en 29 procent van 

alle locaties in het voort-

gezet onderwijs deden een 

aanvraag. In totaal hebben 

696 scholen advies-op-maat 

aangevraagd en 650 scho-

len kregen een geldbedrag 

toegekend. Scholen kregen 

ondersteuning bij in totaal 

1.677 gezondheidsactiviteiten, 

zoals een extra gastles, een 

ouderavond of een bijeen-

komst voor het schoolteam. 

Thema’s op het gebied van 

voeding, beweging, seksua-

liteit en sociaal-emotionele 

ontwikkeling zijn populair. 

In de toekomst wil 89 procent 

in contact blijven met de 

GGD om het concept Gezonde 

School verder door te zetten.

Gezond Schoolplein
Ruim veertig scholen in het 

primair onderwijs gaan de 

komende tijd ook van start 

met de realisatie van hun 

Gezonde Schoolplein. In janu-

ari van dit jaar zijn al diverse 

scholen hiermee begonnen. 

Ook scholen in het vo en mbo 

krijgen een Gezond School-

plein, dat een gezonde ontwik-

keling stimuleert omdat het 

ruimte geeft om te bewegen 

en spelen in een groene en 

rookvrije omgeving, tijdens 

en na schooltijd. Dit heeft een 

positief effect op het concen-

tratievermogen en de leerpres-

taties. Gezonde Schoolpleinen 

worden mogelijk gemaakt 

door de ministeries van VWS 

en OCW. De realisatie is in 

handen van Jantje Beton, IVN, 

het RIVM, de PO-Raad, VO-raad 

en MBO-raad. _

Scholen die aan de slag willen 

met een Gezond Schoolplein 

kunnen inspiratie opdoen via 

www.gezondeschool.nl.

AVS-adviseur Tom Roetert is 

Gezonde School adviseur en 

kan scholen en besturen hel-

pen subsidie aan te vragen via 

het programma #Jeugdimpuls. 

Neem contact op via tel. 030-

2361010 of t.roetert@avs.nl.

notitie ocw

Gevolgen overheveling buitenonderhoud 
voor administratie en financiën
De	verantwoordelijkheid	van	het	buitenonderhoud	aan	schoolgebouwen	wordt	
vanaf	1	januari	2015	overgeheveld	van	de	gemeente	naar	het	schoolbestuur.	
Om	schoolbesturen	inzicht	te	geven	in	de	manieren	waarop	zij	de	kosten	voor	
het	buitenonderhoud	van	hun	scholen	in	de	administratie	kunnen	verwerken,	
heeft	het	ministerie	van	OCW	een	notitie	opgesteld.

De overheveling brengt 

veranderingen met zich 

mee voor de financiën en 

administratie van schoolbe-

sturen. Een schoolbestuur 

moet maatregelen treffen 

om dit goed te laten verlopen 

en in te passen in de verant-

woordingsstructuur. Zo moet 

een schoolbestuur een meer-

jarig onderhoudsplan (laten) 

opstellen, waarin wordt 

aangegeven welk onderhoud 

wanneer nodig is en hoeveel 

dat kost.

Voor de financiering van 

de onderhoudskosten 

en de verwerking in de 

administratie zijn er drie 

methoden, die in de notitie 

beschreven staan. De notitie, 

die in samenwerking met de 

PO-Raad is opgesteld, is te 

vinden op de website van de 

sectorraad. _
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aanbevelingen commissie goed onderwijsbestuur vo

Vo-besturen weinig transparant over naleven 
code Goed Onderwijsbestuur
De	Code	Goed	onderwijsbestuur	in	het	vo	heeft	de	afgelopen	jaren	geleid	tot	een	professionelere	inrichting	
van	bestuur	en	toezicht.	Wel	zijn	besturen	weinig	transparant	over	het	naleven	van	de	code	en	komt	de	
scheiding	tussen	intern	toezicht	en	bestuur	in	de	praktijk	te	vaak	niet	goed	uit	de	verf.

De commissie Goed Onder-

wijsbestuur VO concludeert 

in haar eindrapport dat de 

formele scheiding tussen de 

functies van intern toezicht en 

bestuur weliswaar op orde is, 

maar dat deze in de praktijk 

vaak te wensen over laat. Com-

missievoorzitter Lex van de 

Haterd: “Nu de afgelopen jaren 

nieuwe bestuursmodellen zijn 

ingevoerd, die passen bij de 

toegenomen bestuurlijke auto-

nomie, is het tijd de aandacht 

te richten op rolbewustzijn en 

-uitoefening, en bekendheid en 

ervaring met het onontkoom-

bare ‘grijze gebied’ tussen 

bestuur en intern toezicht.”

Aanbevelingen
Het rapport doet dertig aan-

bevelingen aan besturen, 

organen voor intern toezicht 

en aan brancheorganisaties 

VTOI en de VO-raad. Een van 

de belangrijkste aanbevelin-

gen aan de besturen in het 

voortgezet onderwijs is om 

transparanter te zijn over de 

naleving van de governance-

code VO en het ‘pas toe of leg 

uit’-principe daarbij toe te pas-

sen. Op sectorniveau beveelt de 

commissie aan een aangepaste 

code op te stellen, met daarin 

regels die moeten gaan gelden 

als eisen voor het lidmaat-

schap van de VO-raad. Zo moet 

bijvoorbeeld de omgang met 

en naleving van de code in het 

jaarverslag gerapporteerd wor-

den. Andere belangrijke aanbe-

velingen zijn het ontwikkelen 

van een stelsel van bestuurlijke 

visitatie, het faciliteren van 

(leer)netwerken en het instel-

len van een laagdrempelig 

loket voor dilemma’s omtrent 

goed bestuur. 

Monitorstudie
De scheiding bestuur en toe-

zicht is technisch-juridisch in 

orde, hoewel nog steeds rela-

tief veel oud-bestuurders een 

functie vervullen binnen het 

intern toezicht: in ongeveer 

20 procent van de organen 

voor intern toezicht heeft en 

oud-bestuurder van dezelfde 

onderwijsinstelling zitting. 

Dat blijkt uit het onderlig-

gende onderzoeksrapport van 

de Radboud Universiteit Nij-

megen, de Monitorstudie Goed 

Onderwijsbestuur in het VO 

(augustus 2014). _

Het eindrapport van de Com-

missie Goed Onderwijsbestuur 

VO en de Monitorstudie Goed 

Onderwijsbestuur in het 

VO zijn beide te vinden op 

www.vo-raad.nl.

aantal uren gym niet wettelijk verplicht gesteld

Extra geld voor bewegingsonderwijs
Ondanks	aandringen	van	de	Tweede	Kamer	wil	staatssecretaris	Sander	Dekker	
twee	uur	gymles	op	basisscholen	niet	wettelijk	verplicht	stellen.	Er	zijn	in	het	
sectorakkoord	al	harde	afspraken	gemaakt	dat	scholen	hun	leerlingen	vanaf	2017	
wekelijks	minimaal	twee	uur	en	liefst	drie	uur	laten	sporten.	Wel	stelt	Dekker	
extra	geld	beschikbaar	voor	bewegingsonderwijs.

Dekker “Voor geen enkel vak 

hebben we een minimum aan-

tal uren vastgelegd in de wet, 

niet voor taal of rekenen, niet 

voor burgerschap”, aldus Dek-

ker. Hij spreekt daarmee het 

vertrouwen uit in de po-sector 

om zelf het bewegingsonder-

wijs verder te verbeteren. De 

inspectie zal bovendien toe-

zien op de ‘harde afspraken’ 

uit het Bestuursakkoord, dat 

voor de zomer is gesloten met 

het kabinet. Scholen die niet 

aan de norm voldoen, kun-

nen gekort worden op het 

beschikbare budget. Ruim 

400.000 kinderen krijgen 

maar een uur gymles per 

week. Dat is het geval op 

20 procent van de basisscho-

len, meldt de Volkskrant.

Onbevoegde 
leerkrachten
Doel is dat in 2017 alle les-

uren bewegingsonderwijs 

door een bevoegde (vak)leer-

kracht worden gegeven. AVS-

voorzitter Petra van Haren: 

“Veel scholen zijn niet in 

staat om vanuit het reguliere 

budget een vakleerkracht aan 

te stellen. De bevoegdheid 

voor het geven van bewe-

gingsonderwijs behoort niet 

meer tot het basiscurriculum 

van de pabo. Daarom zijn er 

steeds meer onbevoegde leer-

krachten actief, die gerichte 

nascholing (bijvoorbeeld via 

de Lerarenbeurs, red.) nodig 

hebben om deze bevoegdheid 

te verkrijgen. Zeker bij begin-

nende leerkrachten wordt dit 

niet als eerste leer- en scho-

lingsbehoefte opgepakt. Met 

voldoende middelen en facili-

teiten kunnen scholen meer 

en beter bewegings onderwijs 

realiseren, eventueel in een 

verlengde schooldag of in 

samenwerking met de bso of 

sportverenigingen.” _
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Over	het	thema	

Schoolleiders	moeten	steeds	meer,	maar	
hebben	voor	hun	gevoel	vaak	juist	minder	te	
zeggen.	Van	onderwijsbestuurders	wordt	ook	
steeds	meer	verwacht,	wat	z’n	weerslag	heeft	
op	hun	verhouding	met	de	schooldirecties.	
Welke	wrijving	bestaat	er	tussen	deze	
managementlagen?	Welke	druk	heerst	er?	
Waar	lopen	ze	tegenaan?

Edith	Hooge,	hoogleraar	‘Multi-level	
governance	van	onderwijsorganisaties’,	
vindt	niet	dat	er	sprake	is	van	een	dalende	
autonomie	van	schoolleiders,	maar	ziet	wel	
hun	functie	veranderen.	“Schoolbesturen	
nemen	nu	de	verantwoordelijkheid	die	ze	
formeel	al	langer	hadden.”	
In	de	praktijk	zien	we	gelukkig	ook	genoeg	
voorbeelden	van	gezonde	werkrelaties	tussen	
bestuurders	en	schoolleiders,	ongeacht	
de	grootte	van	de	onderwijsorganisatie	en	
de	taakverdeling.	De	gemene	delers:	korte	
lijntjes,	vertrouwen,	ruimte	en	accepteren	
dat	je	verantwoording	af	moet	leggen.

Dat	schoolleiders	bij	de	AVS	terecht	kunnen	
voor	(juridische)	ondersteuning	mag	duidelijk	
zijn,	maar	deze	belangenbehartiging	geldt	
ook	voor	bestuurders	vanuit	hun	rol	als	
werknemer.	Of	het	nu	gaat	om	een	onterechte	
ontslagprocedure	of	een	conflict	met	een	
toezichthouder	die	de	verkeerde	pet	opzet	en	
een	dwingende	bestuurlijke	rol	op	zich	neemt.	
“Het	is	heel	wat	anders	als	het	plotseling	
jezelf	betreft.”

thema _ (be)sturen onder druk

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

‘Zorg dat je meestuurt’

Schoolbestuur en schoolleider zitten steeds meer in elkaars 

vaarwater, zegt Edith Hooge, bijzonder hoogleraar Onder-

wijsbestuur bij TIAS, Universiteit van Tilburg. Ze vindt 

echter niet dat de autonomie van schoolleiders het laatste 

decennium is verminderd. “Al 25 jaar ligt de formele ver-

antwoordelijkheid voor het onderwijs bij schoolbesturen. 

Juridisch bepaalt het schoolbestuur als organisatie het 

beleid en budget. Daaraan hebben bestuurlijke verzelfstan-

digingen, krimp en bezuinigingen weinig veranderd. Neem 

het openbaar onderwijs, dat vóór de verzelfstandiging 

onder het bevoegd gezag van de gemeente viel, en dus al 

“Schoolleiders worden ‘gesandwicht’ 

tussen bestuur en zelfsturende 

teams”, zegt bijzonder hoogleraar 

Onderwijsbestuur Edith Hooge, die het 

beroep ziet veranderen. “Ze moeten 

minder krampachtig vasthouden aan 

hun functie. Bovenschools denken hoort 

erbij.” Hooge pleit voor een herbezinning 

op de rol van schoolleider. 

tekst irene hemels
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a u t o n o m i e  v a n  s c h o o l l e i d e r s  i s  r e l a t i e f  b e g r i p

veel langer gewend is om te vallen onder één geheel en 

rekening te houden met de plannen van de wethouder. 

Ik roep niet voor niets al vanaf de jaren negentig: het gaat 

niet om de autonomie van scholen, maar om de autonomie 

van schoolbesturen.

Wel kon je tien, twintig jaar geleden als schoolleider veel 

meer je eigen gang gaan onder het – vaak vrijwillige – 

schoolbestuur. Schoolleiders waren koningen in hun eigen 

koninkrijkje. Dat kan nu niet meer. Dat is niet zozeer 

een verlies van autonomie, maar het invullen van een 

sturingsvacuüm.

‘Zorg dat je meestuurt’

Tot voor tien jaar geleden waren 

schoolbesturen namelijk niet zo 

actief als nu; er was een gebrek 

aan sturing. Hoewel ze formeel 

 verantwoordelijk waren, bleven 

besturen op afstand. Dat kun je je 

anno 2014 niet meer voorstellen.”

Binnen de marges 
De autonomie van schoolbestu-

ren is de afgelopen tien jaar door 

professionalisering wel tot was-

dom gekomen, constateert Hooge. 

Dat schaalvergroting, die zich 

in het primair onderwijs vooral 

voltrok in de jaren negentig, en 

later krimp en fusies ertoe leiden 

dat taken en bevoegdheden van 

de schoolleider veranderen, vindt 

ze logisch. “Schoolbesturen nemen nu de verantwoor-

delijkheid die ze formeel al langer hadden. Vooral als 

het gaat om financiën, huisvesting en personeelsbeleid. 

Zeg maar het beheers- en bedrijfsmatige domein. Aan 

de andere kant zie je dat de autonomie van besturen 

van hogerhand wat wordt ingeperkt als het gaat om 

de procesgang en de onderwijskwaliteit. De over-

heid treedt op die terreinen steeds meer sturend op. 

Denk aan de kerndoelen en de minimumleerresultaten. 

Ook de inspectie spreekt schoolbesturen veel actiever 

aan op de onderwijskwaliteit.”

Edith	Hooge:	“Het	is	echt	passé	te	denken	dat	je	een	
schooltje	kunt	bestieren	zoals	in	de	tijd	van	Theo	Thijssen.”

e d i t h  h o o g e

Sinds	2012	is	Edith	Hooge	hoogleraar	Onderwijsbestuur	

bij	TIAS,	universiteit	van	Tilburg.	Ze	doet	momenteel	

onderzoek	naar	besturing	van	autonomie	binnen	

onderwijsorganisaties.	Van	2007	tot	2012	was	Hooge	

lector	‘School	en	omgeving	in	de	grote	stad’	bij	de	

Hogeschool	van	Amsterdam.	Eerder	was	ze	lector	bij	

Avans	Hogeschool	en	senior	onderzoeker	bij	het	Max	

Goote	Kenniscentrum	van	de	Universiteit	van	Amsterdam.	

In	1998	promoveerde	ze	op	het	onderwerp	‘Deregulering	

en	autonomievergroting	in	het	basisonderwijs’	aan	de	

Universiteit	van	Amsterdam.
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De professionalisering van besturen heeft ertoe geleid dat 

zij steeds meer van zich laten horen en kaders neerzetten 

waaraan schoolbeleid moet voldoen, aldus Hooge. “Als in 

2004 aan een bestuurder werd gevraagd ‘hoe zit het met 

de tussenresultaten en de eindopbrengsten?’ dan verwees 

deze naar de schoolleider. Vraag het nu aan een school-

bestuurder en dan kunnen ze daar precies antwoord op 

geven: ze proberen te monitoren, hebben die en die kwali-

teitsmeting. Kortom, binnen de marges die ze krijgen van 

de overheid sturen ze meer dan voorheen op de inhoud 

van het onderwijs. En dat merkt een schoolleider.”

Geen ‘dictatoriale bestuursstijl’ Hoe groot 

of klein de autonomie van de schoolleider is, is toch 

vooral een organisatievraagstuk, vindt de hoogleraar 

Onderwijsbestuur. “Hoeveel speelruimte neemt een 

e l k e  s c h o o l  e e n  e i g e n 
s c h o o l l e i d e r

In	de	nieuwe	cao	voor	het	primair	

onderwijs	is	opgenomen	dat	elke	school	

een	eigen	schoolleider	hoort	te	hebben.	

Hiermee	wordt	de	uitholling	van	het	vak	

van	schoolleider	tegengegaan,	zegt	AVS	

adviseur	en	cao-onderhandelaar	Paul	

van	Lent:	“Niemand	kan	meer	om	de	

signalen	heen	dat	de	functie	van	directeur	steeds	vaker	

oneigenlijk	wordt	gebruikt.	Onder	andere	vanuit	financiële	

motieven	worden	ib’ers	en	bouwcoördinatoren,	onder	

mooie	namen	als	locatiecoördinator,	leidinggevende	taken	

toebedeeld,	zonder	dat	ze	die	functie	bekleden.”

Door	dit	op	te	nemen	in	de	cao	zijn	alle	partijen,	ook	de	

schoolbesturen,	ervan	doordrongen	dat	de	rol	van	de	

schoolleider	belangrijk	is,	zegt	Van	Lent.	“Bestuurders	

zagen	het	in	eerste	instantie	als	een	aantasting	van	hun	

beleidsvrijheid.	De	wet	schrijft	al	voor	dat	de	schoolleider	

er	is	voor	de	leidinggevende	taken.	In	hoeverre	is	het	dan	

nog	nodig	om	dat	in	een	cao	dicht	te	timmeren,	vroegen	

de	besturen	zich	af.	Dat	het	uiteindelijk	in	de	nieuwe	cao	

terecht	is	gekomen,	geeft	aan	dat	ook	het	veld	ziet	dat	het	

oneigenlijk	gebruik	van	de	functie	van	schoolleider	een	

halt	moet	worden	toegeroepen.”

schoolleider? Organiseren we de financiën centraal of 

op locatieniveau? Vragen waarover een schooldirecteur 

hoort mee te praten.” En het primair onderwijs staat nu 

niet bepaald bekend om zijn ‘dictatoriale bestuursstijl’, 

zegt Hooge licht spottend. “Besturen hebben weliswaar 

formeel het laatste woord, toch zie je dat het vooral een 

samenspel is tussen besturen en directies. De PO-Raad, 

en daarmee de schoolbesturen, heeft een governancecode 

waarmee de schoolbesturen letterlijk hebben afgesproken 

de taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organi-

satie te beleggen: op schoolniveau dus.”

Volgens haar waarneming stemmen schoolbesturen 

in grote lijnen zoveel mogelijk af met alle lagen in de 

onderwijsorganisatie, in het bijzonder met schoolleiders. 

