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vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren legt uit hoe je 

alle medewerkers gezond en scherp houdt gedurende hun 

hele loopbaan. “Als je wordt ontzien, krijg je niet meer 

energie.” pagina 8
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ogen. pagina 24
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de eindtoets later afgenomen wordt. “Bij een te laag advies 
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Ruimte voor gericht 
personeelsbeleid 

Het	onderhandelaarsakkoord	over	de	nieuwe	CAO	PO	wordt	inmiddels	

vertaald	naar	een	uitgewerkte	cao.	Voor	schoolleiders	geeft	deze	cao	veel	

ruimte	voor	het	voeren	van	gericht	personeelsbeleid.	Voor	velen	van	hen	

voelt	het	echter	–	zeker	als	gekozen	wordt	voor	het	overlegmodel	–	als	een	

veelheid	aan	extra	werk	en	gesprekken.	Maar	we	zijn	al	zo’n	twintig	jaar	

bezig	met	integraal	personeelsbeleid	(IPB).	Het	aantal	en	soort	gesprekken	

dat	gevoerd	dient	te	worden	verandert	niet	significant.	De	invulling	van	

IPB	had	zo	zijn	beperkingen,	of	gebrek	aan	faciliteiten	in	tijd/geld	om	

tegemoet	te	komen	aan	praktische	leervragen.	Nu	zijn	er	meer	kansen	om	

ruimte	te	geven	aan	personeel	om	zich	te	ontwikkelen,	bijvoorbeeld	door	

gefaciliteerde	collegiale	consultaties	en	inhoudelijke	samenwerking.	

Sturingsmogelijkheden	zijn	vertaald	in	ruimte,	inclusief	bekostiging	

in	de	lumpsum.	Zoals	ruimte	voor	professionalisering,	voor	vitaliteit	in	

de	loopbaan	en	ruimte	binnen	de	‘overige	uren’	van	de	jaartaak.	Deze	

laatste	zijn	de	uren	die	bedoeld	zijn	voor	teamtaken,	teamscholing,	

medezeggenschap,	professionalisering	of	andere	zaken	die	per	personeels-

lid	worden	afgesproken.	Vooral	hier	ligt	de	ruimte	voor	de	schoolleider.	

Kansen	voor	accenten	zoals	inzet	van	talent	en	gedifferentieerde	jaartaak-

afspraken.	Dit	vergt	gespreksvaardigheid,	inzicht	in	de	talenten	van	het	

team	en	visie	op	de	schoolontwikkeling.	De	schoolleider	anno	2014	beschikt	

hier	over	het	algemeen	ook	over	en	kan	dit	nu	verder	vertalen	naar	een	

integrale	jaarplanning.

Toch	we	zijn	er	nog	niet,	in	termen	van	verregaande	professionele	ruimte	

binnen	de	school.	Verdere	modernisering	van	de	cao	zal	daar	nog	aan	

bij	moeten	dragen.	Uiteindelijk	is	het	aan	de	schoolleider	om	door	

maximale	benutting	van	het	potentieel	invulling	te	geven	aan	maximale	

onderwijskwaliteit.	De	AVS	wil	samen	de	cao-kaders	nog	verder	verruimen,	

zodat	hoge	onderwijskwaliteit	in	optima	forma	gerealiseerd	wordt	in	een	

professioneel	overlegmodel.	_

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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peilingsonderzoek cito

Rekenprestaties leerlingen speciaal 
basisonderwijs in de lift
Leerlingen	in	het	speciaal	basisonderwijs	zijn	beter	gaan	rekenen	in	de	afgelopen	
zeven	jaar.	Dit	blijkt	uit	het	peilingsonderzoek	van	Cito	naar	het	reken-	en	wiskunde-
niveau	in	de	eindgroep	van	het	speciaal	basisonderwijs,	uitgevoerd	in	2013.

De onderzochte onderdelen 

van het reken- en wiskun-

deonderwijs zijn getallen, 

hoofdrekenen en bewerkin-

gen, verhoudingen, breuken 

en procenten, meten, tijd en 

geld en verbanden. Uit het 

onderzoek blijkt dat de presta-

ties, vergeleken met de vorige 

peiling in 2006, gestegen zijn 

op alle aspecten van het reke-

nen, behalve hoofdrekenen 

(rekenen zonder gebruik van 

kladpapier). Het niveau daar-

van is gelijk gebleven.