“Ik spreek veel bestuurders in het po die het juist eerder 

een probleem vinden dat hen door directeuren te weinig 

ruimte wordt gegund om de bestuurlijke functie goed uit 

te oefenen. Schooldirecteuren willen bijvoorbeeld hun 

deel van de gelden van de Prestatiebox, terwijl schoolbe-

sturen hun redenen kunnen hebben om de gelden niet 

gefragmenteerd, maar voor het grotere geheel in te zetten. 

Op bestuurlijk niveau is de opdracht bijvoorbeeld goed 

onderwijs voor alle kinderen. Als je school goed draait, 

moet je het daarom niet raar vinden als er een keer niet 

geïnvesteerd wordt op jouw locatie.” AVS-adviseur Paul 

van Lent benadrukt dat de sleutel voor het verdelen van 

gelden het leerlingaantal per school was. “Nu gaat het 

erom beleidsmatig met elkaar tot afspraken te komen. 

Dan kan het best zijn dat jouw school een jaar wat min-

der krijgt vanwege andere prioriteiten.”

Overkoepelend doel Schoolleiders willen zich nog 

weleens alleen op hun eigen school richten, meent Hooge. 

“Dat is raar. Je kunt dan net zo goed van alle scholen een-

pitters maken. Bovenschools denken hoort erbij. Je mag 

verwachten dat een schoolleider het overkoepelende doel 

van de stichting voor ogen heeft. Een schooldirecteur moet 

goed beseffen dat de koers die hij of zij vaart zich moet 

verhouden tot die van het bestuur. Je bent verantwoor-

delijk voor die ene locatie, maar je zit er voor de doelen 

van de hele organisatie. Het is ook niet het geld van jouw 

school, maar geld van de gehele onderwijsorganisatie.”

Om te voorkomen dat je als schoolleiders ten ondergaat in 

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

‘d at  s c h o o l l e i d e r s  g e e n 
ko n i n g e n  i n  h u n  e i g e n 
ko n i n k r i j k j e  m e e r  z i j n  i s 
n i e t  z o z e e r  e e n  v e r l i e s  v a n 
a u to n o m i e ,  m a a r  h e t  i n v u l l e n 
v a n  e e n  s t u r i n g s v a c u ü m ’
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het grote geheel mogen zij in het contact met het bestuur 

zich best meer als partner van het bestuur tonen. “Een 

hoogopgeleide professional moet zich kunnen verant-

woorden. Dat is normaal. Het moet je zelfs met trots ver-

vullen dat je transparant bent. Daar is niets onderdanigs 

aan. Denk actief mee en neem verantwoordelijkheid. Zorg 

dat je meestuurt.”

Spin in het web Goed besturen en leidinggeven bete-

kent niet hetzelfde als beheersen en controleren. “Er zijn 

schoolbesturen die de neiging hebben om centralistisch 

te besturen. Zij schieten in de reflex van centrale planning 

en controle. Daar kun je als schoolleider last van hebben. 

Dan is het zaak om daar tegen in te gaan en het gesprek 

aan te gaan. Niet door te zeggen: ik wil het op die manier 

op mijn school. Maar door te zeggen: hoe kunnen we zo 

goed mogelijk met elkaar dat doel bereiken? Het is echt 

passé te denken dat je een schooltje kunt bestieren zoals 

in de tijd van Theo Thijssen. Das war einmal en komt niet 

meer terug.”

Hooge pleit voor een herbezinning op het beroep van 

schoolleider. De scheiding tussen bestuurder en directeur 

heeft iets kunstmatigs. “Met het professioneler worden 

thema _ (be)sturen onder druk

van besturen en de ontwikkeling van zelfsturende teams 

op de werkvloer – een goede leraar is immers geen solist – 

verdwijnen tussenlagen. De schoolleider heeft geen indivi-

duele autonomie meer. Als spin in het web is hij gericht op 

verbinden en moet ie zich steeds weer verhouden tot het 

team, de leerlingen, de ouders en het bestuur. Van Lent: 

“Natuurlijk ben je er voor je eigen organisatie, je hebt 

een integrale verantwoordelijkheid, maar je hebt altijd te 

maken met collega-scholen. Een professional kan zich niet 

terugtrekken op zijn eigen eiland, hij maakt deel uit van 

een eilandenrijk.” Hooge: “Het gaat uiteindelijk om een 

collectieve verantwoordelijkheid waarvan je als school-

leider onderdeel bent. Als je dat niet wilt, ben je niet de 

juiste persoon op de juiste plek.” _

1000-21-4000-1971 AVS KP 2014-2015-2 Kleur: fc

Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

Thematisch leren, dat boeit!
Ontdek hoe logisch, motiverend en efficiënt een 
geïntegreerde lesmethode kan zijn!

5 plussen van Alles-in-1
 goedkoper
 verspreide aanschaf mogelijk
 flexibel in te zetten
 direct inzichtelijke resultaten
 verregaande differentiatie
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‘ b e s t u r e n  h e b b e n  w e l i s w a a r 
fo r m e e l  h e t  l a at s t e  w o o r d , 
m a a r  h e t  i s  vo o r a l  e e n  s a m e n 
s p e l  t u s s e n  b e s t u r e n  e n 
d i r e c t i e s ’
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g e zo n d e  r el at ie  b e s t u u r d er- s c h o o l l ei d er

Staat	de	relatie	bestuurder-schoolleider	

onder	druk	nu	het	onderwijs	steeds	meer	

wordt	afgerekend	op	resultaten?	Dat	hoeft	

niet	per	se.	Als	scholen	maar	voldoende	

vrijheid	krijgen	om	te	bepalen	hoe	ze	

tot	die	resultaten	komen.	Ook	van	hun	

bestuur.	Drie	uiteenlopende	schoolleider-

bestuurder	‘koppels’	aan	het	woord	over	

hun	werkverhoudingen.	“Verantwoording	

afleggen	hoort	erbij.”

tekst astrid van de weijenberg

Afrekenen op
resultaten mag, 
de weg ernaar toe
bepalen niet

thema _ (be)sturen onder druk

Iedereen kent ze, schoolbesturen die autonomie voor de 

afzonderlijke scholen zeggen voor te staan, maar ondertus-

sen het ene na het andere beleidsdocument over de scholen 

uitstorten. Iedereen kent ook schoolbesturen die zeggen te 

‘ontzorgen’, maar ondertussen de schooldirecteur voor een 

klein klusje maanden laten wachten op de bovenschools 

gecontracteerde aannemer. Maar er zijn er ook genoeg 

schoolbesturen die een uitstekende relatie met hun direc-

teuren hebben. Wat zijn daarvoor de voorwaarden?

Korte lijnen en een goede verstandhouding, antwoorden 

directeur-bestuurder Arjan Dorst van PCPO in Nieuwerkerk 

(drie basisscholen) en schooldirecteur Allie de Koning van 

PCPO’s Elimschool (200 leerlingen). Zowel de directeur-

bestuurder als de vrijwillige Raad van Toezicht werken op 

basis van ‘warm toezicht’, wat inhoudt dat ze veel gesprek-

ken voeren met mensen in de organisatie.

Onderwijskundig leiderschap “Bij ons zijn de 

schooldirecteuren integraal verantwoordelijk”, vertelt 

Dorst, “maar ze houden zich vooral bezig met onderwijs-

kundig leiderschap. Veel taken leiden daarvan af. Daar 

proberen wij bovenschools een rol in te spelen. Zo voer ik 

de gesprekken met de gemeente en ben ik casemanager als 

het gaat om langdurige ziekte en re-integratietrajecten. 

Sollicitatiegesprekken voer ik samen met de schooldirec-

teur. Daarbij bewaak ik de christelijke identiteit.”
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Arjan	Dorst,	directeur-bestuurder	bij	de	Vereniging	Protestants	Christelijk	Primair	Onderwijs	Nieuwerkerk	(PCPO,	drie	basisscholen)	en	Allie	de	Koning,	
directeur	van	de	Elimschool	in	Nieuwerkerk	aan	den	IJssel	(ruim	200	leerlingen)

Schoolleider Allie de Koning is heel tevreden met deze 

rolverdeling. “We hebben korte lijntjes. Heeft Arjan een 

gesprek met de gemeente, dan krijgen wij van tevoren 

de agenda, zodat we daar alvast op kunnen reageren. 

Zijn er wijzigingen in de cao, dan laat hij zich bijscho-

len en koppelt de highlights naar ons terug. Arjan zit 

ook in het bestuur van het samenwerkingsverband en is 

dus goed thuis in Passend onderwijs. Daar doen wij ons 

voordeel mee.”

De Koning heeft aan haar bestuurder een inhoudelijk 

sterke gesprekspartner. Dorst werkt tevens aan de Chris-

telijke Hogeschool, afdeling Educatie. “Als je vertrouwen 

hebt in elkaar kun je veel bereiken”, zegt ze. Het is juist 

het gebrek aan vertrouwen van de politiek in het onderwijs 

waardoor de verantwoordingsdruk in het onderwijs zo 

groot is geworden, vindt directeur-bestuurder Dorst. “De 

overheid vervalt daardoor snel in controledrift. Er is een 

enorme last op bestuurders komen te liggen als het gaat 

om managementrapportage.”

Bij PCPO is de managementrapportage van school richting 

bestuur de laatste jaren daardoor minder zacht en meer 

cijfermatig geworden. Maar zowel Dorst als De Koning heb-

ben daar geen probleem mee. Verantwoording afleggen, 

hoort erbij, vinden ze.

‘ w e  h e b b e n  ko r t e  l i j n t j e s .  i k  k a n 
m a i l e n ,  a p p e n ,  l a n g s g a a n ’
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Verantwoordingsplicht Ook bij het Brabantse OMO 

(31 vo-scholen) zuchten de scholen wel eens onder de ver-

antwoordingsplicht, vertelt Eugène Bernard, voorzitter van 

de Raad van Bestuur. “Door fijnmazige software proberen 

wij het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Maar ver-

antwoording op zich is niet onredelijk. Er is niets mis mee 

om bijvoorbeeld veranderingen in het onderwijs te objec-

tiveren, te vangen in getallen. Hoe wend je die uitkomsten 

aan? Dat maakt het interessant of vervelend.”

We moeten niet vervallen in boekhouden, vindt Bernard, 

“maar we hebben een schat aan informatie, die we nog 

beter in ons voordeel kunnen gebruiken.” Dat alles moet 

wel gerelateerd zijn aan onderwijsresultaten. Bernard laat 

zich onderwijsinhoudelijk gesprekken niet onthouden. 

“Nu worden we bij OMO ook niet afgeleid door materiële 

zorgen. Ons huishoudboekje is op orde.”

De scholen van OMO hebben allemaal een eigen identiteit, 

een eigen ‘smoel’. Wat de resultaten van die scholen moe-

ten zijn, ligt vast, maar de weg erheen niet. Bernard: “Wij 

koesteren de verscheidenheid.” Dat beaamt ook Carin Zand-

bergen, rector van het Mill-Hillcollege in Goirle (1.600 leer-

lingen). “Wij zijn OMO, maar ik ben vooral Mil-Hill. Ik mag 

mijn eigen keuzes maken en ik leg verantwoording af over 

Claudia	Diepstraten,	directeur	onderwijsteam	
bij	De	Mare	en	verantwoordelijk	voor	vier	
basisscholen

Adrie	Bolijn,	directeur-bestuurder	bij	Stichting	de	Mare,	elf	openbare	basisscholen	

in	krimpgebied	Salland.	Foto:	John	de	Leeuw

de resultaten. Wat ik daarvoor nodig heb is vertrouwen en 

ruimte. En die krijg ik van mijn bestuur.”

De verantwoordelijkheid bij OMO is volledig doorgemanda-

teerd, vertelt Zandbergen. “Ik ben zelfstandig bevoegd. Dat 

wil zeggen dat ik zelf een volwaardige gesprekspartner ben 

van de gemeente. En dat werkt plezierig.” Gesprekken met 

de inspectie voeren Bernard en Zandbergen altijd samen.

Bij OMO wordt nauwelijks iets van bovenaf opgelegd, noch 

als het gaat om protocollen noch als het gaat om het her-

plaatsen van boventallige personeelsleden. Bernard: “Goed 

onderwijs heeft met mensen te maken. We werken hier 

met allemaal hoogopgeleide mensen, die wil je niet in hun 

mogelijkheden beknotten.” Zowel Zandbergen als Bernard 

weten dat het anders kan. Ze hebben ervaring opgedaan in 

andere vormen van onderwijs, hogeschool en universiteit. 

Beiden vinden OMO daarbij vergeleken een verademing. 

OMO heeft ook de tegenspraak stevig georganiseerd, door 

een Raad van Toezicht, raden van advies op iedere school 

en een ledenraad op bestuursniveau.

Ondanks de omvang zijn ook de lijntjes tussen rector 

Zandbergen en bestuurder Bernard kort. “Ik kan mailen, 

appen, langsgaan. Eugène is mijn sparing partner. Niet 

in de dagelijkse zin van het woord, want daarvoor heb ik 

ook mijn mensen op school, en mijn collega-rectoren van 

andere scholen, maar als er iets is kan ik bij hem aanklop-

pen.” Bernard: “Sommige rectoren heb ik iedere week aan 

de telefoon, anderen hebben minder behoefte aan mijn 

goedbedoelde adviezen. Maar bij bijzondere omstandighe-

den trekken we samen op. Bijvoorbeeld als er problemen 

zijn met de organisatiecultuur, problemen op personeels-

gebied of met ouders. Dan wil een rector weten wat ik van 

iets vind.”

‘ w e  w e r k e n  h i e r  m e t  a l l e m a a l 
h o o g o p g e l e i d e  m e n s e n ,  d i e  w i l 
j e  n i e t  i n  h u n  m o g e l i j k h e d e n 
b e k n ot t e n ’
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thema _ (be)sturen onder druk

Bernard komt geregeld op de scholen. “Ik zeg niet dat 

alle mensen mij kennen, maar ze hebben daarvoor wel de 

mogelijkheid. We organiseren bijvoorbeeld Meesterlijke 

Ontmoetingen, waarbij vakdocenten van verschillende 

scholen elkaar opzoeken. Daar ben ik vrijwel altijd bij. 

Overleggen voer ik altijd op scholen en ik bezoek ook regel-

matig een schoolmusical of iets dergelijks.”

De meerwaarde van OMO voor Zandbergen zit in de onder-

steuning op het gebied van personeelszaken, loonadminis-

tratie, juridische zaken en huisvesting. “Wij verbouwen 

niet zo vaak, dus dan is het prettig als er vanuit OMO een 

bouwbegeleider wordt aangesteld. OMO zorgt met andere 

woorden voor de specialistische deskundigheid die je maar 

af en toe nodig hebt. Daarnaast kunnen we als scholen van 

elkaars expertise gebruikmaken door kennisuitwisseling 

en gezamenlijke cursussen.”

Krimp als kans Gaat het goed met een school, dan 

krijgt het team alle lof. Gaat het slecht met een school, 

dan wordt het bestuur erop aangesproken. Zo zegt 

Eugène	Bernard,	voorzitter	van	de	tweehoofdige	
raad	van	bestuur	van	Vereniging	Ons	Middelbaar	
Onderwijs	(OMO,	31	vo-scholen)

directeur-bestuurder Adrie Bolijn van 

Stichting de Mare. Hij weet waarover hij 

het heeft, want hij heeft een excellente 

school in zijn gelederen en ooit ook een 

zeer zwakke school. Dat is niet altijd 

leuk, maar zo hoort het ook, vindt hij. 

“De inspectie heeft ervoor gezorgd dat 

het bestuur in een positie is gebracht 

waarop ze ook aangesproken kan 

worden.”

In het krimpgebied Salland is De Mare 

actief met elf relatief kleine basis-

scholen. Drie jaar geleden schreef het 

schoolbestuur de notitie ‘Veranderen 

met visie’. Directeur/bestuurder Adrie 

Bolijn: “Het besef van krimp was toen 

nog niet overal geland. De Mare raakte 

de afgelopen acht jaar bijna een derde 

van haar leerlingen kwijt. Dan wordt 

er snel geroepen dat er staf weg moet. 

En dat snap ik. Maar daardoor komt de 

werkdruk op alle fronten wel hoog te 

liggen. We hebben als klein schoolbe-

stuur al weinig staf.”

De Mare koos ervoor om te gaan werken 

met onderwijsteams. Grotere units met 

meerdere scholen, met samen minimaal 145 leerlingen, 

aangestuurd door een directeur onderwijsteam. De scho-

len maakten zelf de keuze met wie ze verder wilden.

Bolijn: “Door de onderwijsteams hebben we beter grip op 

het geheel. Maar het blijft een spagaat. Willen we de direc-

teur meer ontlasten, dan hebben we bovenschools meer 

mensen nodig en dat geld kun je dan niet vrijmaken voor 

onderwijs.”

Claudia Diepstraten is directeur van zo’n onderwijsteam, 

bestaande uit vier verschillende scholen. Tot vorig jaar 

was ze directeur van een van die scholen met daarnaast 

een lesgevende taak. Het aanspreekpunt voor ouders en 

leerlingen op de scholen is nu een locatiecoördinator. Op 

twee scholen is dat een ex-directeur, op twee scholen een 

leerkracht. Het bestuur geeft kaders aan en dat vindt ze 

prettig. Dat heeft niets met – al of niet – autonomie te 

maken, vindt ze. “Kaders zijn bijvoorbeeld het vaste format 

waarin het schooljaarplan en –jaarverslag gepresenteerd 

moeten worden. Dat belemmert niet, maar geeft houvast. 

Bij de begroting krijgen we ondersteuning van het onder-

wijsbureau. Onderwijsinhoud, personeel en financiën val-

len onder mijn verantwoordelijkheid. Over de resultaten 

leg ik verantwoording af aan de bestuurder.” Bolijn: “Wij 

als bestuur moeten ervoor zorgen dat directeuren zich niet 

verliezen in beheerstaken. We zijn nog zoekende en we 

hebben nog een flinke slag te slaan in de gezamenlijkheid. 

Zowel in het onderwijsteam als op bestuursniveau. Maar 

de lijntjes zijn kort.” We gaan er wat goeds van maken, is 

de overtuiging van beiden. _

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

Carin	Zandbergen,	rector	van	het	Mill-Hillcollege	
in	Goirle	(OMO),	een	school	voor	mavo,	havo,	
atheneum	en	gymnasium	met	1.600	leerlingen
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b el a n g en b eh a r t i g in g  av s

De	AVS	is	er	voor	de	(individuele)	belangenbehartiging	van	alle	leidinggevenden	in	het	

funderend	onderwijs	(po	en	vo).	Dus	óók	voor	bestuurders	en	bovenschools	directeuren	

vanuit	hun	rol	als	werknemer	van	het	bestuur	of	de	Raad	van	Toezicht	(RvT).	Zo	kreeg	een	

algemeen	directeur	juridische	bijstand	van	de	AVS	toen	haar	bestuur	volkomen	onverwacht	een	

ontslagprocedure	begon	en	vroeg	een	bestuursvoorzitter	advies	over	een	onder	druk	staande	

relatie	met	de	Raad	van	Toezicht.	“Dan	blijkt	dat	je	de	AVS	gewoon	nodig	hebt.”

tekst jaan van aken

‘Bestuurders vergeten soms
dat ze ook werknemer zijn’

De AVS biedt leden (juridisch) advies op rechtspositioneel 

gebied of naar aanleiding van een niet-arbeidsrechtelijke 

klacht vanwege bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten. 