Verder blijkt dat de gemid-

delde leerling aan het eind 

van het speciaal basisonder-

wijs (sbo) op hetzelfde niveau 

rekent als een leerling aan 

het eind van jaargroep 5 op 

de reguliere basisschool. En 

dat meisjes op alle rekenon-

derdelen minder vaardig zijn 

dan jongens. In het sbo wordt 

net zo veel gerekend als in 

het reguliere basisonderwijs, 

gemiddeld vijf uur per week. 

Dit is een half uur meer dan 

in 2006. De tijd voor reken-

wiskundeonderwijs in het 

sbo is dus toegenomen. Veel 

sbo-scholen zijn in de afgelo-

pen jaren overgestapt op de 

in het regulier onderwijs veel 

gebruikte methodes.

In 2013 voerde Cito voor de 

vierde keer een onderzoek 

rekenen-wiskunde aan het 

einde van het speciaal basis-

onderwijs uit. Dit onderzoek 

omvatte een inventarisatie 

van het onderwijsaanbod van 

41 scholen en de rekenvaar-

digheid van 993 leerlingen in 

de eindgroep van het sbo en 

de jaargroepen 4 tot en met 7 

van het reguliere basisonder-

wijs. Een deel van de opgaven 

voor dit onderzoek is ook in 

2006 voorgelegd aan de leer-

lingen. Dit maakte het moge-

lijk het niveau van rekenvaar-

digheid over een periode van 

zeven jaar te vergelijken. _

bussemaker gaat samenwerken met van den ende

Impuls voor muziek in basisonderwijs
Minister	Bussemaker	van	OCW	gaat	samenwerken	met	Joop	van	den	Ende	en	het	Oranje	Fonds	om	leerlingen	
in	het	basisonderwijs	meer	en	beter	muziekonderwijs	te	geven.	Het	ministerie	trekt	er	tot	2020	25	miljoen	
euro	voor	uit.	Van	den	Ende	zet	zich	samen	met	private	partijen	in	om	eenzelfde	bedrag	bijeen	te	brengen	en	
een	campagne	te	starten.	Het	Oranje	Fonds	wil	het	programma	‘Kinderen	Maken	Muziek’	de	komende	drie	
jaar	voortzetten.

Slechts 11 procent van de 

scholen vindt dat hun leraren 

deskundig genoeg zijn om 

muziekonderwijs te geven. 

Groepsleerkrachten voelen 

zich vaak niet bekwaam 

genoeg voor muziekonder-

wijs. Met het extra geld kun-

nen scholen de deskundig-

heid van mensen die voor de 

klas staan vergroten. Daar-

naast kunnen zij samenwer-

ken met alle partijen uit het 

muziekveld, zoals conserva-

toria, muziekscholen, harmo-

nieën, brassbands,  fanfares, 

orkesten en poppodia.

Scholen kunnen samen 

met culturele instellingen 

hun plannen indienen bij 

het Fonds voor Cultuurpar-

ticipatie. Met deze brede 

benadering geeft Bussema-

ker gehoor aan de wens uit 

politiek en samenleving om 

eigentijdser muziekonder-

wijs en meer verbinding met 

amateurkunst. 

AVS-voorzitter Petra van 

Haren: “Een mooi en belang-

rijk project, maar ook jam-

mer dat consistentie in beleid 

ontbreekt. Een aantal jaren 

geleden werden dergelijke 

cultuurprojecten via gemeen-

telijke en/of provinciale sub-

sidies ingericht, vaak samen 

met lokale culturele stichtin-

gen of instellingen. Dat is de 

laatste jaren op veel plekken 

wegbezuinigd. Eerst worden 

structuren opgebouwd, dan 

wegbezuinigd en vervolgens 

beginnen we weer opnieuw 

met opbouwen, maar dan net 

even anders.” _
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arbeidsmarktknelpunten opvangen

Website Sectorplan PO in de lucht
Alle	informatie	over	het	Sectorplan	PO	is	sinds	kort	te	vinden	op	één	centrale	
plek:	www.sectorplanpo.nl.

Het Sectorplan PO is een 

gezamenlijk initiatief van 

het Vervangingsfonds/Parti-

cipatiefonds en het Arbeids-

marktplatform PO. Om de 

knelpunten op de arbeids-

markt binnen de sector geza-

menlijk op te vangen, hebben 

deze partijen een sectorplan 

voor het primair onderwijs 

opgesteld. Het ministerie van 

SZW biedt cofinanciering 

voor de activiteiten uit het 

sectorplan.

Via het sectorplan wordt geld 

en praktische ondersteuning 

beschikbaar gesteld aan 

schoolbesturen om mobiliteit 

in de sector te stimuleren, ont-

slagen te voorkomen en jonge 

leerkrachten te werven. Daar-

mee kan de sector ontslagen 

van leerkrachten voorkomen 

en jonge leerkrachten aan-

trekken, waardoor minimaal 

1.500 extra onderwijsbanen 

kunnen ontstaan. De onder-

steuning via het sectorplan 

loopt tot 1 april 2016.