Schoolleiders kunnen zowel vanuit hun rol als werkge-

ver als die van werknemer contact opnemen, maar veel 

bestuurders zijn niet op de hoogte dat deze dienstverle-

ning ook voor hen als werknemer geldt én belangrijk is (in 

hun rol als werkgever kunnen ze terecht bij de PO-Raad). 

“Bestuurders vergeten soms dat ze naast hun verantwoor-

delijkheid in de werkgeversrol ook persoonlijk als werk-

nemer in dienst zijn van het bevoegd gezag”, bemerkt 

AVS-voorzitter Petra van Haren, die tot voor kort zelf ook 

schoolbestuurder was.

Stel, de Raad van Toezicht (RvT) oordeelt dat een bestuur-

der incompetent is omdat er financiële problemen zijn, 

er wantrouwen in de organisatie heerst of omdat scholen 

slecht presteren. “De afgelopen tijd is het met de regelmaat 

van de klok voorgekomen dat bestuurders van de ene op 

de andere dag als onvoldoende zijn gekwalificeerd”, illus-

treert van Haren. “Zo’n beoordeling kan leiden tot ontslag 

en bestuurders komen dan als werknemer bij de AVS voor 

ondersteuning.” Juristen staan deze leden dan bij om een 

oplossing te vinden of om op de juiste manier afscheid te 

nemen van een werkgever.

thema _ (be)sturen onder druk

Managementwijziging In de zaak van Annemieke 

van Deursen* behartigde de AVS haar belangen als 

werknemer van een scholenstichting. Er was een 

managementwijziging aanstaande en zij wilde graag 

doorstromen van algemeen directeur naar CvB-voorzitter. 

“Dat was me ook toegezegd door de voorzitter van het 

bestuur.” Tot dezelfde voorzitter op een achternamiddag 

onverwachts meedeelde dat het bestuur haar toch niet 

ging benoemen tot collegevoorzitter. “Zij zagen bovendien 

geen enkele rol voor mij weggelegd in de organisatie. Ik 

was volledig verbijsterd. Tot dat moment waren er nooit 

negatieve signalen geweest.”

Na dit gesprek belde Van Deursen direct de AVS Helpdesk. 

“Er is een dossier aangemaakt en het contact is steeds 

intensiever geworden.” Het bestuur zette namelijk een 

ontslagprocedure in gang. “Daarmee werd het een rechts-

positionele zaak en dan blijkt dat je de AVS gewoon nodig 

hebt. Ik had vanuit mijn bestuurdersrol veel ervaring met 

rechtspositionele kwesties, maar het is heel wat anders als 

het plotseling jezelf betreft.”

Er volgden procedures bij bezwaarcommissies. Die oor-

deelden dat er veel fouten zijn gemaakt en dat de situatie 

volledig aan het bestuur te wijten viel. “Pas daarna was 

het bestuur bereid tot een vaststellingsovereenkomst en 

vertrekregeling waar ik tevreden mee was. De AVS-jurist 

adviseerde me keurig, zorgde voor een juridische toetsing 
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in plaats van op afstand toezicht te houden. De raad, 

die grotendeels uit ouders bestaat, wilde invloed op het 

personeelsbeleid door te bepalen welke leraren moesten 

vertrekken in verband met krimp. “Ze dachten te weten 

welke leraren niet goed genoeg waren, omdat hun kind 

daar in de klas zat. Ik heb ze voorgehouden dat een RvT 

daar niet over gaat. En dat je mensen in het onderwijs 

bovendien niet zomaar kunt ontslaan.” Ook verwachtte 

de RvT dat de school flink zou groeien, terwijl de hele 

regio met minder geboortes kampte. Kessels merkte 

vervolgens dat de raad in de rol van werkgever kroop en 

hem afrekende op deze zaken. “Werkelijke groei in een 

krimpsituatie is irreëel. De rol van toezichthouder com-

bineren met die van ‘sparringpartner’ én werkgever is 

lastig uit elkaar te houden voor de leden van de RvT, die 

soms ook nog (ex-)ouders zijn.”

en het correct volgen van procedures binnen de termijnen. 

Ik heb zeer goede steun ontvangen.” Bij een arbeidsconflict 

met een RvT kan een bestuurder op dezelfde manier steun 

van de AVS verwachten.

Ook bij niet arbeidsrechtelijke zaken kan een bestuurder 

of schoolleider op non-actief gesteld worden, vertelt Van 

Haren. “Iemand kan buiten zijn boekje zijn gegaan naar 

personeelsleden of kinderen. Of er is bijvoorbeeld sprake 

van financiële fraude.” Als zowel een schoolleider als 

bestuurder zich voor bijstand melden ten behoeve van 

dezelfde casus, bijvoorbeeld bij een klacht over seksuele 

intimidatie, dan begeleidt een AVS-jurist de ene partij en 

schakelt de schoolleidersvereniging een externe jurist in 

voor de andere.

Toezicht op afstand Daarnaast is er de AVS Helpdesk 

voor vragen en advies. “Als je lid bent van de AVS bel of 

mail je de helpdesk, waar een ongelooflijke hoeveelheid 

kennis aanwezig is”, zegt Van Haren. Denk aan vragen 

als: geldt de jaartaak ook voor directieleden, moet ik het 

gebouwenbeheer op mijn school op me nemen en wat 

betekent een negatieve beoordeling voor mij of kan ik bij 

een positieve om een hogere beloning vragen?

Ook Hans Kessels*, bestuursvoorzitter van een groot 

schoolbestuur in Noord-Nederland, 

belde de helpdesk voor advies. 

Hij liep er tegenaan dat de Raad 

van Toezicht een dwingende 

bestuurlijke rol op zich nam, 

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

17k ader prim air ok tober 201 4



1000-21-4000-1075 AVS KP 2014-2015-02 Kleur: fc

(Advertentie)

Lesgeven is topsport voor de stem van de leerkracht. Het is 
dan ook niet vreemd dat stemproblemen vaak voorkomen, 
het ‘hoort er gewoon bij’. Niet elke leerkracht heeft van 
nature een luide stem of gebruikt de stem op de ‘juiste’ 
wijze. Logopedie is vaak een eerste stap, maar blijkt soms 
niet voldoende, waardoor de leerkracht is aangewezen 
op een spraakversterker. En daar merkt men al snel dat 
er geen spraakversterker is die aansluit bij de eisen van 
de leerkracht. Vaak zijn het relatief eenvoudige systemen 
die eigenlijk voor andere situaties bedoeld zijn. Ze hebben 
diverse praktische nadelen, waardoor de leerkracht blijft 
tobben en uiteindelijk zelfs de apparatuur niet meer 
gebruikt. 

Phonak is er in geslaagd een systeem te ontwikkelen dat 
speciaal voor deze doelgroep gemaakt is en afrekent met 
alle praktische nadelen. De Zwitserse fabrikant heeft het 
unieke Dynamic SoundField systeem ontwikkeld, de eerste 
digitale spraakversterker speciaal voor leerkrachten. Het 
systeem zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht overal 
in het lokaal goed hoorbaar is, er wordt een gelijkmatig 
‘geluidsveld’ gecreëerd. Het is een draadloos systeem 
waarbij slechts één luidspreker voorin het lokaal geplaatst 
wordt (zie afbeelding). De leerkracht draagt op de heup 
een klein zendertje dat draadloos verbonden is met de 
luidspreker in de hoek van de klas. De digitale techniek 
maakt het mogelijk om de praktische en technische 
tekortkomingen van de huidige analoge systemen weg te  
nemen. De voordelen van dit elegante Dynamic SoundField 
systeem zijn dan ook divers:
 Geen rondzingen (akoestische terugkoppeling). De 
leerkracht kan overal staan, zelfs pal naast de luidspreker 
zal het systeem niet gaan rondzingen!
 Automatische volumeregeling: het systeem meet in 
de spraakpauzes het omgevingslawaai en bij toenemend 
omgevingslawaai zal de luidspreker meer versterking 
geven (vandaar de term ‘Dynamic’). Gedurende een lesdag 

variëren lawaainiveaus flink, maar u komt nu altijd 
automatisch boven de groep uit! Als de groep weer 
rustig is, dan zal het systeem vanzelf zachter klinken.
 Een zeer natuurlijke klank: het  volume blijft 
altijd voor iedereen aangenaam door de geavanceerde 
audiotechniek, ook voor de leerlingen op de voorste rij!

Vergoeding Dynamic SoundField
Het UWV vergoedt in veel gevallen de apparatuur. Een 
voorschrift van KNO-arts en/of bedrijfsarts is daarvoor 
noodzakelijk. U kunt het Dynamic SoundField systeem 
kosteloos en vrijblijvend een aantal weken op proef 
krijgen. Kijk voor meer informatie op onze website
www.dynamicsoundfield.nl of neem direct contact met 
ons op via telefoonnummer 088-6008850.

De eerste digitale spraakversterker voor leerkrachten

Dynamic SoundField
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Van Haren. “We doen dat al heel wat jaren en dat is 

onze kracht.” Daarbij vertegenwoordigt de AVS een 

groot deel van het onderwijsveld in de collectieve 

belangenbehartiging. “Via commissies en de ledenraad 

luisteren we naar het onderwijsveld en dat nemen 

we mee naar het ministerie van Onderwijs, de cao-

onderhandelingstafel en andere overlegtafels, waar 

we de stem van alle leidinggevenden in het funderend 

onderwijs vertegenwoordigen.” Er zitten voordelen aan 

een lidmaatschap boven een rechtsbijstandsverzekering. 

“We zijn specialist op het gebied van onderwijszaken 

en bovendien biedt de AVS leidinggevenden ook 

ondersteuning bij hun persoonlijke ontwikkeling. We 

begeleiden hen bij het vinden van de juiste opleiding en 

het inrichten van (inter)nationale netwerken om kennis 

en good practices uit te wisselen.” _

*Namen zijn gefingeerd.

m e e r  w e t e n ?
www.avs.nl/vereniging/belangenbehartiging	(o.a.	AVS	

Helpdesk	en	juridische	ondersteuning)

www.avs.nl/lidworden

Kessels belde de AVS Helpdesk. Het advies luidde in gesprek 

te gaan met de RvT, de regie te nemen en de rollen van 

bestuurder en toezichthouder te bespreken. “Ik heb aan-

gegeven dat we allemaal dezelfde belangen hebben en 

dat ik daarover graag van gedachten wil wisselen. Er zijn 

afspraken gemaakt om de rollen duidelijk te houden en we 

zijn nu op de goede weg”, vindt hij. Kessels kent zeker vijf 

collega-bestuurders die last hebben van toezichthouders 

die de verkeerde pet opzetten. “Het is goed dat er toezicht 

is, maar je kunt het slecht treffen met een raad die de toe-

zichthoudende rol onjuist interpreteert en invult.”

Specialist Vanwege het advies en de (juridische) 

bijstand van de AVS is een lidmaatschap voor bestuurders 

in hun rol van werknemer van belang, stelt AVS-voorzitter 

thema _ (be)sturen onder druk

‘ h e t  i s  g o e d  d at  e r  to e z i c h t 
i s ,  m a a r  j e  k u n t  h e t  s l e c h t 
t r e f f e n  m e t  e e n  r a a d  d i e  d e 
to e z i c h t h o u d e n d e  r o l  o n j u i s t 
i n t e r p r e t e e r t  e n  i n v u lt ’
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Schoolleiders en bestuurders (vanuit hun rol als  werknemer) 
kunnen voor hun individuele belangenbehartiging bij de 
AVS terecht. Voorbeelden van individuele belangenbeharti-
ging zijn de AVS Helpdesk en juridische ondersteuning bij 
 problemen met de eigen rechtspositie als werknemer. 

AVS Helpdesk 
De	helpdesk	van	de	AVS	is	er	voor	alle	professionele	vragen	die	
leidinggevenden	in	het	funderend	onderwijs	in	hun	dagelijks	werk	
als	leidinggevende	tegenkomen.	De	AVS	Helpdesk	ondersteunt	
leden	met	rechtspositionele	en	onderwijskundige	adviezen.	

Juridische ondersteuning 
Leden	van	de	AVS	kunnen	via	de	helpdesk	ook	aanspraak	
maken	op	juridische	ondersteuning	tot	en	met	het	voeren	van	
gerechtelijke	procedures,	bij	problemen	met	betrekking	tot	
de	eigen	rechtspositie	als	werknemer.	Zoals	in	situaties	van	
herplaatsing,	arbeidsongeschiktheid,	conflicten,	schorsing	en	
dreigend	ontslag.	

De	AVS	Helpdesk	is	te	bereiken	via	tel.	030-2361010
(maandag	t/m	vrijdag,	9-17	uur)	of	helpdesk@avs.nl. Mr. Niki van der Linden

Jan Stuijver

Ron Bruijn

Mr. Anita Vink

Paul van Lent

Mr. Ritsert Haitsma

Harry van Soest

Theo van den Burger

Individuele belangenbehartiging door de AVS
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Logopedie

De	Professor	van	Gilseschool	in	Haarlem	
is	een	school	voor	kinderen	met	een	
taalontwikkelingsstoornis	of	een	
gehoorbeperking.

pa ssend onderwijs

Een aantal leden van de Commissie 
Onderwijs van de AVS bracht 
onlangs een bezoek aan de Professor 
van Gilseschool in Haarlem, een 
school voor kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis of een 
gehoorbeperking (cluster 2). Deze 
hanteert een drieledige aanpak voor 
het terugplaatsen van kinderen in 
het regulier onderwijs. Directeur 
Gerard van der Worp, ook lid van de 
commissie, vertelt over de kansen van 
Passend onderwijs. Een pleidooi voor 
meer ‘tijdelijk’ speciaal onderwijs.

liny demandt, voorzitter commissie 

onderwijs avs

“Het	begrip	‘onderwijsbehoefte’ is	het	meest	

essentiële	aspect	van	de	begeleiding”,	

vertelt	Van	der	Worp.	Hij	is	blij	met	de switch	

die	dankzij	Passend	onderwijs	gemaakt	is	in	

het	kijken	naar	het	kind.	“Niet	de	handicap	

is	leidend,	maar	de	vraag	wat	het	kind	nodig	

heeft.	We	kijken	expliciet	naar	de	belem-

merende	én	de	bevorderende	factoren.	En	

uitgaan	van	het	een	geeft	een	totaal	ander	

beeld	dan	uitgaan	van	het	ander.”

Onderwijsarrangementen 
Een	andere	belangrijke	verandering	voor	de	

Professor	van	Gilseschool	is	de	komst	van	

onderwijsarrangementen.	In	overleg	met	de	

ouders,	de	instelling	voor	de	begeleiding	

van	kinderen	met	ernstige	taalproblemen	

en	de	reguliere	basisschool	wordt	bekeken	

welke	ondersteuning	een	kind	nodig	heeft.	

Dit	leidt	tot	toewijzing	van	een	bepaald	

arrangement:

•	 	Licht arrangement:	De	leerling	gaat	naar	

een	reguliere	basisschool	met	beperkte	

extra	ondersteuning	op	locatie.

•	 	Medium arrangement:	De	leerling	gaat	

naar	een	reguliere	basisschool	met	extra	

ondersteuning	op	locatie.

•	 	Intensief arrangement:	de	leerling	gaat	

(tijdelijk)	naar	een	school	voor	speciaal	

onderwijs.

Als	een	arrangement	is	toegekend	wordt	

een	begeleidingsplan	opgesteld,	gericht	

op	wat	de	school	en	de	begeleiding	gaan	

doen	om	het	kind	te	ondersteunen.	Het	is	

de	bedoeling	dat	alle	informatie	over	een	

kind	wat	betreft	leren,	gedrag	en	cluster	

2-problematiek	terechtkomt	in	één	docu-

ment:	het	ontwikkelingsperspectief.	“Weg	

met	die	dikke	dossiers.	Het	kan	echt	minder	

en	slimmer”,	aldus	Van	der	Worp.

Overgangsregeling
Wat	gebeurt	er	vanaf	1	augustus	2014	met	

al	die	kinderen	die	nu	al	in	REC	2	zitten	of	

daar	begeleiding	van	ontvangen?	“Zij	komen	

in	een	overgangsregeling”,	licht	de	school-

leider	toe.	Deze	houdt	in:

•	 	Deze	leerlingen	houden	het	recht	op	

ondersteuning	vanuit	REC	2	tot	1	augus-

tus	2016.

•	 	In	de	periode	tot	augustus	2016	wordt	

met	de	ouders	besproken	hoe	de	begelei-

ding	er	uit	zal	zien.	De	vorm	en	duur	zal	

op	maat	bijgesteld	worden.

•	 	Tussen	augustus	2014	en	augustus	2016	

kansen voor cluster 2
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“Niet	de	handicap	is	leidend,	maar	de	vraag	wat	het	kind	nodig	heeft.”

pa s s e n d o n d e r w i j s . n l  i n  n i e u w  j a s j e

De	website	www.passendonderwijs.nl	is	vernieuwd.	De	informatie	is	geactualiseerd	

en	aangevuld.	Bij	alle	onderwerpen	wordt	nu	direct	verwezen	naar	brochures	en	

actueel	nieuws	over	hetzelfde	thema.	Zo	is	in	een	oogopslag	te	zien	welke	informatie	

er	over	een	thema	voorhanden	is.	Bezoekers	kunnen	op	de	site	terecht	voor	

stroomschema’s	en	andere	handreikingen.	Ook	het	filmpje	‘Passend	onderwijs	in	

3	minuten’	kan	een	handig	hulpmiddel	zijn	om	te	laten	zien	hoe	Passend	onderwijs	

in	z’n	werk	gaat.

stelt	de	Commissie	van	Onderzoek	(CVO)	

vast	of	een	leerling	daarna	nog	begelei-

ding	nodig	heeft.	Er	wordt	dan	een	licht,	

medium	of	intensief	onderwijsarrange-

ment	toegewezen.

Comfortzone
Tijdens	een	rondleiding	door	de	school	

–	eerst	door	een	aantal	leerlingen	en	later	

door	Van	der	Worp	zelf	–	valt	op	dat	er	veel	

blije	en	zekere	kinderen	zijn	en	dat	er	rust	

heerst.	Van	der	Worp:	“Realiseer	je	wel	dat	

de	kinderen	hier	in	hun	comfortzone	zitten.	