Medio oktober is de eerste 

startverklaring voor het opzet-

ten van een regionaal trans-

fercentrum een feit. Twintig 

samenwerkende schoolbe-

sturen in Zeeland gaan met 

behulp van de subsidierege-

ling Transfercentra onderzoe-

ken hoe zij een transfercen-

trum voor de gehele provincie 

Zeeland kunnen vormgeven. _

Meer weten over de mogelijk-

heden van het Sectorplan PO? 

Kijk op www.sectorplanpo.nl. 

Lees ook het artikel over de 

maatregel ‘Jong en Oud’ op 

pagina 24.

multi-aanpak gewenst

Capaciteiten autochtone  
achterstands leerling nog onbenut
Autochtone	achterstandsleerlingen	kunnen	betere	onderwijsresultaten	behalen.	
Een	combinatie	van	factoren	draagt	bij	aan	het	ontstaan	en	in	stand	houden	
van	de	achterstand.	Er	zijn	mogelijke	oplossingen	voorhanden.	Dit	blijkt	uit	
onderzoek	door	onder	andere	Lia	Mulder	van	het	ITS	(Radboud	Universiteit	
Nijmegen)	en	het	Kohnstamm	Instituut.

Behalve de lagere cognitieve 

capaciteiten spelen ook ande-

re aspecten een rol: de lage 

verwachtingen van de leraar 

en de lage betrokkenheid van 

ouders bij het onderwijs. In 

die richting ligt dan ook een 

deel van de oplossing: scholen 

kunnen nagaan en bespreken 

of de verwachtingen van lera-

ren over leerlingen worden 

beïnvloed door het beeld 

van het gezin (zie ook het 

artikel over het basisschool-

advies op pagina 28). Ook 

kunnen ze onderzoeken of 

de onderwijsondersteunende 

activiteiten van ouders wel 

genoeg worden bevorderd. 

De onderzoekers concluderen 

dat de rek er nog niet uit is 

en dat er ook bij autochtone 

doelgroepleerlingen nog 

potentieel zit.

Veel scholen, vooral op het 

platteland, geven aan dat ze 

er financieel op achteruit-

gaan doordat het opleidings-

niveau van ouders langzaam 

stijgt – en ze minder geld krij-

gen uit de gewichtenregeling 

– maar dat de problematiek 

hetzelfde blijft. De scholen 

uit het onderzoek pleiten 

ervoor, net als de Onderwijs-

raad in 2013, dat het maxi-

male opleidingsniveau van 

de ouders voor deze regeling 

wordt opgerekt tot mbo 1,2. 

Daarmee krijgen scholen 

weer meer budget om de 

achterstanden van hun leer-

lingen terug te dringen. Vol-

gens de onderzoekers kunnen 

scholen het beschikbare bud-

get ook beter inzetten: niet 

altijd is op scholen bekend 

wie de autochtone doelgroep-

leerlingen zijn of worden de 

gewichtenmiddelen specifiek 

voor deze leerlingen ingezet.

In dit onderzoek is gekeken 

naar een combinatie van 

factoren, een zogenaamde 

‘stapeling van problematiek’: 

autochtone doelgroepleerlin-

gen groeien vaker dan niet-

doelgroepleerlingen op in een 

taalarme omgeving, hebben 

minder ouderlijke hulpbron-

nen, komen vaker uit multi-

probleem gezinnen, beschik-

ken over minder niet-schoolse 

capaciteiten, bezoeken min-

der vaak een vve-instelling, 

hebben vaker gedrag- en leer-

problemen, zitten vaker op 

scholen met ongunstige ken-

merken en wonen in regio’s 

waar de arbeidsmarkt niet om 

hoge(re) opleidingen vraagt. _

Het onderzoek ‘De achter-

stand van autochtone doel-

groepleerlingen: oorzaken en 

aanpak’ werd gefinancierd 

door het Nationaal Regie-

orgaan Onderwijsonderzoek 

(NRO). Meer informatie: 

www.nro.nl
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november en januari

Training voor leraren die Promotie-
beurs aanvragen
De	Nederlandse	Organisatie	voor	Wetenschappelijk	Onderzoek	(NWO)	
organiseert	gratis	trainingen	voor	leraren	die	al	bezig	zijn	met	de	voor	berei-
dingen	voor	een	aanvraag	van	een	Promotiebeurs	voor	de	verwachte	deadline	
van	begin	maart	2015.