Zet	je	ze	elders	neer,	dan	valt	weer	op	hoe	

weinig	communicatief	redzaam	ze	zijn.”

Verder	valt	op	dat	er	veel	meer	jongere	

kinderen	binnen	de	schoolmuren	rondlopen.	

Directeur	Van	der	Worp	benadrukt	dat	dit	

is	waar	op	gestuurd	wordt.	Een	gehoor-	of	

taalontwikkelingsstoornis	heeft	niets	met	

intelligentie	te	maken.	En	tussen	vier	en	

acht	jaar	is	de	belangrijkste	periode	in	de	

taalverwerving.	“Als	we	tijdig	ondersteunen,	

kunnen	kinderen	veelal	terug	naar	het	

reguliere	onderwijs.”	Kinderen	die	tot	de	

hoogste	groepen	van	de	basisschool	in	het	

speciaal	onderwijs	blijven,	hebben	bijna	

altijd	een	gestapelde	problematiek.	De	

schoolleider	benadrukt:	“Ik	wil	graag	een	

piramideschool	zijn:	breed	aan	de	basis,	

smal	aan	de	top.”

Dat	brengt	hem	bij	een	volgend	pleidooi.	

“Maak	als	reguliere	basisschool	meer	en	

eerder	gebruik	van	de	expertise	van	pre-

ventieve	ambulante	begeleiding	of	–	zoals	

het	gaat	heten	in	de	nieuwe	situatie	–	van	

consultatie	en	advies.	Onze	mensen	komen	

gratis	kijken,	leveren	observatielijsten	en	

kunnen	zorgen	met	de	leraren	bespreken.	

Zo	krijgen	wij	kinderen	met	een	ernstige	

spraak/taal-ontwikkelingsstoornis	(ESM)	

eerder	in	beeld,	kunnen	we	tijdig	helpen	en	

veel	achterstand	voorkomen.”

Een	mooie	anekdote	vertelt	Van	der	Worp	

over	een	intelligent	jongetje	dat	geen	spraak	

meer	heeft.	Hij	bedacht	zelf	een	oplossing	

om	‘meneer	Gerard’,	die	met	zijn	twee	meter	

opvallend	lang	is,	aan	te	duiden:	eerst	het	

handsymbool	voor	de	letter	G	maken	en	

vervolgens	met	zijn	handje	zo	hoog	als	hij	

kan	in	de	lucht	wijzen.	‘Dat	ben	jij!’

Als	het	aan	Van	der	Worp	ligt	staan	er	vanaf	

1	augustus	geen	bussen	met	zorgleer-

lingen	voor	de	deur	van	de	basisschool.	

Wel	ziet	hij	graag	een	mooie,	geleidelijke	

vermenging	van	leerlingen,	ondersteuning	

én	kennis.	En	veel	meer	‘tijdelijk’	speciaal	

onderwijs.	Zo	lang	als	het	moet,	maar	

zeker	niet	langer.	_

‘ i k  w i l  g r a ag  e e n  p i r a m i d e s c h oo l  z i j n :  b r e e d 
a a n  d e  b a s i s ,  s m a l  a a n  d e  to p’

Cluster	2	maakt	net	als	cluster	1	

geen	deel	uit	van	de	nieuwe	samen-

werkingsverbanden,	maar	is	vanwege	de	

specifieke	kennis	met	het	oog	op	Passend	

onderwijs	bezig	zich	te	reorganiseren.

m e e r  w e t e n ?
http://vangilseschool.nl

www.avs.nl/vereniging/meepraten/

commissies
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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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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	maak	je	je	leerlingen	mediawijs?	Met	haar	

traject	Moderne	Media	behaalde	de	Thorbecke	Scholengemeenschap	in	

Zwolle	als	eerste	vo-school	het	keurmerk	Mediawijsheidsschool.

tekst daniëlla van ‘t erve

De	meeste	leerlingen	zijn	heel	vaardig	met	

sociale	media,	maar	vaak	niet	zo	bewust	

van	de	gevaren	ervan.	Op	de	Thorbecke	

Scholengemeenschap	in	Zwolle	draait	

daarom	sinds	2008	het	traject	Moderne	

Media.	Gedurende	vijf	uur	per	week	krijgen	

leerlingen	van	mavo,	havo	of	atheneum	

les	in	de	mogelijkheden	en	risico’s	van	

media.	Daarnaast	maken	ze	in	een	studio	

op	school	hun	eigen	mediaproductie	zoals	

een	filmpje,	website	of	een	animatie.	

Steeds	vaker	gaat	het	hierbij	om	een	

echte	opdracht.	“Leerlingen	hebben	

bijvoorbeeld	een	filmpje	gemaakt	voor	

het	Stedelijk	Museum	in	Zwolle.	Dat	dat	

tijdens	de	tentoonstelling	werd	getoond,	

vonden	de	leerlingen	natuurlijk	helemaal	

fantastisch”,	vertelt	docent	en	projectleider	

Wim	Hilberdink.

Het	idee	voor	het	traject	ontstond	tijdens	

een	brainstormsessie	in	2006.	De	Raad	

voor	Cultuur	had	het	jaar	ervoor	het	begrip	

mediawijsheid	geïntroduceerd.	Hilberdink:	

“Kinderen	leren	omgaan	met	media	sprak	

ons	aan.	Dagelijks	komt	een	grote	hoe-

veelheid	beelden	op	ons	af.	Leerlingen	

krijgen	les	in	allerlei	talen,	maar	les	in	

beeldtaal,	over	het	hoe	en	waarom	van	

deze	beelden,	bestond	niet.”

Om	de	rest	van	het	team	mee	te	krijgen,	

werd	een	studiemiddag	belegd	waarin	

docenten	zelf	een	aflevering	van	een	soap	

maakten.	Het	filmpje	eindigde	met	de	

vraag	wie	zin	heeft	om	dit	traject	verder	

op	te	zetten.	“De	reacties	waren	heel	

enthousiast.	Inmiddels	bestaat	de	sectie	

Moderne	Media	uit	acht	docenten,	onder	

wie	een	conciërge	die	zich	omschoolde	

tot	instructeur.”	Deze	technisch	onder-

wijsassistent	(toa)	Moderne	Media	is	een	

voorwaarde	voor	succes,	denkt	Hilberdink.	

“Hij	zorgt	voor	alle	apparatuur	en	houdt	

het	overzicht	over	waar	de	spullen	zijn.	

Daar	gaat	veel	tijd	in	zitten,	die	anders	

ten	koste	zou	gaan	van	de	les.”	Een	

andere	voorwaarde	voor	succes	is	volgens	

Hilberdink	dat	de	directie	er	achter	staat.	

“Het	vraagt	een	investering	in	apparatuur	

en	het	gebouw.	We	hebben	een	aparte	

studio	ingericht,	maar	op	zich	zou	dat	ook	

in	een	bestaand	lokaal	kunnen.	Belangrijk	

is	dat	de	directie	voor	docenten	voldoende	

taakuren	vrijmaakt.	Ik	werk	er	gemiddeld	

tien	uur	per	week	aan.”

Het	traject	is	de	investering	meer	dan	

waard:	het	leverde	in	2011	de	onder-

wijsprijs	en	afgelopen	juni	het	keurmerk	

Mediawijsheidsschool	op.	Daarnaast	

levert	het	leerlingen	op.	

Hilberdink:	“Leerlingen	

komen	van	heinde	en	

verre,	een	kwam	zelfs	

helemaal	uit	Coevorden.	

Het	is	ook	aardig	om	te	

zien	dat	veel	leerlingen	

hierna	voor	een	opleiding	

tot	journalist	of	camera-

man	kiezen.	Dat	sterkt	het	

argument	om	Moderne	

Media	als	examenvak	in	te	

voeren.”

Om	dit	mogelijk	te	maken,	

zijn	minimaal	twintig	scho-

len	nodig	die	dit	vak	ook	

willen	invoeren.	Hilberdink	

hoopt	dan	ook	dat	andere	

scholen	hun	voorbeeld	volgen.	“Groot	

voordeel	is	dat	scholen	het	wiel	niet	

zelf	hoeven	uit	te	vinden.	Het	lespakket	

Mediawijsheid	dat	wij	hebben	ontwikkeld	

in	samenwerking	met	een	aantal	partners	

is	voor	iedere	school	beschikbaar,	net	als	

een	plan	van	aanpak	en	conceptbegroting.	

En	kom	vooral	ook	kijken	hoe	wij	het	hier	

hebben	ingericht!”	_

m e e r  w e t e n ?
www.thorbecke-zwolle.nl,	

http://mediawijsheid-vo.wikiwijs.nl,	

www.mediawijsheidsscholen.nl	en	

http://www.mediawijzer.net

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

Mail	naar	communicatie@avs.nl	

o.v.v.	‘Zo	kan	het	ook’.

levensechte lessen
in moderne media

Gedurende	vijf	uur	per	week	krijgen	leerlingen	van	de	Thorbecke	
Scholengemeenschap	in	Zwolle	les	in	de	mogelijkheden	en	risico’s	
van	media.

1000-21-4000-1232 AVS KP 2014-10 
1000-21-4000-1231 AVS KP 2014-9 

Kleur: fc

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

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 24-09-14   09:34
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achtergrond

pil ot  m e t  g l a n s -t ec h niek

‘Glanzende’	relaties	tussen	school	en	ouders	doen	leerlingen	goed.	De	Glans-techniek	

betrekt	ouders	stap	voor	stap	bij	de	schoolcarrière	van	hun	kind.	Acht	scholen	van	

Stichting	Consent	proberen	de	techniek	uit.	 tekst vanja de groot

Partnerschap met
ouders oppoetsen
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>

Twee kernwaarden uit het meerjarenplan van de Stich-

ting Consent (33 po-scholen) zijn excellent en verbindend 

onderwijs. “Vooral dat laatste betekent dat je veel aandacht 

moet hebben voor de omgeving van het kind en dat scho-

len en ouders als partners met elkaar optrekken”, stelt CvB-

lid Marcel Poppink. Een werkgroep met schoolleiders en 

leerkrachten van Consent zocht daarom naar een methode 

om het (educatief) partnerschap met ouders structureel 

te verstevigen. Ze kwamen uit bij de Glans-techniek: een 

methodiek die ouderbetrokkenheid schoolbreed en sys-

tematisch invoert. “Het helpt om een succesvolle relatie 

op te bouwen met elke ouder van elk kind in de klas”, zegt 

bedenkster Marja Klaver van Klaver Coaching en Training. 

“Ouders spelen een wezenlijke rol in de schoolcarrière van 

hun kind. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de invloed 

van de thuissituatie op het leren lezen van kinderen maar 

liefst 49 procent is.”

In de Glans-techniek staat het ontwikkelen van een glan-

zende driehoek kind-leraar-ouder centraal. Ouder en leraar 

vormen de basis van de driehoek. Klaver: “Je ziet vaak 

dat ouders zich bij het opkomen voor hun kind tegen de 

leraar keren. Dit zorgt voor spanning in de driehoek. Met 

als gevolg dat het kind zich minder vrij voelt.” De Glans-

techniek hamert op de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van ouders en leraar voor de ontwikkeling en het welbevin-

den van een kind. “In een glanzende driehoek kan een kind 

loyaal zijn aan ouders én leraar.”

Geen lastige ouders Een cruciale voorwaarde 

voor de Glans-techniek is een grondhouding waarin res-

pect voor de ervaringsdeskundigheid van de ouder en de 

onderwijsprofessionaliteit van de leraar centraal staan. 

Klaver: “Daarin past het begrip ‘lastige ouders’ niet.” 

De grondhouding komt tot uiting in het belangrijkste 

onderdeel van de techniek: het gesprek (samen met 

Grondhouding de G in Glans). Waarin power-to-communica-

tie (interesse in elkaars achtergrond en mening), dialoog 

en samenspraak veel gebruikte stijlen zijn. “We voeren 

deze hoop- en droomgesprekken bovenop de reguliere 

tienminutengesprekken”, vertelt schoolleider Femmy 

Sassen van De Wielerbaan in Enschede, een van de acht 

pilotscholen van Consent die afgelopen januari begon 

met de Glans-techniek. “Je komt veel meer te weten dan 

dat een kind op voetbal zit, omdat je het ook leert ken-

nen vanuit de perceptie van de ouders. Een kind dat op 

school stil en introvert is, kan thuis heel anders zijn.” 

Sassen volgt met twee teamleden de trainingen van 

Klaver, om de techniek onder de knie te krijgen. Na elke 

sessie krijgen ze een praktijkopdracht mee die ze op 

school met het hele team uitvoeren. “We oefenen bijvoor-

beeld met luistervaardigheid. Leraren zijn in de commu-

nicatie met ouders gewend om veel zelf aan het woord te 

zijn, maar in de Glans-techniek moet je vooral ook luiste-

ren naar de wensen en verwachtingen van ouders.”

Consentbestuurder	Marcel	Poppink:	“Gesprekken	met	
ouders	heb	je	toch,	dus	waarom	niet	leren	hoe	die	
effectiever	en	efficiënter	kunnen?”

“Er	zijn	geen	lastige	ouders”,	aldus	Marja	Klaver	van	Klaver	Coaching	
en	Training,	die	de	Glans-techniek	ontwikkelde.

‘ i n  e e n  g l a n z e n d e  d r i e h o e k 
k a n  e e n  k i n d  lo ya a l  z i j n  a a n 
o u d e r s  é n  l e r a a r ’
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Film Binnen de Glans-techniek stippelt de leraar een 

lijn (de L in Glans) uit van enkele oudercontactmomenten 

door het schooljaar heen, waarin zij onder andere kennis-

maken, informatie uitwisselen over schoolprogramma’s, 

vorderingen van het kind, opvoeding en belangrijke 

zaken thuis. Naast de ‘jaarlijn’ is er een lijn door de hele 

schooltijd heen: de achtjaarslijn. Als leerlingen in hogere 

groepen komen kan een leraar de kindgesprekken – wat 

wil een kind leren, waar is het goed in, waar heeft het 

moeite mee, wat is zijn hoop en droom, welke vakken zijn 

leuk, wat wil het later worden – steeds meer integreren in 

de driehoek. Klaver: “Begin hier niet pas in groep 8 mee, 

dan is het te laat.” Consentbestuurder Poppink: “Zo ont-

staat er een ‘film’ van de ontwikkeling en perspectieven 

van een leerling. Het maakt het mogelijk om vanaf groep 

5/6 te voorspellen welk vervolgonderwijs een kind aan kan. 

Dan kunnen ouders zich daar op instellen en ontstaan 

er geen misverstanden. Tussentijds wordt uiteraard de 

vinger aan de pols gehouden om te zien of deze verwach-

ting nog steeds reëel en haalbaar is. Als een kind daarvan 

afwijkt, kun je samen op zoek naar de oorzaak. Je moet ze 

hun dromen niet ontnemen, maar je kunt wel uitleggen 

wat er voor een bepaalde droom nodig is.”

Zowel ouders, kinderen als leerkrachten zijn enthousiast 

over de gesprekken, vertelt Poppink. “Eindelijk wordt mij 

ook wat gevraagd”, hoor ik vaak. “Ouders en leerlingen 

voelen zich meer serieus genomen.”

Hoge verwachtingen De A in Glans staat voor de 

ambitie om excellent te zijn, om ervoor te zorgen dat uit-

eindelijk 100 procent van de ouders zich betrokken voelt 

bij de school van hun kind. Klaver: “Dan zijn alle ouders 

ambassadeur van de school en haalt iedere leerling zijn 

‘persoonlijke onderwijsrecord’, wat wil zeggen dat eruit is 

gekomen wat erin zat.

Zoals in het onderwijs geldt dat door hoge verwachtingen 

kinderen beter presteren, geldt dat ook voor teams en 

individuele leraren. Het ambitieniveau ‘excellent’ geeft 

directeur en leraren de gelegenheid elkaar aan te spreken. 

Klaver: “Getraind worden in het professioneel communi-

ceren met ouders werkt positief door op de communicatie 

Het	team	van	De	Wielerbaan	in	Enschede	startte	afgelopen	januari	met	de	Glans-techniek.	
Schoolleider	Femmy	Sassen	(vijfde	van	rechts,	staand):	“Ik	wil	voorkomen	dat	iedereen	het	anders	invult.”

‘o u d e r s  b l i j v e n  d e 
o p vo e d e r s  e n  d e  l e r a a r  i s  d e 
o n d e r w i j s p r o f e s s i o n a l ’

26



in het team, zoals het op een goede manier geven van 

feedback, en de omgang met elkaar.”

Een leraar mag ook hoge verwachtingen van ouders heb-

ben. Een jaarlijks op te stellen contract is een hulpmiddel 

om vast te leggen hoe ouders betrokken willen én kunnen 

worden bij de schoolcarrière van hun kind. Dat varieert. 

Niet alle ouders kunnen zorgen voor een ondersteunend 

en uitdagend pedagogisch klimaat thuis. Directeur Sas-

sen: “Die kinderen moeten de gelegenheid krijgen om 

hun huiswerk op school te doen, tijdens of na schooltijd. 

Geef hen dus geen bulk werk mee.” Poppink: “Als kin-

deren meer ondersteuning nodig hebben dan ouders 

om welke reden dan ook thuis kunnen geven, moet een 

school het onderwijsprogramma daarop aanpassen. Kijk 

daarbij goed naar de belasting van het kind.”

Uitnodigen en begrenzen De gezamenlijke verant-

woordelijkheid van ouders en leraren, het naast elkaar 

staan (de N in Glans) om een kind optimaal tot bloei te 

brengen, vraagt om een heldere rolverdeling. Klaver: 

“Ouders blijven de opvoeders en de leraar is de onder-

wijsprofessional. Het is van groot belang dat een leraar 

goed in die rol van professional kruipt, met een school-

leider die vierkant achter hem staat. De leraar neemt dan 

ook het voortouw en wijst ouders op hun gezamenlijke 

belang. Ouders zullen niet snel zelf het initiatief nemen, 

omdat ze dat verwachten van de leraar. Accepteer dat en 

wees uitnodigend. De leraar is de regisseur.” Het naast 

elkaar staan van ouders en leraar gaat ook samen met 

een zekere distantie. Klaver: “Het zijn elkaars vrienden 

niet. Bepaal als school je grenzen. Hoe ver ga je bijvoor-

beeld met de aanwezigheid van ouders in de klas en op 

het schoolplein? De Glans-techniek schrijft daarin niets 

voor, maar zet het team aan tot nadenken hierover en het 

maken van regels. Als die duidelijk zijn, zullen ouders dat 

respecteren en naleven.”