In november van dit jaar en 

in januari 2015 organiseert de 

NWO trainingsmiddagen voor 

potentiële aanvragers uit het 

primair, voortgezet, middel-

baar beroeps-, hoger beroeps- 

en speciaal onderwijs. De 

bijeenkomsten bieden onder-

steuning bij het uitwerken 

van het onderzoeksvoorstel, 

het vormgeven van de centrale 

onderzoeksvraag en bij de 

voorbereiding op de beoorde-

lingsprocedure. Het trainings-

programma bestaat uit work-

shops over wetenschappelijke 

relevantie, methodologie, 

aanpak en haalbaarheid en 

wetenschappelijk schrijven. 

Het volgen van een of meerde-

re trainingen is niet verplicht 

voor het indienen van een 

aanvraag voor de Promotie-

beurs. Deelname wordt wel 

nadrukkelijk aangeraden.

De Promotiebeurs voor lera-

ren is erop gericht om via het 

doen van promotieonderzoek 

de kwaliteit van het onderwijs 

en de onderzoeksvaardighe-

den van leraren te verbeteren, 

en de aansluiting tussen 

universiteiten en scholen te 

versterken. _

Er zijn vier trainingsmidda-

gen: op 21 en 28 november in 

Den Haag en op 14 en 21 janu-

ari in Utrecht. Aan deelname 

zijn geen kosten verbonden. 

Meer informatie en aanmel-

den: www.nwo.nl/onderzoek-

en-resultaten/programmas/

promotiebeurs+voor+leraren/

informatiebijeenkomsten/

trainingsdagen

werkprogramma 2015

Onderwijsraad onderzoekt zichtbaar maken 
van moeilijk meetbare onderwijsresultaten
Op	verzoek	van	de	Eerste	Kamer	onderzoekt	de	Onderwijsraad	of	niet-meetbare	onderwijsresultaten	in	
het	funderend	onderwijs	toch	in	beeld	te	brengen	zijn.	Dat	is	een	van	de	onderzoeksgebieden	uit	het	
Werkprogramma	2015.

De afgelopen jaren is er een 

landelijke tendens geweest 

om zo veel mogelijk resul-

taten van processen in het 

onderwijs meetbaar te maken. 

Door de nadruk te leggen 

op meetbare resultaten kun-

nen bepaalde thema’s, zoals 

vorming, burgerschap en 

cultuureducatie, onderbe-

licht raken. Daarnaast kan 

het uitsluitend gebruik van 

meetbare resultaten voor de 

beoordeling van scholen lei-

den tot verschillende vormen 

van strategisch gedrag, omdat 

scholen worden afgerekend 

op deze resultaten. Toetsbare 

onderdelen komen steeds 

meer centraal te staan, de bre-

dere onderwijskwaliteit komt 

mogelijk in het gedrang, 

aldus de Onderwijsraad in 

zijn Werkprogramma voor 

2015. Om deze onbedoelde 

effecten van het streven naar 

meetbare resultaten te ver-

kleinen, zou het helpen als 

ook minder kwantificeerbare 

onderwijskwaliteit in beeld 

gebracht wordt. Onderwijs 

bestaat uit meer dan taal en 

rekenen, maar het zichtbaar 

maken van andere resultaten 

is niet eenvoudig, meent de 

Onderwijsraad. Het advies 

verschijnt naar verwachting 

in de herfst van 2015.

Een dit jaar uitgebracht 

advies van de Onderwijsraad 

over leerwinst en toegevoegde 

waarde bracht ook al aan het 

licht dat deze begrippen scho-

len kunnen helpen om hun 

eigen onderwijs te verbeteren, 

maar niet geschikt zijn voor 

een oordeel over de kwaliteit 

van de school als geheel. De 

brede ontwikkeling van leer-

lingen laat zich niet in cijfers 

vangen.

De raad moet kijken hoe 

verdere vooruitgang kan wor-

den geboekt in het zichtbaar 

maken van moeilijk meetbare 

onderwijsresultaten in het 

funderend onderwijs, kwan-

titatief of kwalitatief. Andere 

onderwerpen waarover de 

Onderwijsraad zal onder 

meer adviseren zijn: een leven 

lang leren, flexibel onderwijs 

en professionele ruimte in 

relatie tot het beleid vanuit 

het perspectief van leraar en 

schoolleiding. _

Het Werkprogramma 2015 

van de Onderwijsraad staat op 

www.onderwijsraad.nl.
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onderzoek coleman parkes research

Onderwijs vooruitstrevend in race 
naar digitale volwassenheid
Het	onderwijs	is	de	meest	progressieve	sector	als	het	gaat	om	de	overgang	
naar	‘digitale	volwassenheid’.	Leidinggevenden	in	het	onderwijs	kennen	-	meer	
dan	in	andere	sectoren	-	de	hoogste	prioriteit	toe	aan	het	bereiken	van	digitale	
volwassenheid	(80	procent).	34	procent	verwacht	binnen	twee	jaar	digitaal	
volwassen	te	kunnen	zijn,	71	procent	denkt	in	2019	zover	te	zijn.	Dit	blijkt	uit	het	
Europese	onderzoek	‘Digital	Maturity:	The	next	big	step’	van	Coleman	Parkes,	
uitgevoerd	in	opdracht	van	Ricoh	in	diverse	sectoren.

Een organisatie is digitaal 

volwassen wanneer techno-

logie en digitale processen 

ingebed zijn en wanneer deze 

ingezet worden om prestaties 

te verbeteren. Vergeleken met 

andere sectoren heeft het 

onderwijs het grootste aantal 

respondenten (23 procent) dat 

vindt dat digitale volwassen-

heid een groter concurrentie-

voordeel biedt. Andere veel 

genoemde voordelen zijn: 

verbeterde bedrijfsprocessen 

(19 procent), eenvoudigere 

toegang tot informatie (17 

procent) en minder benodig-

de tijd voor het voltooien van 

taken (12 procent). Leiding-

gevenden in het onderwijs 

geven in het onderzoek eer-

der aan dat een deskundige 

externe partner van cruciaal 

belang is om digitale volwas-

senheid te bereiken.

Uit de eerdere peiling ‘Onder-

wijs met een eigen device’ 

van de Onderwijs Innovatie 

Groep (OIG) in opdracht van 

Kennisnet onder 331 leraren 

in po en vo (zomer 2014) 

blijkt dat het onderwijs met 

laptops en tablets de pioniers-

fase voorbij is. Bijna één op de 

drie scholen voor voortgezet 

onderwijs laat leerlingen op 

hun eigen tablet of laptop 

werken. Het aantal vo-scholen 

dat structureel overschakelt 

is met een kwart gestegen ten 

opzichte van vorig jaar. Meer 

dan de helft van de leraren is 

positief over het gebruik van 

tablets, ziet dat de motivatie 

toeneemt en dat het leidt tot 

een efficiënter leerproces.

Obstakels
Tegelijkertijd is er volgens 

Kennisnet nauwelijks aan-

dacht voor de training 

van leraren. En vooral bij 

de schoolbrede structu-

rele invoering blijft het 

basisonderwijs achter. Waar 

in het vo een leerling vaak 

zijn eigen device heeft, gaat er 

in het basisonderwijs vaker 

een collectie apparaten door 

de school.

Leidinggevenden in de onder-

wijssector staan voor zowel 

financiële als culturele uit-

dagingen bij het nemen van 

digitale initiatieven. Bijna de 

helft van de respondenten 

(48 procent) uit het Europese 

onderzoek van Coleman Par-

kes beschouwt kosten als de 

grootste barrière. Een ander 

obstakel is dat onderwijs-

bestuurders te maken heb-

ben met uitdagingen om de 

technologische vaardigheden 

van medewerkers met de 

ontwikkelingen mee te laten 

groeien. Daarbij wordt ook 

het belang van leiders die 

een duidelijk visie uitdra-

gen genoemd. Bijna de helft 

(48 procent) geeft aan dat het 

overtuigen van medewerkers 

en collega’s van de voorde-

len van digitaal werken een 

obstakel is bij het bereiken 

van digitale volwassenheid. 

Daarentegen geeft 43 pro-

cent aan dat de manier van 

werken al is aangepast om 

de ontwikkeling van nieuwe 

technologie bij te houden.