Van intake tot exitgesprek Als je ouderbetrok-

kenheid niet systematisch aanpakt (de S uit Glans), vallen 

sommige ouders buiten boord en kun je een ongelijke 

behandeling krijgen, aldus Klaver. Een systeem dat je 

schoolbreed toepast helpt ook om de contacten met 

ouders en de manier van gesprekken voeren op elkaar af 

te stemmen. Zodat ouders weten waar ze aan toe zijn en 

niet elk jaar aan een andere werkwijze hoeven te wennen. 

Het is onder andere een taak van de schoolleider om deze 

doorgaande lijn te bewaken en ‘incompatibility’-problemen 

te voorkomen. Klaver: “De schoolleider implementeert de 

Glans-techniek, van intake tot exitgesprek. Bespreek regel-

matig met elke leraar hoe alle driehoeken ervoor staan. 

En faciliteer extra scholing als dat nodig is. Schoolleider 

Sassen: “Ik wil voorkomen dat iedereen het anders invult. 

En als een leerkracht moeite heeft met een hoop- en 

droomgesprek ga ik erbij zitten.” Bestuurder Poppink: “De 

schoolleider is letterlijk een verbinder.”

Aan de muur Ouderbetrokkenheid gaat meer leven 

door de Glans-techniek. Sassen van montessorischool De 

Wielerbaan: “De kind-leraar-ouderdriehoek hangt bij ons 

aan de muur, we praten er veel meer over, de rollen zijn 

duidelijker. Voor ons is de meeste winst te behalen in de 

gesprekken met ouders. Met de participatie en betrokken-

heid zat het op zich al wel goed.” Sassen besteedt gemid-

deld ruim een uur per maand aan de implementatie 

van de Glans-techniek. Ze bezoekt studiedagen, koppelt 

deze terug aan haar team, oefent de gesprekstechniek 

samen met de leerkrachten, bereidt met hen de (eerste) 

gesprekken met ouders voor en ziet toe op de verslagleg-

ging achteraf. “Dit alles wegschrijven in het curriculum 

is ongetwijfeld wat meer werk, maar we zijn er van over-

tuigd dat deze tijdsinvestering later in het jaar wordt 

terugverdiend.”

De scholen van Consent bepalen zelf of ze de Glans-

techniek willen toepassen. Poppink: “Het is geen blauw-

druk. Scholen moeten zelf kijken of de aanpak bij hen 

past.” Over het investeren in de Glans-techniek zegt hij: 

“Gesprekken met ouders heb je toch, dus waarom niet 

leren hoe die effectiever en efficiënter kunnen? Bovendien 

is het een train-de-trainer-concept. Na verloop van tijd heb 

je de expertise zelf in huis.” Klaver vult aan: “Je kunt beter 

preventief aan de voorkant investeren in de relatie met 

ouders, dan curatief aan de achterkant. Als je ouders niet 

betrekt, kost het uiteindelijk nog veel meer.”

Vanaf november kunnen meer scholen van Consent zich 

aanmelden om in januari 2015 met de Glans-techniek te 

starten. _

m e e r  w e t e n ?
www.glans-techniek.nl

achtergrond

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

‘ n a  v e r lo o p  v a n  t i j d  h e b  j e  d e 
e x p e r t i s e  z e l f  i n  h u i s ’ 

27k ader prim air ok tober 201 4

http://www.glans-techniek.nl


o n d erw i j s b eg rot in g  20 15

Het	onderwijs	moet	beter.	Meer	aandacht	voor	het	uitdagen	van	leerlingen,	voor	alle	leraren	

een	persoonlijk	opleidingsbudget	en	modernisering	van	het	onderwijscurriculum	voor	het	

funderend	onderwijs.	Dat	staat	in	de	Onderwijsbegroting	2015,	die	op	Prinsjesdag	werd	

gepresenteerd.	De	nullijn	voor	onderwijspersoneel	is	eindelijk	van	de	baan.	 tekst tineke snel

Excellerend onderwijs
en professionalisering 
prioriteiten
Goede schoolleiders, leraren en bestuurders zijn onont-

beerlijk. Werknemers en werkgevers moeten blijven inves-

teren in hun eigen kennis. Het versterken van de kwaliteit 

van schoolleiders gaat verder door permanent bekwaam-

heidsonderhoud en door registratie in de schoolleidersre-

gisters. Besturen versterken en borgen hun professionaliteit 

door het hanteren van een professionaliseringsagenda, het 

naleven van de Code Goed Bestuur en visitaties. School-

besturen in het po en vo zetten in op breed samengestelde 

schoolteams, aldus de Onderwijsbegroting. In het po gaat 

het om meer leerkrachten met een wo-bachelor, hbo-

master of universitair master (30 procent in 2020), in het 

vo om hbo- en wo-masteropgeleide docenten (50 procent 

in 2020). Voor 2015 is er 115 miljoen euro beschikbaar voor 

lerarenbeurzen. Hiermee kunnen circa 15.000 leraren een 

bachelor- of masteropleiding volgen. Daarnaast krijgen alle 

leraren een persoonlijk opleidingsbudget en tijd om zich 

te  laten bijscholen. 

Scholen zorgen voor werkdrukvermindering door meer 

ondersteunende functies te vormen, via de lumpsum 

zijn hiervoor extra gelden beschikbaar. Ook de AVS heeft 

vitaliteit op haar agenda staan. AVS-voorzitter Petra van 

achtergrond

Haren: “Aandacht voor de werkdruk van de oudere leraar 

in samenhang met het creëren van ruimte voor jongere 

leraren.”

Het geld dat de afgelopen periode is vrijgemaakt dankzij 

het Nationaal Onderwijsakkoord, de bestuursafspraken en 

cao’s die daarmee samenhangen, de Lerarenagenda en het 

akkoord over het studievoorschot zet de overheid in om 

het onderwijs toekomstbestendig te maken. Het geld – een 

bedrag van 1,2 miljard euro uit de sectorakkoorden po, vo 

en mbo, en een bedrag oplopend tot maximaal 1 miljard 

uit het studievoorschot – moet terechtkomen in de klas en 

de collegezaal. 

Toptalenten Veel leerlingen voelen zich onvoldoende 

uitgedaagd en presteren onder hun kunnen. Alle kinderen 

krijgen Passend onderwijs. Met de extra investeringen komt 

er meer aandacht voor toptalenten op alle niveaus. In 2015 

kunnen leerlingen de vermelding ‘cum laude’ verdienen op 

hun eindexamendiploma. Vwo’ers krijgen de mogelijkheid 

hun opleiding in vijf jaar af te ronden. Op steeds meer scho-

len wordt het mogelijk om individuele vakken op een hoger 

niveau af te ronden. Een havoleerling met een wiskunde-

knobbel bijvoorbeeld, kan dan wiskunde op vwo-niveau 

volgen. Scholen zetten meer digitale middelen in in de klas 

om onderwijs op maat te geven. De AVS vindt het belangrijk 

dat de schoolleider de ruimte en mogelijkheden heeft om 

Passend onderwijs en aandacht voor excellentie goed vorm 

te geven in de school.

‘d e  b r u g  w w  b i e d t  m o g e l i j k 
h e d e n  vo o r  j o n g e  l e r a r e n  o m 
a a n  h e t  w e r k  t e  ko m e n ’
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professionalisering. De schoolleider heeft daartoe een 

cruciale rol in de school. Professionalisering van school-

leiders is essentieel en het is belangrijk dat daar struc-

tureel middelen en faciliteiten voor beschikbaar blijven. 

Goede budgetten voor professionaliseren van het team 

horen daarbij.”

Nullijn Na een nullijn van jaren kunnen de inkomens 

van onderwijspersoneel en ander overheidspersoneel 

weer meestijgen met de loonontwikkeling in de markt, zo 

meldde de koning in de troonrede. De AVS is hier blij mee. 

“In het voorliggende onderhandelaarsakkoord CAO PO is 

slechts ruimte voor 1,2 procent loonruimte en dat is nog 

lang niet marktconform”, aldus Van Haren.

Een toekomstgericht onderwijsstelsel is nodig voor een 

structureel herstel en groei van de economie en werkgele-

genheid. De hoge werkloosheid is het grootste zorgpunt van 

de regering en dat heeft dan ook de hoogste prioriteit. Het 

wordt mogelijk – via de zogeheten ‘brug-ww’ – tijdelijk te 

werken met behoud van een ww-uitkering. De AVS-voorzitter 

merkt op dat het inzetten van de brug-ww positieve effecten 

op de jeugdwerkloosheid kan hebben. “Het biedt mogelijk-

heden voor jonge leraren om aan het werk te komen.” 

Meer investering nodig De AVS is in afwachting van 

de Ruimtebrief over beschikbare budgetten. In het voorjaar 

van 2015 wordt de hoogte van de budgetten bepaald. De 

lumpsum gaat dit schooljaar maar met 3 procent omhoog. 

“Er is meer investering in het onderwijs nodig”, aldus Van 

Haren. 

De rol van het primair onderwijs is significant bij het 

terugdringen van onderwijsachterstanden en de schoollei-

der is daarbij een zeer bepalende factor, is de opvatting van 

de AVS. Van Haren: “De voor- en vroegschoolse achterstand 

deel uit laten maken van het reguliere zorgbeleid, zoals 

dit wordt ingevoerd bij Passend onderwijs en de Wet op 

de jeugdzorg, is het verkennen waard.” De AVS pleit voor 

educatief partnerschap en het verder verkennen van de 

mogelijkheid om de voorschoolse periode te koppelen aan 

de basisschool. _

m e e r  w e t e n ?
De	complete	Onderwijsbegroting	2015	is	te	downloaden	via	

www.avs.nl	(‘Onderwijs	moet	verder	excelleren’).

De bekwaamheidseisen worden aangepast, zodat vakleer-

krachten vo ook kunnen worden ingezet in het po. Er wor-

den drie lesuren per week bewegingsonderwijs ingevoerd, 

gegeven door een vakleerkracht. 

Het onderwijscurriculum voor het funderend onderwijs 

wordt gemoderniseerd. Dat is nodig omdat leraren en 

scholen aangeven dat de huidige kerndoelen weinig 

houvast bieden, niet ambitieus zijn en leerlingen onvol-

doende voorbereiden op de uitdagingen die hen in de toe-

komst te wachten staan in studie of werk. Het vernieuwde 

onderwijscurriculum geeft een helder kader voor toetsing 

van individuele leerlingen en verantwoording van leraren 

en scholen. Zittenblijven wordt teruggedrongen door de 

zomer te benutten voor extra lessen. 

Verbinding Van Haren: “Verbinding in de sector fun-

derend onderwijs heeft de nadrukkelijke aandacht van de 

AVS.” De AVS is van mening dat een regionale benadering 

met het betrekken van leidinggevenden uit het funde-

rend onderwijs, waaronder bestuurders en schoolleiders, 

essentieel is voor bijvoorbeeld een verbetering op het 

gebied van de overgang van po naar vo.

Van Haren: “Het is goed dat er in de begroting veel 

aandacht is voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en 

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

In	de	Onderwijsbegroting	voor	2015	is	er	veel	aandacht	voor	
kwalitatief	hoogstaand	onderwijs	en	professionalisering.
Foto:	Guido	Koppes	Fotografie/Nationale	Beeldbank
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Kinderen veiliger in het verkeer met ANWB 
Streetwise

(Advertorial)

Goed en verantwoord omgaan 

met verkeerssituaties leert een 

kind maar op één manier: in de 

praktijk! Daarom heeft de ANWB 

het programma ANWB Streetwise 

ontwikkeld. Een praktisch, maar 

vooral leuk en leerzaam verkeers-

programma, dat zowel scholen als 

ouders helpt bij het verkeers-

vaardig maken van kinderen. 

Professionele instructeurs komen 

een ochtend naar de school en 

geven verkeerstrainingen op 

maat. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals electro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeers-

lichten, opblaasbare auto’s en een 

fietsparcours wordt de praktijk 

zoveel mogelijk nagebootst. 

Vier aansprekende programma’s 

afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen

Toet toet

Bij groep 1 en 2 staan het herken-

nen van (gevaarlijke) verkeersge-

luiden en het oefenen met over-

steken centraal. Daarnaast leren 

ze waarom het zo belangrijk is om 

een kinderzitje en de autogordel 

te gebruiken. In het standaard 

programma wordt dit onderdeel 

door de eigen leerkracht gegeven.

Blik en klik

Bij Blik en klik ligt de nadruk op 

de actieve verkeersveiligheid voor 

kinderen in groep 3 en 4. Ze leren 

veilig oversteken en begrijpen 

waarom ze in de auto een gordel 

en kinderzitje moeten gebruiken. 

Door middel van de iCheck voert 

de leerkracht een indicatieve 

oogmeting uit.

Hallo auto

Hallo auto leert de kinderen van 

groep 5 en 6 over de remweg van 

een auto en de invloed van reac-

tietijd op die remweg. Kinderen 

nemen zelf plaats op de bijrijders-

stoel van een ANWB lesauto en 

mogen zelf remmen.  

Trapvaardig

Trapvaardig traint de kinderen 

van groep 7 en 8 in praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen 

fietsen met een zware rugzak 

over een uitdagend parcours en 

trainen moeilijke manoeuvres. 

Tevens is er een Bike Check (fiets-

controle) beschikbaar en mogen 

de leerlingen op een elektrische 

step rijden. 

Digibordlessen

In samenwerking met uitgeverij 

Malmberg is er een online lespro-

gramma gemaakt. Dit bevat een 

voorbereiding op de praktijkles-

sen van ANWB Streetwise en een 

evaluatieles. Ook biedt uitgeverij 

Malmberg een volledige verkeers-

methode op het digibord aan: 

Let’s go!

Waardering ANWB Streetwise

Ruim 3000 scholen hebben het 

programma inmiddels ingezet. De 

waardering voor ANWB Street-

wise is met een rapportcijfer van 

8,4 zeer hoog. Het programma 

maakt deel uit van de toolkit van 

het Kennisplatvorm Verkeer en 

Vervoer (CROW KpVV). Het CROW 

KpVV beoordeelt dit programma 

als bovengemiddeld goed.

“Deze perfecte vorm van aanbie-
den en verzorging hadden we 
niet verwacht.”
“Het is echt zinvol. Doordat het 
zo praktisch is, zal de informatie 
langer bij de leerlingen blijven 
hangen. ”

 

Prijzen 2014 

De kosten voor het standaard 

ochtendprogramma bedragen 

€ 850,- incl BTW. Doe nu mee 

aan de Winteractie! Wanneer uw 

school deelneemt aan Streetwise 

in de periode van 1 december 

2014 t/m 28 februari 2015 dan 

berekenen wij geen kosten voor 

de instructeur voor het onderdeel 

Toet toet (besparing: € 225).

Dit aanbod geldt niet op andere 

lopende acties.

Wilt u weten of uw school in 

aanmerking komt voor subsidie of 

meer informatie?

Neem dan contact op met ANWB 

Streetwise via telefoonnummer 

088-2698543. 

Kijk voor meer informatie op 

anwb.nl/streetwise 

“Kinderen zijn elke dag in het 
verkeer te vinden. Op de fiets, 
in de auto, maar ook als de bal 
per ongeluk over straat rolt. In 
Nederland zijn we daar natuur-
lijk aan gewend, zoiets moet 
kunnen, vinden we. Maar het 
betekent wel dat onze kinderen 
snel wegwijs moeten worden op 
straat. ANWB Streetwise doet 
dat door kinderen bewust te ma-
ken van hun rol in het verkeer. 
Zelfs de behendigheid op de fiets 
krijgt aandacht! Ik denk dat we 
hiermee een goede stap zetten 
op weg naar meer verkeersvei-
ligheid voor onze kinderen.”

Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus,
Minister van Infrastructuur en 
Milieu
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	in	

onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Karin Straus,	woordvoerder	

onderwijs	voor	de	VVD	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

elke dag een beetje beter
Verhogen	van	de	kwaliteit	van	het	onder-

wijs.	Dit	is	het	doel	van	‘Samen	leren’,	

een	plan	opgesteld	door	negen	leraren	en	

schoolleiders,	met	elf	actiepunten	om	het	

Nederlandse	onderwijs	over	de	hele	linie	te	

verbeteren.	Dit	initiatief,	vanuit	het	onder-

wijs	zelf,	om	echt	werk	te	maken	van	de	ver-

betering	van	de	kwaliteit	van	ons	onderwijs,	

kan	ik	alleen	maar	toejuichen.

Kwalitatief	goed	onderwijs	biedt	namelijk	

meer	kansen	voor	een	gelukkig	en	succesvol	

leven	en	is	ook	de	basis	voor	een	sterke	

economie.

Maar	wat	is	dat	eigenlijk,	kwaliteit	van	

onderwijs?	Ik	kom	op	veel	scholen	waar	

men	denkt	dat	de	kwaliteit	dik	in	orde	is.	

Op	papier	dan.	De	opgepoetste	klappers	

staan	te	blinken	in	de	kast	en	keurig	geor-

dend	te	wachten	op	het	volgende	inspectie-

bezoek.	Maar	als	je	een	willekeurige	leraar	

vraagt	wat	de	toegevoegde	waarde	is	voor	

het	verbeteren	van	de	lessen,	dan	blijft	het	

vaak	stil	of	volgt	er	een	tirade	over	‘al	dat	

onnozele	papierwerk’	dat	tot	niets	leidt.

En	als	het	geen	papieren	werkelijkheid	moet	

zijn,	wat	is	kwaliteit	van	onderwijs	dan	wel?	

Het	is	makkelijker	om	de	vraag	te	stellen	

dan	deze	te	beantwoorden.	Toch	wil	ik	die	

poging	wel	wagen.	Kwaliteit	van	onderwijs	

is	naar	mijn	mening	hoe	een	school	in	de	

volle	breedte	in	staat	is	om	het	allerbeste	

onderwijs	te	kunnen	geven.	Iedere	school	

zou	daarom	transparant	moeten	zijn	in	

hoe	zij	denken	het	allerbeste	onderwijs	te	

geven	en	wat	in	hun	ogen	tot	topkwaliteit	

van	onderwijs	gaat	leiden.	Kwaliteit	van	

onderwijs	is	wat	mij	betreft	dan	ook	niet	

eendimensionaal	en	kan	nimmer	op	een	

paar	SMART-geformuleerde	doelstellingen	

gebaseerd	zijn.	Het	is	een	geheel	van	doe-

len,	gebaseerd	op	waarden,	waar	de	school	

voor	staat.	Met	leraren	die	in	staat	zijn	en	

durven	op	deze	doelen	te	innoveren,	om	zo	

aan	steeds	beter	onderwijs	op	hun	school	te	

werken.	Bij	deze	zienswijze	en	invulling	van	

kwaliteit	hoort	onlosmakelijk	de	praktijk	dat	

er	ook	resultaten	geboekt	worden	en	dat	

deze	resultaten	transparant	verantwoord	

worden.	Aan	(toekomstige)	ouders,	leerlin-

gen	en	medewerkers.