Programmeren als vak
Tweede Kamerlid Paul van 

Meenen (D66) pleit ervoor 

dat computervaardigheden 

een serieus vak wordt op 

middelbare scholen. Nu is 

het vak op de scholen vaak 

hopeloos verouderd en kan er 

geen eindexamen in worden 

gedaan. Dit is ook waar de 

KNAW vorig jaar al voor heeft 

gepleit in haar advies ‘Digita-

le geletterdheid in het voort-

gezet onderwijs’. Van Meenen 

wil dat het keuzevak informa-

tica omgevormd wordt tot het 

eindexamenvak ‘Computer 

Science’ (in aansluiting op 

het nieuwe vak Science in de 

onderbouw), met aandacht 

voor programmeren. Kinde-

ren zouden op de basisschool 

al met programmeren in aan-

raking moeten komen, vindt 

Van Meenen. Private initia-

tieven op dit gebied zijn bij-

voorbeeld ‘Made with Code’, 

Codeacademy, e-academy en 

de Steve Jobs scholen. _

k i n d e r e n  z o u d e n  o p  d e  b a s i s 
s c h o o l  a l  m e t  p r o g r a m m e r e n  i n 
a a n r a k i n g  m o e t e n  ko m e n
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AVS Ledenraad zoekt nieuwe leden
De	AVS	Ledenraad	heeft	met	ingang	van	januari	2015	elf	vacatures	en	zoekt,	per	direct,	enthousiaste	leden	
die	in	de	raad	plaats	willen	nemen.	In	de	ledenraad	zitten	25	AVS-leden.	Van	de	elf	ontstane	vacatures	zijn	er	
vijf	van	zittende	leden,	die	zich	herkiesbaar	stellen.	Als	zich	meer	dan	elf	kandidaten	opgeven,	zullen	er	
verkiezingen	worden	georganiseerd.

De AVS Ledenraad is een 

afvaardiging vanuit de leden, 

die het beleid van het AVS-

bestuur kritisch volgt en 

vanuit diverse invalshoeken 

onder de loep neemt. De 

raad discussieert gevraagd en 

ongevraagd over alle zaken 

die de AVS aangaan. Leden 

van de raad zitten direct bij 

het formuleren van beleid 

en zijn hierdoor in een zeer 

vroeg stadium op de hoogte 

van beleidsvoornemens. Het 

lidmaatschap impliceert dat 

je wordt uitgedaagd om over 

veel onderwijszaken na te den-

ken. De leden komen uit heel 

Nederland en hebben altijd de 

vrijheid om bepaalde proble-

matiek ter discussie stellen. 

De AVS Ledenraad komt vijf 

keer per jaar bij elkaar.

Denkt u een rol te kunnen 

spelen binnen de AVS Leden-

raad? Geeft u zich dan 

uiterlijk 7 november 2014 

op bij de secretaris van de 

ledenraad, Rick Matser, 

rick_matser@yahoo.com. Voor 

eventuele vragen kunt u ook 

bij hem terecht. _

commissie onderwijs avs

Passend onderwijs? ‘Er moet nog veel gebeuren’
De	commissie	onderwijs	van	de	AVS	vergaderde	op	26	september	over	de	effecten	van	de	commissie	Dijssel-
bloem,	onderwijs	van	de	toekomst,	de	start	van	Passend	onderwijs,	de	nieuwe	CAO	PO	en	de	eigen	positie.

De jaaragenda van de com-

missie onderwijs van de AVS 

wordt nadrukkelijk gekoppeld 

aan de agenda van AVS-voorzit-

ter Petra van Haren en de rest 

van het bestuur. Samen met de 

adviseurs zijn zij degenen die 

de AVS in het land vertegen-

woordigen. Ze zijn gebaat bij 

snelle en correcte informatie 

vanuit het veld. De commissie 

onderwijs vormt daarin een 

belangrijke bron.

Rapport Dijsselbloem
De commissie onderwijs heeft 

het advies van de Onderwijs-

raad over het rapport van 

de commissie Dijsselbloem 

(2008) bekeken. Dijsselbloem 

heeft een positieve invloed 

gehad op professioneel wer-

ken binnen het onderwijs. 

Dat is meer doelgericht en 

zakelijker. De academische 

pabo is een mooi voorbeeld. 

Een van de belangrijkste 

doelen van Dijsselbloem, meer 

vertrouwen in het onderwijs, 

is echter niet waargemaakt. 

De focus heeft te veel gelegen 

op de opbrengsten binnen 

rekenen en taal en de rol 

van Cito is daardoor te groot 

geworden. Zorgelijk vindt de 

commissie onderwijs het feit 

dat er weinig of geen bekend-

heid is in het veld over de 

mogelijkheden die het Regie-

orgaan Onderwijsonderzoek 

biedt. Het geld voor onderwijs-

innovatie wordt nauwelijks 

aangesproken.

Onderwijs van de 
toekomst
De notitie ‘Eigentijds curricu-

lum’ van de Onderwijsraad is 

eveneens door de commissie 

onderwijs bekeken. School-

leiders herkennen het beeld. 

Veranderingen in de maat-

schappij vragen om een voort-

durende herbezinning op de 

positie en inhoud van het 

onderwijs. Een professionele 

dialoog in een denktank van 

professionals is een manier 

om proactief tot nieuwe verge-

zichten te komen.