Zo’n	kwaliteitsdoelstelling	kan	bijvoorbeeld	

zijn	om	je	school	‘elke	dag	een	beetje	beter	

te	willen	maken’,	of	zoals	de	Japanners	

zeggen:	Kaizen.	Een	mooi	voorbeeld	van	een	

dergelijke	aanpak	(van	Stichting	Leerkracht)	

wordt	momenteel	al	door	tientallen	scholen	

in	Nederland	gevolgd.	Samen	met	leraren	

en	schoolleiders	wordt	het	inhoudelijke	

gesprek	tussen	leraren	op	gang	gebracht	

om	samen	te	werken	aan	verbetering.	

Leraren	gaan	op	bezoek	bij	elkaar	in	de	klas,	

geven	elkaar	feedback,	bereiden	samen	les-

sen	voor	en	denken	gestructureerd	na	over	

resultaten.	De	school	bepaalt	uiteindelijk	

nog	altijd	zelf	wat	er	moet	gebeuren	om	

de	eigen	ambities	te	realiseren.	Stichting	

Leerkracht	ondersteunt	scholen	zodanig	dat	

deze	manier	van	werken	onderdeel	wordt	

van	de	dagelijkse	praktijk.

Maar	deze	manier	van	samenwerken	aan	

kwaliteit	ontstaat	niet	spontaan	en	vanzelf.	

Uit	onderzoek	blijkt	dat	we	in	Nederland	

vaak	verwachten	dat	individuele	medewer-

kers	uit	zichzelf	samen	gaan	werken	en	

kennis	delen.	Dit	is	echter	niet	het	geval.	

Mensen	gaan	niet	van	de	één	op	de	andere	

dag	ineens	optimaal	functioneren.	In	hoge	

mate	wordt	dit	bepaald	door	de	context	

waarin	zij	zich	bevinden.	Het	is	daarom	

nodig	om	de	noodzakelijke	voorwaarden	

hiervoor	binnen	de	organisatie	te	creëren	en	

vervolgens	ook	te	realiseren.	De	schoollei-

der	vervult	hierbij	een	belangrijke,	cruciale	

rol.	Hij	of	zij	moet	door	faciliteren,	onder-

steunen	en	medewerkers	erbij	betrekken,	

ook	daadwerkelijk	laten	zien	dat	de	school	

het	echt	belangrijk	vindt	om	continu	aan	

kwaliteitsverbetering	te	werken.

Echt	werken	aan	het	verbeteren	van	de	

kwaliteit	in	het	onderwijs	is	geen	proces	van	

‘grote	stappen,	snel	thuis’	en	hier	en	daar	

wat	draaien	aan	knoppen.	Het	is	een	cul-

tuuromslag	die	men	samen	moet	weten	te	

realiseren.	Door	van	elkaar	te	leren,	samen	

te	werken	en	elke	dag	samen	die	drive	

te	hebben	om	steeds	een	beetje	beter	te	

werken.	Dat	geeft	niet	alleen	meer	plezier	in	

lesgeven,	maar	zorgt	er	ook	nog	eens	voor	

dat	onze	kinderen	op	en	top	voorbereid	zijn	

op	weg	naar	een	mooie	toekomst.

r e a g e r e n ?
Mail	naar	k.straus@tweedekamer.nl.
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Kinderen veiliger in het verkeer met ANWB 
Streetwise

(Advertorial)

Goed en verantwoord omgaan 

met verkeerssituaties leert een 

kind maar op één manier: in de 

praktijk! Daarom heeft de ANWB 

het programma ANWB Streetwise 

ontwikkeld. Een praktisch, maar 

vooral leuk en leerzaam verkeers-

programma, dat zowel scholen als 

ouders helpt bij het verkeers-

vaardig maken van kinderen. 

Professionele instructeurs komen 

een ochtend naar de school en 

geven verkeerstrainingen op 

maat. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals electro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeers-

lichten, opblaasbare auto’s en een 

fietsparcours wordt de praktijk 

zoveel mogelijk nagebootst. 

Vier aansprekende programma’s 

afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen

Toet toet

Bij groep 1 en 2 staan het herken-

nen van (gevaarlijke) verkeersge-

luiden en het oefenen met over-

steken centraal. Daarnaast leren 

ze waarom het zo belangrijk is om 

een kinderzitje en de autogordel 

te gebruiken. In het standaard 

programma wordt dit onderdeel 

door de eigen leerkracht gegeven.

Blik en klik

Bij Blik en klik ligt de nadruk op 

de actieve verkeersveiligheid voor 

kinderen in groep 3 en 4. Ze leren 

veilig oversteken en begrijpen 

waarom ze in de auto een gordel 

en kinderzitje moeten gebruiken. 

Door middel van de iCheck voert 

de leerkracht een indicatieve 

oogmeting uit.

Hallo auto

Hallo auto leert de kinderen van 

groep 5 en 6 over de remweg van 

een auto en de invloed van reac-

tietijd op die remweg. Kinderen 

nemen zelf plaats op de bijrijders-

stoel van een ANWB lesauto en 

mogen zelf remmen.  

Trapvaardig

Trapvaardig traint de kinderen 

van groep 7 en 8 in praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen 

fietsen met een zware rugzak 

over een uitdagend parcours en 

trainen moeilijke manoeuvres. 

Tevens is er een Bike Check (fiets-

controle) beschikbaar en mogen 

de leerlingen op een elektrische 

step rijden. 

Digibordlessen

In samenwerking met uitgeverij 

Malmberg is er een online lespro-

gramma gemaakt. Dit bevat een 

voorbereiding op de praktijkles-

sen van ANWB Streetwise en een 

evaluatieles. Ook biedt uitgeverij 

Malmberg een volledige verkeers-

methode op het digibord aan: 

Let’s go!

Waardering ANWB Streetwise

Ruim 3000 scholen hebben het 

programma inmiddels ingezet. De 

waardering voor ANWB Street-

wise is met een rapportcijfer van 

8,4 zeer hoog. Het programma 

maakt deel uit van de toolkit van 

het Kennisplatvorm Verkeer en 

Vervoer (CROW KpVV). Het CROW 

KpVV beoordeelt dit programma 

als bovengemiddeld goed.

“Deze perfecte vorm van aanbie-
den en verzorging hadden we 
niet verwacht.”
“Het is echt zinvol. Doordat het 
zo praktisch is, zal de informatie 
langer bij de leerlingen blijven 
hangen. ”

 

Prijzen 2014 

De kosten voor het standaard 

ochtendprogramma bedragen 

€ 850,- incl BTW. Doe nu mee 

aan de Winteractie! Wanneer uw 

school deelneemt aan Streetwise 

in de periode van 1 december 

2014 t/m 28 februari 2015 dan 

berekenen wij geen kosten voor 

de instructeur voor het onderdeel 

Toet toet (besparing: € 225).

Dit aanbod geldt niet op andere 

lopende acties.

Wilt u weten of uw school in 

aanmerking komt voor subsidie of 

meer informatie?

Neem dan contact op met ANWB 

Streetwise via telefoonnummer 

088-2698543. 

Kijk voor meer informatie op 

anwb.nl/streetwise 

“Kinderen zijn elke dag in het 
verkeer te vinden. Op de fiets, 
in de auto, maar ook als de bal 
per ongeluk over straat rolt. In 
Nederland zijn we daar natuur-
lijk aan gewend, zoiets moet 
kunnen, vinden we. Maar het 
betekent wel dat onze kinderen 
snel wegwijs moeten worden op 
straat. ANWB Streetwise doet 
dat door kinderen bewust te ma-
ken van hun rol in het verkeer. 
Zelfs de behendigheid op de fiets 
krijgt aandacht! Ik denk dat we 
hiermee een goede stap zetten 
op weg naar meer verkeersvei-
ligheid voor onze kinderen.”

Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus,
Minister van Infrastructuur en 
Milieu
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Hoe	zit	het	met	de	professionalisering	van	
leerkrachten	en	schoolleiders	in	de	nieuwe	CAO	PO?

tekst jan stuijver

Iedere	werknemer	is	zelf	verantwoordelijk	voor	de	eigen	profes-

sionalisering.	Hij	of	zij	maakt	jaarlijks	afspraken	met	de	leiding-

gevende	over	de	eigen	professionalisering.	Deze	afspraken	worden	

vastgelegd	in	een	persoonlijk	ontwikkelingsplan.

In	het	onderhandelingsakkoord	is	opgenomen	dat	hiervoor	tachtig	

uur	op	jaarbasis	beschikbaar	is.	Werknemers	krijgen	(met	uitzon-

dering	van	schoolleiders)	twee	klokuren	per	werkweek	(deeltijd	

naar	rato)	voor	hun	professionele	ontwikkeling.	Ook	stelt	de	werk-

gever	op	schoolniveau	(brinnummer)	gemiddeld	500	euro	per	fte	

beschikbaar	die	de	werknemer	in	staat	stelt	invulling	te	geven	aan	

zijn/haar	professionalisering.	De	bepalingen	rondom	de	10	procent	

deskundigheidsbevordering	komen	te	vervallen.

Facilitering schoolleider
De	in	de	CAO	PO	2013	opgenomen	faciliteiten	blijven	onvermin-

derd	van	kracht.	Een	schoolleider	heeft,	naast	de	bestaande	

scholingsbudgetten,	recht	op	een	professionaliseringsbudget	

van	2.000	euro	per	jaar.	Dit	budget	wordt	in	overleg	met	de	

werkgever	ingezet	in	de	vorm	van	studieverlof	en/of	studiekos-

tenvergoeding.	Het	budget	kan	ook	worden	besteed	aan	andere	

professionaliseringsactiviteiten.	Het	directielid	kan	het	profes-

sionaliseringsbudget	in	overleg	met	de	werkgever	gedurende	maxi-

maal	drie	jaar	sparen.	Is	het	budget	binnen	vier	jaar	niet	besteed,	

dan	zal	dit	worden	toegevoegd	aan	het	algemene	scholingsbudget.	

In	het	jaarlijkse	functionerings-	en/of	beoordelingsgesprek	worden	

de	besteding	van	het	scholingsbudget	en	de	opgedane	kennis	en	

vaardigheden	besproken.	De	schoolleider	moet	zich	inschrijven	in	

het	Schoolleidersregister	PO.	Dit	is	in	de	CAO	PO	2013	ook	al	zo	

bepaald	(zie	artikel	9.6b	Schoolleidersregister	lid	1).	De	werkgever	

faciliteert	dit	door	de	registratiekosten	te	vergoeden.

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

‘ b e d a n k t .  d at  i s  n u  n e t  w at  i k 
n o d i g  h a d  vo o r  m i j n  a a n pa k ’

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.	

l e d e n r a a d p l e g i n g

AVS-leden stemmen in met 
nieuwe CAO PO

Uit de ledenraadpleging over het onderhandelaarsakkoord 
CAO PO 2014 kwam naar voren dat van de vele AVS-leden 
die hun stem hebben uitgebracht 56 procent vóór is. 
Zowel voor- als tegenstanders plaats-
ten opmerkingen over de thema’s werk-
druk, duurzame inzetbaarheid, profes-
sionalisering, loon, medezeggenschap, 
looptijd en werkingssfeer. Het invoeren 
van het overlegmodel biedt kansen.

De	kracht-	en	pijnpunten	die	AVS-leden	bij	de	

ledenraadpleging	en	de	drukbezochte	voor-

lichtingsbijeenkomsten	hebben	aangegeven,	

neemt	de	AVS	mee	naar	verschillende	-	politieke	-	overlegtafels.	

Het	gaat	om	grote	thema’s	zoals	werkdruk,	beperkte	gelden	voor	

professionalisering,	extra	gelden	voor	de	sector	maar	ook	gestegen	

kosten,	grotere	klassen,	krimp	die	de	toegankelijkheid	van	onder-

wijs	onder	druk	zet,	zorg	over	het	invoeren	van	de	wet	Werk	en	

zekerheid	en	echte	kansen	voor	jonge	leerkrachten.	

Het	onderhandelaarsakkoord	werd	met	een	positief	advies	

voorgelegd	aan	de	AVS-leden.	De	cao	is	een	eerste	stap	op	weg	

naar	verdere	modernisering.	Het	uiteindelijk	

doel	richt	zich	op	meer	flexibiliteit	en	ruimte	

voor	scholen	om	zich	tot	een	professionele	

organisatie	te	ontwikkelen,	waarbij	ruimte	

voor	talent	en	een	realistische	werkbelasting	

mogelijk	zijn.

Ook	de	achterbannen	van	de	andere	onder-

wijsbonden	en	de	PO-Raad	stemden	in	met	de	

nieuwe	CAO	PO.
Voorlichtingsbijeenkomst

32



i n t e r n at i o n a l i s e r i n g

Educatieve reizen
De	AVS	organiseert	al	bijna	twintig	jaar	educatieve	

reizen.	Veel	reizen	zijn	maatwerk,	zoals	een	reis	

naar	Italië,	waar	ze	ver	zijn	met	inclusief	onderwijs.	

Voor	reizen	naar	Kroatië,	Marokko,	Finland	en	Ierland	

zijn	data	voor	dit	schooljaar	vastgesteld.	Maar	deze	

reizen	zijn	ook	mogelijk	als	reis	op	maat.	Raadpleeg	

de	brochure	‘Educatieve	reizen’	met	daarin	het	hele	

aanbod	op	www.avs.nl/educatievereizen.	Wilt	u	een	

reis	op	maat?	Bel	dan	met	Monique	Duparant,	tel.	030-2361010	

of	mail	naar	reizen@avs.nl.	Scholen	en	besturen	kunnen	ook	

	maatwerkreizen	naar	andere	bestemmingen	aanvragen.

va n  d e  v o o r z i t t e r

Weblog, school- en 
bestuursbezoeken

AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	is	een	bezige	bij,	die	veelvuldig	te	vin-

den	is	op	de	onderwijswerkvloer.	Via	de	website	van	de	AVS	kunnen	

leden	haar	maandelijkse	weblog	lezen	met	haar	visie	op	de	gebeurte-

nissen	in	het	funderend	onderwijs.	Ook	zijn	daar	korte	verslagjes	van	

haar	regelmatige	bezoeken	aan	scholen	en	besturen	in	het	primair	en	

voortgezet	onderwijs	te	vinden.	En	een	verzameling	van	Van	Harens	

Twitter-activiteiten.	Kijk	op	www.avs.nl/vereniging/vandevoorzitter.

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

AVS voor versterking 
medezeggenschap

De	AVS	ondertekende	op	

15	september	2014	als	

eerste	onderwijsorganisatie	

de	samenwerkingsover-

eenkomst	voor	het	project	

Versterking	medezeggen-

schap.	De	andere	onder-

tekenaars	zijn:	AOb,	CNV	

Onderwijs,	FvOv,	PO-Raad,	

VO-raad,	VOO,	LO-raad	en	het	

LAKS.	Afgelopen	voorjaar	verscheen	een	advies	over	goede	mede-

zeggenschap,	zie	www.avs.nl/dossiers/bestuurenmanagement/

medezeggenschap.

Educatieve
reizen 2014–2015

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

www.avs.nl/
educatievereizen

Leden reizen met korting

1000-21-3000-4982 Kader Primair okt Kleur: fc

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, omdat je met minder geen genoegen neemt!

1_4_st_AVS_fc_C.indd   1 24-09-14   09:30
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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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Opleidingen, leergangen en trainingen november	&	december	2014
Opleiding	/	leergang	/	training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Zelfevaluatie	in	de	school	(po	en	vo)	 4	november	 Jan	Stuijver

•	Eerder	stoppen?	Wil	ik	dat?	(po	en	vo)	 5	november	 Claudia	Bouwman,	Tom	Roetert

•	Professionele	cultuur	op	uw	school:	hoe	dan?	(po	en	vo)	 5	november	 Tom	Roetert

•	Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?	(po	en	vo)	 5	november	 Carine	Hulscher-Slot

•	Mediationvaardigheden	voor	schoolleiders	(po	en	vo)	 6	november	 Jan	Plevier,	Ruud	de	Sain

•	Begroten,	budgetteren	en	bezuinigen,	verdieping	(po	en	vo)	 6	november	 Arie	van	Loon

•	Loopbaanbezinning	(po	en	vo)	 7	november	 Claudia	Bouwman,	Tom	Roetert

•	Omgaan	met	de	pers:	manage	de	calamiteit!	(po,	so,	vo,	mbo)	 10	november	 Ruud	de	Sain,	Tineke	Snel

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

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

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

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

•	Minileergang	Systeemdenken	voor	leiders	en	begeleiders	(po	en	vo)	 13	november	 Jan	Jutten

•	Leergang	Oriëntatie	op	Bestuurlijk	Leiderschap	(po)	 13	november

•	Competentiegericht	coachen	(po	en	vo)	 13	november	 Tom	Roetert

•	Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?	(po	en	vo)	 14	november	 Arie	van	Loon

•	Meesterlijk	coachen	(po	en	vo)	 19	november	 Tom	Roetert

•	Operationeel	werkgeverschap	(po)	 19	november	 Jan	Stuijver

•	Lerende	TOPscholen:	van	goed	naar	uitmuntend	(po)	 19	november	 Bob	Ravelli

•	Stress-	en	timemanagement	(po	en	vo)	 21	november	 Tom	Roetert

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

•	Strategisch	personeelsbeleid	en	formatiemanagement	(po)	 21	november	 Arie	van	Loon

•	Nieuwe	regels,	nieuwe	kansen;	overheveling	buitenonderhoud	

	en	aanpassingen	(po)	 26	november	 Gerard	Lokhorst,	Jan	Schraven

•	Naar	een	nieuw	perspectief	(po	en	vo)	 26	november	 Jan	Stuijver

•	Bezoek	onderwijsinspecteur:	leiden	of	lijden,	lust	of	last?	(po	en	vo)	 26	november	 Jan	Stuijver

•	Professioneel	kapitaal	–	Leidinggeven	boven	verwachting	(po	en	vo)	 27	november	 Jan	Jutten

•	Gespreksvoering:	fundament	van	de	professionele	relatie	(po	en	vo)	 27	november	 Ruud	de	Sain

•	Meerscholendirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!	(po)	 28	november	 Ruud	de	Sain,	Tom	Roetert

•	Leergang	Middenkader	(po)	 10	december	 Bob	Ravelli	

•	Stimulerend	beoordelen,	het	gesprek	(po,	so,	vo,	mbo)	 11	december	 Tom	Roetert	

•	Succesvol	onderhandelen	(po	en	vo)	 18	december	 Tom	Roetert	

	(onder	voorbehoud)

Kijk	voor	meer	informatie,	zoals	data,	kosten,	trainers,	inschrijven	en	het	complete	
overzicht	van	opleidingen,	leergangen,	trainingen	en	maatwerk	op	www.avs.nl/
professionalisering.	Dé	website	van	het	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap	voor	
leidinggevenden	en	organisaties	in	het	funderend	onderwijs.	Of	neem	contact	op	met	
de	AVS	via	cel@avs.nl	of	tel.	030-2361010.

a dv i e s  o p  m a at
Wilt	u	een	opleiding,	leergang,	training,	advies	of	coaching	op	maat	en/of	in	company	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.
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Een selectie uit het scholingsaanbod 2014/2015:

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: 10	december	2014,	7	januari,	17	februari,	18	februari,	

25	maart,	8	april,	3	juni	en	26	juni	2015	(serie	2)

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)

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

Minileergang:	6	eendaagsen

Opbrengstgericht leiderschap: 
van moetisme naar moreel besef

Opbrengstgericht	leiderschap	is	een	actueel	thema.	Hoge	prestaties	

zijn	belangrijk,	kinderen	moeten	optimale	kansen	krijgen	in	onze	

complexe	samenleving.	Die	prestaties	realiseren	we	echter	niet	

door	meer	van	hetzelfde	te	doen,	maar	door	op	alle	niveaus	in	de	

school	dingen	anders	te	doen	en	andere	dingen	te	doen.	Deze	mini-

leergang	richt	zich	op	de	vraag:	wat	is	nodig	in	de	school	om	hoge	

opbrengsten	te	realiseren	en	wat	betekent	dit	voor	leiderschap?	