Invoering Passend 
onderwijs
Passend onderwijs vormt dit 

jaar een vast onderdeel in de 

vergadering. Tot nu toe consta-

teert de commissie onderwijs:

•  de rol van de ib’er is zwaar-

der geworden, dit behoeft 

aandacht;

•  nieuwe protocollen, formats 

en eisen zijn nu nog werk-

druk verhogend;

•  ouders vinden/reageren er 

nog weinig van/op;

•  veranderingen op de werk-

vloer zijn niet ingrijpend 

en het schoolontwikkelings-

plan lijkt uitgangspunt te 

zijn geworden;

•  binnen besturen van 

samenwerkingsverbanden 

ontbreekt de stem van de 

schoolleider. Hun kennis en 

mening worden te weinig 

gebruikt.

Conclusie: de start is er, maar 

er moet nog veel gebeuren. 

Vooruitlopend op de zesde 

voortgangsrapportage Passend 

onderwijs die in november ver-

schijnt, gaf ook staats secretaris 

Sander Dekker in zijn brief van 

14 oktober aan dat de samen-

werkingsverbanden en scholen 

goed van start zijn gegaan, 

maar dat bijvoorbeeld nog te 

veel leerlingen ongeoorloofd 

niet naar school gaan.

Tot slot vindt de commissie 

onderwijs dat schoolleiders 

zich echt moeten verdiepen 

in de nieuwe CAO PO en 

deze gaan toepassen. Deels 

onmiddellijk, maar zeker vóór 

schooljaar 2015/2016. _
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Over	het	thema	

Goed	werkgeverschap	betekent	onder	andere	
goed	zorgen	voor	je	medewerkers.	In	deze	
tijden	van	vergrijzing	en	langer	doorwerken	
is	het	nog	belangrijker	om	mensen	vitaal	
en	fris	te	houden.	Heb	daarbij	niet	alleen	
oog	voor	50-plussers,	maar	voor	personeel	
van	alle	leeftijden,	bepleit	hoogleraar	
Vitaliteitsmanagement	Tinka	van	Vuuren.	
Dat	was	ook	het	uitgangspunt	voor	de	regeling	
duurzame	inzetbaarheid	uit	de	nieuwe	cao,	
die	onder	andere	de	BAPO	vervangt.

Het	terugdringen	van	de	werkdruk	door	
het	invoeren	van	de	40-urige	werkweek	is	
een	andere	maatregel	in	het	kader	van	het	
moderniseren	van	de	arbeidsvoorwaarden	
in	het	(primair)	onderwijs.	Een	pionierende	
schoolleider	die	rigoureus	de	normjaartaak	
losliet	laat	zien	dat	het	vruchten	afwerpt.	
“Het	is	een	verademing.	De	efficiëntie	en	
effectiviteit	zijn	hoger.”	

Volgens	de	nieuwe	cao	is	iedere	werknemer,	
ook	de	schoolleider,	verantwoordelijk	voor	
zijn	of	haar	eigen	professionele	ontwikkeling.	
Hiervoor	is	budget	beschikbaar	en	moeten	
jaarlijks	afspraken	worden	gemaakt	met	de	
leidinggevende.	Aan	de	verplichte	registratie	
bij	het	Schoolleidersregister	heeft	inmiddels	
al	ruim	driekwart	van	de	directeuren	gehoor	
gegeven.	“Wat	je	van	je	team	verwacht,	moet	
je	ook	zelf	doen.”	

Kortom:	zorg	goed	voor	je	werknemers,	en	
breng	de	nieuwe	cao	in	de	praktijk.

thema _ zorgen voor personeel

va a rw el  b a p o,  w el kom  d u u r z a m e  inze t b a a r h ei d

Duurzame inzetbaarheid is met plezier, gezond en produc-

tief aan het werk zijn. Of je nu dertig jaar bent of zestig. 

We hebben ons te lang blindgestaard op maatregelen voor 

ouderen, aldus Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar 

Vitaliteitsmanagement bij de Open Universiteit en senior-

consultant bij Loyalis Kennis & Consult. “Dat is niet meer 

van deze tijd. De jongere generatie moet misschien wel zes-

tig jaar doorwerken. Als je als werkgever consequent inzet 

op het versterken van iemands duurzame inzetbaarheid is 

dat zowel goed voor de jongere als de oudere werknemer. 

Dan heb je geen apart beleid voor ouderen nodig.”

Alle me dewerkers

Bij	duurzame	inzetbaarheid	gaat	het	niet	

alleen	om	maatregelen	voor	de	50-plusser.	