In	essentie	komt	het	erop	neer	dat	de	leider	zich	ontwikkelt	van	

onderwijskundig	leider	naar	systeemleider.

Doelgroep: (bovenschoolse)	directies	en	middenkader	(locatie-

leiders,	interne	begeleiders,	bouwleiders).	Ook	voor	mensen	die	

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

Data: 14	januari,	12	februari,	18	maart,	15	april,	13	mei	en	10	juni	

2015	(serie	2,	verzorgd	door	Bob	Ravelli)
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5	tweedaagsen	en	5	eendaagsen

Leergang Professioneel 
bestuurder

Bestuurlijk	leiding-

geven	is	vooral	

strategisch	denken	

en	handelen.	U	geeft	

richting	aan	een	

organisatie	in	voort-

durende	verandering.	

U	leert	onder	andere	

te	handelen	als	een	

bestuurder	met	een	

herkenbare	eigen	stijl,	om	te	gaan	met	de	veelheid	aan	spelers	en	

stakeholders	in	een	onderwijsorganisatie	en	het	werkveld,	en	het	

effectief	inrichten	van	intern	en	extern	toezicht	en	medezeggen-

schap.	Ook	leert	u	omgaan	met	ogenschijnlijke	tegenstellingen	

(zoals	standvastig	zijn	en	meebewegen)	en	verantwoord	risico’s	

nemen.	Op	basis	van	een	door	u	ingebracht	strategisch	vraagstuk	

voor	uw	eigen	organisatie	wordt	u	tijdens	de	hele	leergang	uitge-

daagd	op	vraagstelling,	ontwerp,	implementatie,	analyse	en	de	

vertaling	naar	uw	strategische	beleid	voor	de	middellange	termijn.	

Ook	reflecteren	op	eigen	handelen	staat	centraal.	Bij	voldoende	

beoordeling	van	uw	portfolio	ontvangt	u	een	certificaat.

Doelgroep: u	geeft	beroepshalve	bestuurlijk	leiding	(eind-

verantwoordelijk)	aan	een	onderwijsorganisatie.

Data: intake	oktober	en	november	2014.	Start	januari	2015

2	eendaagsen

Mediationvaardigheden voor 
schoolleiders

Een	directeur	heeft	te	maken	met	diverse	participanten	met	ieder	

hun	eigen	belangen:	een	bestuur,	mondige	leerlingen,	leraren	

en	ouders.	Een	directeur	moet	als	een	soort	‘controlerende	mid-

denvelder’	al	die	belangen	herkennen	en	erkennen.	Hij/zij	moet	

met	iedereen	een	zo	goed	mogelijke	relatie	behouden,	maar	wordt	

vaak	uitgenodigd	een	‘kant’	te	kiezen.	Geen	gemakkelijke	positie.	

Mediationvaardigheden	kunnen	de-escalerend	werken,	zodat	een	

conflict	voorkomen	wordt.	En	als	er	al	een	

conflict	is,	worden	deze	vaardigheden	

ingezet	om	de	communicatie	tussen	

conflictpartners	weer	op	gang	te	brengen.	

Een	samenwerking	met	The	Lime	Tree.

Doelgroep: (algemeen)	directeuren,	bovenschools	managers	

en	bestuurders.

Data: 6	november	en	4	december	2014	of	26	maart	en	23	april	2015

Minileergang:	6	eendaagsen

Systeemdenken voor leiders 
en begeleiders

Steeds	meer	scholen,	besturen	en	samenwerkingsverbanden	ont-

dekken	de	rijke	mogelijkheden	van	duurzaam	leren	en	systeemden-

ken	in	een	lerende	school.	De	schoolleider	is	een	systeemdenker	

in	actie:	systeemdenken	is	dan	ook	één	van	de	kerncompetenties	

van	leiders.	Scholen	hebben	bovendien	hulp	nodig	van	deskundige	

begeleiders	om	systeemdenken	te	implementeren.	Daarom	heeft	

Jan	Jutten	van	Natuurlijk	Leren	deze	minileergang	ontwikkeld,	

speciaal	bedoeld	voor	leiders,	onder-

wijsbegeleiders	en	docenten	van	leraren-

opleidingen.	Zijn	boek	‘Natuurlijk	Leren:	

systeemdenken	in	een	lerende	school’	

vormt	de	leidraad	voor	deze	training.

Doelgroep: directeuren/schoolleiders,	bovenschools		managers/

eindverantwoordelijken/bestuurders	en	pabodocenten.	

Middenkader:	bouwcoördinatoren,	adjunct-directeuren,	startende	

schoolleiders/directeuren

Data: 13	november,	11	december	2014,	29	januari,	5	maart,	16	april	

en	21	mei	2015

Eendaagse	studiedag

Meerscholen- of 
clusterdirecteur? Dat is echt 
wat anders!

Meerscholendirecteur	

zijn	vergt	specifieke	

leiderschapscompe-

tenties.	Het	vraagt	

aan	de	ene	kant	

strategisch	sturen	

en	leidinggeven	op	

afstand,	en	aan	de	

andere	kant	zicht-	en	

herkenbaarheid	als	leider.	Tijdens	deze	studiedag	krijgt	u	handvat-

ten	om	uw	taakstelling	in	te	richten.	Hoe	u	strategisch	beleid	van	de	

scholen	uitzet,	implementeert	en	tegelijkertijd	de	verschillen	tussen	

de	scholen	respecteert.	Ook	komen	de	specifieke	leiderschapscom-

petenties	die	dit	vraagt	aan	bod,	en	de	mogelijkheden	van	recente	

ontwikkelingen	in	het	onderwijs.

Doelgroep: meerscholen-	of	clusterdirecteuren

Data: 28	november	2014,	11	maart	of	21	mei	2015

Foto:	John	de	Leeuw
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Veel schooldirecteuren zijn nieuwsgierig naar de rol 
van onderwijsbestuurder in verband met hun eigen 
professionele ontwikkeling. Over welke competenties 
moet je hiervoor beschikken en past die rol bij mij? Het 
AVS Centrum Educatief Leiderschap merkt dat een aantal 
directeuren zich wil oriënteren op deze functie en heeft 
daarom de Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap 
opgezet. “Met deze unieke leergang leer je het vak in 
de volle breedte kennen”, aldus Chris Tils, een van de 
kerndocenten en auteur van het boek ‘Leiden met Liefde’, 
dat centraal staat in dit oriëntatietraject.

tekst winnie lafeber

De	laatste	jaren	is	er	meer	aandacht	voor	de	

professionaliteit	van	bestuurders.	Het	unie-

ke	aan	deze	leergang	is	dat	je	zicht	krijgen	

op	het	totale	palet	aan	rollen	die	onderwijs-

bestuurders	vervullen	en	tegelijkertijd	

reflecteren	op	het	vak.	Omdat	er	weinig	

gepubliceerd	is	over	wat	de	bestuurdersrol	

inhoudt,	heeft	Chris	Tils	het	boek	‘Leiden	

met	Liefde’	geschreven.	Tils,	directeur	van	

Fundatis,	een	adviesbureau	dat	zich	richt	

op	het	organiseren	van	onderwijs	en	onder-

zoek,	heeft	in	zijn	werk	veel	contact	met	

bestuurders	uit	diverse	onderwijssectoren.	

De	positie	van	de	bestuurder	is	ontzettend	

belangrijk:	zijn	optreden	(functioneren)	

heeft	veel	effect	op	de	kwaliteit	van	het	

onderwijs.

Andere positie
Die	positie	is	de	laatste	jaren	sterk	ver-

anderd.	Tils:	“Van	oudsher	was	er	een	

vrijwilligersbestuur	en	was	de	functie	van	

bestuurder	een	soort	erebaantje.	In	de	loop	der	jaren	zijn	er	meer	

professionele	besturen	gekomen,	met	name	door	de	toegenomen	

verantwoordelijkheid	van	scholen	en	bijvoorbeeld	de	Wet	Goed	

onderwijsbestuur.	Zo’n	veertig	jaar	geleden	bestond	deze	beroeps-

groep	nog	niet.	Nu	is	het	een	zware	en	complexe	rol,	met	een	

enorme	verantwoordelijkheid	voor	medewerkers,	leerlingen	en	

dus	voor	goed	onderwijs.	Ook	leg	je	verantwoording	af	aan	ouders	

en	andere	ketenpartners.”

Rollen en profiel
Tils	onderscheidt	tien	rollen	in	het	bestuurdersvak,	die	hij	

weer	verdeelt	in	drie	soorten:	richtinggevende,	symbolische	en	

technische-uitvoerende	rollen.	In	de	leergang	wordt	hier	dieper	

op	ingegaan,	in	onderlinge	gesprekken	in	kleine	groepen	en	

in	plenaire	discussies.	“Een	bestuurder	heeft	van	nature	meer	

affiniteit	met	de	ene	rol	en	minder	met	een	andere.	Daarom	is	het	

belangrijk	sommige	rollen	te	verdelen.	Een	goede	leider	is	zich	

bewust	van	wat	hij	wel	of	niet	kan.”	Over	het	profiel	van	de	nieuwe	

onderwijsbestuurder,	dat	hij	ook	in	zijn	boek	beschrijft,	vertelt	hij:	

“De	nieuwe	bestuurder	heeft	echt	hart	voor	het	onderwijs	en	vindt	

talentontwikkeling	belangrijk.	Hij	is	integer,	heeft	ruggengraat	en	

kan	zich	verbinden	met	het	doel	en	de	maatschappelijke	taak	van	

de	school.	Maar	het	is	niet	noodzakelijk	dat	de	bestuurder	ook	uit	

het	onderwijs	komt.”

Uitdagingen
Een	bestuurder	heeft	een	excellent	gevoel	

voor	wat	er	in	de	maatschappij	en	de	

politiek	gebeurt	en	staat	de	komende	

jaren	voor	een	aantal	uitdagingen.	

“Op	dit	moment	zijn	er	minder	fusies	

dan	voorheen	en	ligt	de	focus	meer	op	

kleinschaligheid.	Daar	komt	een	ander	

type	bestuurder	op	af.	Ook	hebben	we	

te	maken	met	krimp	en	moeten	we	meer	

doen	met	minder	geld.	Als	bestuurder	

moet	je	tegen	een	stootje	kunnen	en	

‘eigenzinnig’	zijn.	Je	moet	je	niet	alleen	

focussen	op	de	regels	van	het	ministerie,	

maar	ook	je	eigen	gang	gaan.	Breng	je	

enthousiasme	over	op	medewerkers.	

Een	bestuurder	draagt	bij	aan	bezielend	

onderwijs.”

Persoonlijke reflectie
In	de	leergang	vertellen	onderwijs-

bestuurders	hoe	hun	werk	er	in	de	praktijk	

eruitziet.	Ook	lopen	de	deelnemers	vier	

dagen	mee	met	een	bestuurder.	Naast	

theorie	en	reflectie	vanuit	de	praktijk	is	er	veel	aandacht	voor	

reflectie	op	de	eigen	context	en	drijfveren	van	de	deelnemers.	

Elke	trainingsdag	staat	persoonlijk	leiderschap	(Spiral	Dynamics)	

of	intervisie	op	het	programma.	Een	sparringgesprek	met	een	

begeleider	is	ook	mogelijk.	“Die	persoonlijke	reflectie	geeft	inzicht	

in	de	vraag	of	de	rol	van	bestuurder	bij	je	past.”

Data: Serie 1: 13	en	14	november,	11	december	2014,	29	januari,	

5	maart,	9	april,	21	mei	2015

Serie 2:	5	en	6	februari,	3	maart,	2	april,	30	april,	4	juni,	26	juni	2015

Meer informatie en inschrijven:	www.avs.nl/professionalisering/

opleidingen

Leergang	Oriëntatie	op	bestuurlijk	leiderschap

‘Je leert het vak in de volle breedte kennen’

Nieuw! Start	in
december

Kerndocent	Chris	Tils:	“Een	bestuurder	
draagt	bij	aan	bezielend	onderwijs.”
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voor: professionals

van: Nationale Academie voor Media & Maatschappij

wanneer: 30 oktober

waar: Nieuwspoort Den Haag

wat: nationaal congres

Digitaal pesten
Evenement	om	nieuwe	expertise	over	digitaal	pesten	op	te	

doen,	collega’s	te	ontmoeten	en	ervaringen	uit	te	wisselen.	De	

nadruk	ligt	op	het	laten	zien	wat	er	tegen	cyberpesten	te	doen	is.	

Uiteindelijk	moeten	kinderen	en	jongeren	het	pesten	zelf	oplos-

sen,	is	het	thema.	Hoe	kunnen	professionals	hen	hiertoe	alle	

kans	geven?	Met	workshops	over	de	trends	in	cyberpesten,	pes-

ten	en	seksuele	diversiteit,	omgaan	met	elkaar,	online	interventie	

bij	cybercrimes	en	mentale	en	fysieke	weerbaarheidstrainingen.	

Met	medewerking	van	onder	andere	Kinderombudsman	Marc	

Dullaert	(opening),	Bamber	Delver	en	gedragsdeskundige	Kees	

van	Overveld.	Informatie:	www.mediaenmaatschappij.nl,	aan-

melden:	www.mediawijsheidwinkel.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: docenten, management, toetscoördinatoren vo

van: Bureau ICE en Malmberg

wanneer: 31 oktober

waar: Congrescentrum 1931, Den Bosch

wat: nationaal congres

Toetsen om te leren
Het	eerste	Nationaal	Congres	‘Toetsen	om	te	leren’	staat	in	

het	teken	van	de	visie	dat	we	in	het	onderwijs	anders	moeten	

en	kunnen	toetsen	om	de	kwaliteit	en	het	rendement	van	het	

onderwijs	te	vergroten.	Geen	toetsen	met	het	karakter	van	‘afre-

kenen’,	maar	in	dienst	van	het	leren,	met	bruikbare	feedback	

voor	de	leerling.	Voor	deelnemers	zijn	er	drie	keuzerondes	en	

twee	masterclasses,	over	het	aanscherpen	van	toetsbeleid	en	

het	ontwikkelen	en	beoordelen	van	meerkeuzevragen.	In	het	

Toetscafé	kunnen	deelnemers	vragen	stellen	en	feedback	krij-

gen	over	een	zelfgemaakte	toets.	www.toetscongresvo.nl

voor: schoolleiders en leraren

van: Nederlandse Praktijkschool voor Bouw & Milieu (NPBM)

wanneer: 13 en 14 november

waar: Praktijkschool Gouda

wat: eendaagse cursus

Binnenklimaat natuurkundig 
verklaard

Met	simpele	huis-,	tuin-	en	keukentrucjes	is	snel	te	ontdekken	

of	het	binnenklimaat	in	school	in	orde	is	en	kunnen	leraren	en	

schoolleiders	zonder	technische	achtergrond	de	juiste	vragen	

stellen	aan	installateurs.	Wetenschapper	binnenmilieu	Frans	

Rasenberg	behandelt	het	binnenklimaat	aan	de	hand	van	

natuurkundige	principes.	Deelnemers	krijgen	een	Clean	Air	

Monitor	mee,	zodat	ze	op	school	meteen	aan	de	slag	kunnen.	

www.npbm.nl/pages/opleidingen/metenkeuren.php

voor: schoolleiders po

van: Schoolleidersregister PO

wat: publicatie

‘Wat schoolleiders vertellen…’
Wie	is	dé	schoolleider?	En	wat	maakt	een	schoolleider	een	goe-

de	schoolleider?	Schoolleidersregister	PO	heeft	het	afgelopen	

jaar	veel	gesproken	met	schoolleiders,	bestuurders	en	een	aan-

tal	leerkrachten.	Hun	persoonlijke	verhalen	over	de	dagelijkse	

gang	van	zaken	op	school	vormen	de	basis	van	deze	publicatie.	

Met	gesprekskaarten	van	de	zeven	archetypen van	schoolleiders	

volgens	onderzoek	van	het	Landelijk	Expertisecentrum	Sociale	

Interventie.	Hiermee	kunnen	schoolleiders	reflecteren	op	zich-

zelf	en	hun	rol	binnen	de	school.	Meer	informatie	en	aanvragen:	

info@schoolleidersregisterpo.nl

voor: schoolleiders, leraren, ib’ers, zorgcoördinatoren, 

schoolmaatschappelijk werkers, jeugdhulp 

van: Sardes, Gedragswerk, Werkverband Opleidingen 

Speciaal Onderwijs (WOSO)

wanneer: 25 november

waar: Meervaart Amsterdam

wat: congres

Passend meesterschap bij 
Passend onderwijs

Persoonlijke	invulling	en	maatwerk	leveren	binnen	Passend	

onderwijs	gaat	niet	vanzelf.	Samenwerking	met	andere	partijen	

zoals	jeugdzorg	en	gemeenten	is	belangrijk.	Hoe	gaan	we	het	

met	elkaar	echt	voor	elkaar	krijgen?	Wat	zijn	noodzakelijke	

voorwaarden	om	ambities	om	Passend	onderwijs	te	realiseren?	

Met	aandacht	voor	de	menselijke	dynamiek	en	het	verander-

proces	waarin	het	onderwijs	zich	de	komende	jaren	bevindt.	

www.passendmeesterschap.nl
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voor: leraren, zorgcoördinatoren, ib’ers, ab’ers, (ortho)

pedagogen en schoolpsychologen in po en vo

van: uitgeverij LannooCampus

wanneer: 30 oktober

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: congres/studiedag

Gedragsproblemen in de klas
Biedt	een	overzicht	van	gedragsproblemen	en	ontwikkelings-

stoornissen	die	je	bij	kinderen	in	het	primair	en	voortgezet	

onderwijs	kunt	tegenkomen	en	direct	toepasbare	informatie	

over	hoe	je	als	leraar	hiermee	kunt	omgaan.	Ook	gaat	het	in	op	

Passend	onderwijs	en	hoe	je	dit	concreet	in	de	klas	vorm	geeft.	

Vanwege	grote	belangstelling	in	de	herhaling.	Meer	informatie	

en	inschrijven:	www.lannoocampus-academie.nl

voor: schoolleiders

van: Onderwijs Maak je Samen

wat: boek

Michael Fullan over de 
schoolleider

‘De	Schoolleider’,	het	nieuwe	praktijkgerichte	boek	van	onder-

wijsvernieuwer	Michael	Fullan,	gaat	in	op	de	veranderende	

maatschappij	en	de	veranderende	rol	van	de	schoolleider	in	

het	onderwijs.	Hij	omschrijft	het	nieuwe,	innovatieve	leider-

schap	dat	van	schoolleiders	verwacht	wordt.	Het	boek	gaat	

over	het	herpositioneren	van	de	rol	van	de	schoolleider	als	

onderwijskundig	leider.	De	kern	van	het	boek	draait	om	drie	

sleutels	voor	succes:	lerend	leiderschap,	regionale	samenwer-

king	en	veranderdeskundigheid.	Ieder	hoofdstuk	eindigt	met	

actie-	en	discussiepunten.	ISBN	9789081748469.	Bestellen:	

http://webwinkel.onderwijsmaakjesamen.nl

voor: publieke sector

van: Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS)

wanneer: 4 november

waar: WTC, Rotterdam

wat: congres

Dag van de integriteit
De	zesde	editie	staat	in	het	teken	van	het	integriteitsnetwerk.	

Hoe	kunt	u	samen	met	collega’s	werken	aan	integriteit?	

Medewerkers	die	zich	hiermee	bezig	houden	hebben	hetzelfde	

doel:	integriteitsincidenten	helpen	voorkomen.	Hoe	brengt	u	

integriteit	slim,	snel	en	effectief	op	een	kwalitatief	hoger	niveau?	

Met	onder	andere	minister	Plasterk,	burgemeester	Aboutaleb	en	

hockeycoach	Marc	Lammers.	www.integriteitoverheid.nl/dag-

van-de-integriteit-2014.html

voor: po en vo

van: Halt

wanneer: najaar 2014

wat: gratis voorlichtingsles

Veilige Publieke Taak
Scholen	kunnen	dit	najaar	een	kosteloze	voorlichtingsles	aan-

vragen	bij	Halt	over	de	Veilige	Publieke	Taak.	Doel	is	om	leer-

lingen	meer	te	doen	nadenken	over	(de	gevolgen	van)	agressie	

en	geweld	tegen	werknemers	met	een	publieke	taak	en	hun	

eigen	handelen	op	dit	gebied.	Halt	biedt	in	totaal	honderd	

gratis	voorlichtingslessen	van	één	lesuur	aan,	voor	leerlingen	in	

het	po	(groep	7	en	8)	en	het	vo	(klas	1	en	2).	Aanvragen	kan	via	

info@halt.nl	of	tel.	088-1153500	tot	11	oktober	aanstaande	of	

totdat	de	lessen	vergeven	zijn.	Meer	informatie:	www.halt.nl

voor: leerkrachten, pabo-docenten, medewerkers 

kinderopvang en peuterspeelzalen, beleidsmedewerkers

van: Het Jonge Kind

wanneer: 4 november

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: jaarcongres

Mogen jongen kinderen weer 
genieten?

In	het	teken	van	de	verschoolsing	van	het	peuter-	en	kleuter-

leven	en	de	problemen	die	men	hierbij	ondervindt.	Pers	de	

ontwikkeling	van	jonge	kinderen	niet	in	gestandaardiseerde	

programma’s	en	toetsen.	Wat	heeft	het	kind	echt	nodig?	Hoe	

ontwikkelt	het	kind	zelfvertrouwen	en	een	goed	gevoel	van	

eigenwaarde?	Aandacht	voor	het	unieke	jonge	kind,	omgang	

met	ouders,	VVE,	toetscultuur,	didactiek,	autonomie	versus	

administratie	en	spelactiviteiten.	www.hetjongekind.nl

voor: basisschoolleerlingen en ouders

van: RTL 8/Hartstichting

wat: tv-programma

Totally Fit Kidz
Infotainment-programma	dat	ouders	en	basisschoolleerlingen	

bewust	maakt	van	gezonde	voeding	en	voldoende	beweging.	De	

presentatoren	(Ingrid	Jansen	en	tv-kok	Mathijs	Vrieze)	bezoeken	

briefschrijvers	om	samen	gezonde	traktaties	en	verrassingsont-

bijtjes	te	maken.	Verder	kunnen	leerlingen	de	dansmoves	van	de	

presentatrice	nadoen	en	vertellen	BN’ers	en	kinderen	over	hun	

lievelingssport.	Nederlandse	basisscholen	worden	overvallen	

door	de	lunchtrommelinspectie	in	‘Pimp	My	Lunchbox’.	Iedere	

schooldag	om	8:05,	herhaling	in	het	weekend.
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boekbespreking

‘Gezag:	de	wetenschap	van	macht,	gezag	en	leiderschap’	is	een	heel	

aardig	boek	over	natuurlijk	leiderschap	en	zeker	niet	het	zoveelste	over	

dit	onderwerp.	Auteurs	Mark	van	Vugt	en	Max	Wildschut	hebben	echt	

iets	te	vertellen	vanuit	een	redelijk	nieuwe	invalshoek:	de	evolutionaire	

leiderschapstheorie.	 tekst ron bruijn, avs

De	evolutionaire	leiderschapstheorie	is	

gebaseerd	op	de	veronderstelling	dat	ons	

voelen,	denken	en	doen	voortkomt	uit	de	

aangeboren	psychologische	mechanismen	

die	ontstaan	zijn	door	de	biologische	evolu-

tie,	en	bedoeld	om	effectief	om	te	gaan	met	

de	opdrachten	die	belangrijk	zijn	voor	onze	

voortplanting	en	overleving.	De	huidige	ken-

nis	daarover	is	onder	meer	verworven	door	

het	bestuderen	van	leiderschapsvormen	in	

oudere	culturen,	met	name	die	van	de	jagers	

en	verzamelaars.	Die	kennen	we,	omdat	

er	ook	nu	nog	volkeren/stammen	op	die	

manier	leven	(Zuid-Afrika,	Midden-Amerika,	

et	cetera).

Een	van	de	belangrijkste	elementen	is	dat	

leiderschap	afhangt	van	de	situatie	(Is	er	

een	conflict	of	moet	er	worden	gejaagd?)	

en	tot	stand	komt	doordat	de	leider	wordt	

aangewezen	op	grond	van	de	deskundig-

heid	die	in	de	betreffende	situatie	nodig	

is.	Deze	leider	wordt	vrijwillig	gevolgd	

omdat	hij	of	zij	gezag	heeft.	Deze	vorm	van	

natuurlijk	leiderschap	is	dus	niet	gebaseerd	

op	macht	of	dominantie.	Het	gezag	ontstaat	

omdat	iemand	kennis	heeft	van	een	speci-

fiek	terrein.	Ook	bij	sommige	dieren	zien	

we	dat	terug,	zoals	olifanten.	Het	leidende	

mannetje	leidt	de	kudde	niet	als	vanzelf-

sprekend	naar	de	volgende	waterplaats.	

Meestal	gebeurt	dat	door	een	al	wat	oudere	

vrouwtjesolifant.

De	betekenis	van	deze	theorie	ligt	in	het	

gegeven	dat	dominante	of	autoritaire	

vormen	van	leidinggeven	steeds	minder	

worden	geaccepteerd	en	weinig	effectief	

blijken	te	zijn,	en	dat	wij	een	op	de	evolutie	

natuurlijk, leiderschap
en gezag

gebaseerde	manier	hebben	om	naar	leiders	

te	kijken.	Uit	onderzoek	blijkt	dat	mensen	

prijs	stellen	op	onnadrukkelijk	leidinggeven.	

Dat	geldt	zeker	in	het	onderwijs,	waar	de	

kwaliteit	van	het	werk	wordt	bepaald	door	

de	medewerkers	in	de	klas,	die	behoorlijk	

op	hun	eigen	manier	kunnen	werken.	Daar	

wordt	die	dominante	of	autoritaire	vorm	van	

leiderschap	bepaald	niet	gewaardeerd.

Het	boek	is	dan	ook	bijzonder	geschikt	

voor	leidinggevenden	in	het	onderwijs.	Ten	

eerste	is	het	onderwijs	behoorlijk	egalitair	

ingesteld	en	als	organisatie	weinig	hiërar-

chisch.	Ten	tweede	kun	je	als	directeur	of	

bestuurder	in	deze	sector	echt	bouwen	aan	

de	cultuur	in	je	organisatie:	je	hebt	daar	een	

doorslaggevende	invloed	op,	vaak	in	tegen-

stelling	tot	de	situatie	in	(grotere)	bedrijven.

De	kenmerken	van	natuurlijk	leiderschap,	

zoals	de	schrijvers	hun	vorm	noemen,	zijn	

bij	nadere	beschouwing	erg	voor	de	hand	

liggend	en	‘gewoon’,	dus	niet	hoogdravend	

en	niet	theoretisch:	je	moet	als	leidingge-

vende	voeling	hebben	met	je	medewerkers,	

de	belangen	van	de	organisatie	of	van	

de	groep	voorop	stellen	(en	niet	je	eigen	

belang),	weten	wanneer	je	moet	handelen	

en	wanneer	je	op	je	handen	moet	zitten	

(!),	je	vooral	goed	(integer)	gedragen	en	je	

continu	ontwikkelen.	Maar	voor	het	eerst	

zie	ik	dat	kennis	van	psychologie	wordt	

genoemd	als	belangrijk	gereedschap	voor	

een	leidinggevende.	In	bijna	geen	enkel	

algemeen	standaardwerk	in	de	literatuur	

over	management	en	ook	niet	in	scholing	

voor	schoolleiders	ligt	zo	de	nadruk	op	

het	gegeven	dat	gedegen	kennis	van	groot	

belang	is	voor	leidinggevenden.	Eigenlijk	

vanzelfsprekend,	maar	zelden	wordt	dit	zo	

duidelijk	meegenomen	in	een	theorie.

Van	Vugt	en	Wildschut	besluiten	hun	

bijzonder	leesbare	boek	met	een	serie	

handreikingen	om	een	goede	leider	te	zijn	

en	om	je	organisatie	op	een	goede	manier	

vorm	te	geven.	Een	van	de	meest	karakteris-

tieke	tips:	‘Gooi	schoften	eruit!’	Dus	waak	

voor	rotzakken	en	pestkoppen,	die	hebben	

namelijk	een	ontzettend	negatief	effect	op	

je	team.

Kortom,	een	bijzonder	lezenswaardig	boek	

voor	elke	(school)directeur	of	bestuurder,	

meteen	toepasbaar,	met	concrete	tips	en	

gereedschappen. _

Gezag:	de	wetenschap	van	macht,	gezag	en	leiderschap,	

M.	van	Vugt	en	M.	Wildschut,	2013,	A.W.	Bruna	LeV,	ISBN	

9789400501959

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.
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Ruim 1,3 miljoen kinderen, ruim 3.000 scholen en een gemiddelde waardering
van 8,4: dat is ANWB Streetwise, hèt verkeerseducatieprogramma van de ANWB.

> anwb.nl/streetwise> anwb.nl/streetwise

Verkeerslessen waar 
iedereen blij van wordt

Kijk op onze website voor meer informatie en mogelijkheden voor subsidie vanuit 
gemeenten en provincies.

Bespaar € 225,-
Wanneer uw school deelneemt aan Streetwise in 
de periode van 1 december 2014 t/m 28 februari 2015 
dan berekenen wij geen kosten voor de instructeur 
voor het onderdeel Toet toet t.w.v. € 225,-*.

* Dit aanbod geldt niet op andere lopende acties.

Winter-
actie

KL140095-003 adv Streetwise in AVS_v2.indd   1 19-08-14   09:06
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eenvoud werkt.www.osgmetrium.nl

De derde dinsdag van september is van oudsher een spannende dag voor heel Nederland. Op deze 
dag worden de plannen voor het volgende jaar uiteengezet. De onderwijsbegroting die hier onderdeel 
van uitmaakt  is voor onderwijzend Nederland een richtlijn voor het aankomende kalenderjaar. 

Kwaliteit, excellentie en internationalisering
De nadruk in de onderwijsbegroting ligt op kwaliteit, excel lentie 
en internationalisering. De conclusie is dat het onderwijs in 
Nederland weliswaar goed is, maar nog beter zou kunnen. 
Door € 115 miljoen beschikbaar te stellen voor leraren-
beurzen zouden circa 15.000 leraren een bachelor- of 
een masteropleiding kunnen volgen. Daarnaast wordt een 
persoonlijk opleidingsbudget vastgesteld voor alle docenten 
in het onderwijs. Het kabinet wil daarmee extra investeren in 
de kwaliteit van de docent en dus heel direct in de kwaliteit 
en de professionalisering van de docent. Hiermee beoogt het 
kabinet om verschil te maken in de kennisoverdracht tussen 
docent en leerling of student, waarbij het aandacht besteedt 
aan de top bij leerlingen en leerkrachten.

Meer geld vrij voor onderwijs
OSGMetrium juicht ontwikkeling toe en levert daaraan graag 
een bijdrage. Door minder bureaucratie, vereenvoudiging van 

regels en bestaande werkwijzen en te kijken naar hoe dingen 
eenvoudiger kunnen, helpt OSGMetrium het onderwijs door 
meer geld vrij te maken vóór het onderwijs. OSGMetrium laat 
de budgetten die terug moeten vloeien naar de ontwikkeling 
van de docent ook écht terug gaan naar het onderwijs en 
naar de docent. 

Samen nieuwe oplossingen ontwikkelen
Onze experts op het gebied van bedrijfsvoering maken de 
verbinding tussen uw doelen, de fi nanciële ruimte en de inzet 
van en ten behoeve van docenten. Door de verbinding tussen 
uw kennis van onderwijs en onze kennis van bedrijfsvoering 
ontstaat een gestroomlijnde organisatie met de juiste mensen 
op de juiste plaats. Samen ontwikkelen we nieuwe oplossingen 
voor het onderwijs, eenvoudige oplossingen zonder te verzan-
den in bureaucratie. Want eenvoud werkt. 

Bedrijfsvoering

Samen aan de slag voor beter onderwijs
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De derde dinsdag van september is van oudsher een spannende dag voor heel Nederland. Op deze 
dag worden de plannen voor het volgende jaar uiteengezet. De onderwijsbegroting die hier onderdeel 
van uitmaakt  is voor onderwijzend Nederland een richtlijn voor het aankomende kalenderjaar. 

Kwaliteit, excellentie en internationalisering
De nadruk in de onderwijsbegroting ligt op kwaliteit, excel lentie 
en internationalisering. De conclusie is dat het onderwijs in 
Nederland weliswaar goed is, maar nog beter zou kunnen. 
Door € 115 miljoen beschikbaar te stellen voor leraren-
beurzen zouden circa 15.000 leraren een bachelor- of 
een masteropleiding kunnen volgen. Daarnaast wordt een 
persoonlijk opleidingsbudget vastgesteld voor alle docenten 
in het onderwijs. Het kabinet wil daarmee extra investeren in 
de kwaliteit van de docent en dus heel direct in de kwaliteit 
en de professionalisering van de docent. Hiermee beoogt het 
kabinet om verschil te maken in de kennisoverdracht tussen 
docent en leerling of student, waarbij het aandacht besteedt 
aan de top bij leerlingen en leerkrachten.

Meer geld vrij voor onderwijs
OSGMetrium juicht ontwikkeling toe en levert daaraan graag 
een bijdrage. Door minder bureaucratie, vereenvoudiging van 

regels en bestaande werkwijzen en te kijken naar hoe dingen 
eenvoudiger kunnen, helpt OSGMetrium het onderwijs door 
meer geld vrij te maken vóór het onderwijs. OSGMetrium laat 
de budgetten die terug moeten vloeien naar de ontwikkeling 
van de docent ook écht terug gaan naar het onderwijs en 
naar de docent. 

Samen nieuwe oplossingen ontwikkelen
Onze experts op het gebied van bedrijfsvoering maken de 
verbinding tussen uw doelen, de fi nanciële ruimte en de inzet 
van en ten behoeve van docenten. Door de verbinding tussen 
uw kennis van onderwijs en onze kennis van bedrijfsvoering 
ontstaat een gestroomlijnde organisatie met de juiste mensen 
op de juiste plaats. Samen ontwikkelen we nieuwe oplossingen 
voor het onderwijs, eenvoudige oplossingen zonder te verzan-
den in bureaucratie. Want eenvoud werkt. 

Bedrijfsvoering

Samen aan de slag voor beter onderwijs
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goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

Adverteren in Kader Primair?

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair vaak gelezen 
en goed gewaardeerd worden door zo’n 
6.000 lezers.	

Voor	het	plaatsen	van	een	advertentie,	
vacature	of	het	meesturen	van	een	bijsluiter	
in/met	Kader	Primair	kunt	u	terecht	bij	
Elma Connecting Business.	In	geval	van	
vacatures	is	gratis	doorplaatsing	mogelijk	
naar	www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,	
dé	vacaturesite	van	de	AVS.

Elma Connecting Business
Keizelbos	1,	1721	PJ	Broek	op	Langedijk
t	0226-331600	_	avs@elma.nl	_	www.elma.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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STIP Hilversum is op zoek naar een:

Directeur 
Van Leeuwenhoekschool 

Ondernemer – Organisator –  
Communicatief – Sociaal

Kijk voor meer informatie op:
www.stiphilversum.nl of mail  
eborst@stiphilversum.nl
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www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé	vacaturesite	
van	de	AVS

Op	zoek	naar	
een	nieuwe	collega?

Gezocht:
Directeur chr. jenaplanschool in Oudleusen

Intern begeleider tyltylcentrum

(Meer)scholendirecteur Stichting 
Poolsterscholen

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!
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Uitgelicht
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Dé vakbeurs voor professionals  
in het PO, VO en MBO

27-31 januari  2015
Jaarbeurs Utrecht
www.not-online.nl

Noteer nu 
alvast in uw 
agenda!

Vijf dagen inspiratie, 
de nieuwste trends en 
ontwikkelingen.  
Nu ook aandacht voor  
‘Het jonge kind’.  
Mis het niet!
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