Maar	om	alle	medewerkers	gezond	en	scherp	

te	houden.	Dat	doe	je	door	hen	nieuwe	

ervaringen	te	laten	opdoen,	stelt	hoogleraar	

Vitaliteitsmanagement	Tinka	van	Vuuren.	

“De	vraag	die	de	schoolleider	zich	moet	

stellen	is:	hoe	houd	ik	mijn	medewerkers	

vitaal	gedurende	hun	hele	loopbaan?”

tekst irene hemels
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vitaal houden
Alle me dewerkers

als een self-fulfilling prophecy. Als je wordt ontzien, krijg 

je niet meer energie. Het zorgt er juist voor dat de 

belastbaarheid minder wordt. Je bent natuurlijk geen 

dertig meer, sommige dingen gaan nu eenmaal wat 

lastiger als je ouder bent, maar we zijn gezonder dan de 

65-jarigen van dertig jaar geleden.”

Als je pas bij oudere werknemers aan hun vitaliteit begint 

te werken, is het te laat, waarschuwt de hoogleraar. 

“Het gaat erom dat iedere werkende vitaal de arbeids-

markt betreedt en deze ook vitaal verlaat na zijn of 

haar pensioen. Kijken naar ieders kracht gebeurt nog te 

Niet ontzien Tot verdriet van sommigen worden 

maatregelen alleen gericht op 55-plussers losgelaten. 

De regeling duurzame inzetbaarheid in de onlangs 

vastgestelde CAO PO is daar een voorbeeld van. Een goede 

ontwikkeling, meent Van Vuuren. “Regelingen als de BAPO 

en seniorendagen noem ik ‘ontzien-maatregelen’. Uit 

onderzoek blijkt niet dat mensen daardoor productiever 

worden, dat ze langer willen doorwerken. Mensen zeggen 

wel dat zij door die ene vrije dag middenin de week 

kunnen herstellen en daarna frisser weer aan de slag te 

gaan. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook werken 
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terugvindt in je werkzaamheden. Allemaal zaken waar 

werknemers en werkgevers op kunnen anticiperen.”

Een goede werkgever investeert op al deze terreinen. 

 Misschien niet per se door het nemen van sturende maat-

regelen, maar wel door het te stimuleren, zegt Van Vuuren. 

“Gezondheid en leefstijl mag best een thema zijn op school 

onder collega’s. Samen na het werk naar de sportschool, 

gezond eten, op tijd ontspannen en rust nemen. Het gaat 

om maatregelen en stimuli die bijdragen aan de verster-

king van het functioneren, de gezondheid en het welbevin-

den van alle werknemers, niet alleen van de werknemers 

die minder vitaal zijn. Een abonnement op een sportschool 

kan daarbij horen, maar ook per toerbeurt een gezonde 

lunch klaarmaken.”

Blijven ontwikkelen Investeren in 

loopbaanontwikkeling en mobiliteit zijn de belangrijkste 

manieren om onderwijspersoneel gezond en gemotiveerd 

te houden gedurende hun hele loopbaan. Nieuwe taken, 

taakroulatie en veranderende werkplekken dragen ertoe 

weinig. Ouderen hebben kennis en ervaring en kwaliteiten 

zoals grote betrokkenheid en loyaliteit. Als je tegen gepen-

sioneerde leraren zegt ‘we hebben je nog nodig’, wil een 

derde doorgaan. Mensen het gevoel geven dat ze gewaar-

deerd worden is essentieel. Daarop moet je dus insteken.”

Gezondheid en leefstijl Duurzame inzetbaarheid 

wordt beïnvloed door een goed werkvermogen, goede 

employability en vitaliteit. Van Vuuren: “Een goed werk-

vermogen is een goede gezondheid in relatie tot de 

werkzaamheden die je uitvoert. Goede employability 

betekent dat je aantrekkelijk bent voor je huidige of andere 

werkgever en onder vitaliteit verstaan we de energie en 

motivatie, de waarde die je aan je werk hecht en dat je dit 

De	tekst	voor	het	hoofdstuk	over	

duurzame	inzetbaarheid	(hoofdstuk	8A)	

in	de	nieuwe	CAO	PO	is	inmiddels	gereed.	

De	BAPO-regeling	is	per	1	oktober	2014	

ingetrokken.	Met	de	nieuwe	regeling	

duurzame	inzetbaarheid	krijgt	iedereen	

in	het	onderwijs	40	uur	per	jaar	voor	

onder	meer	peerreview,	studieverlof,	

coaching,	oriëntatie	op	mobiliteit	en	voor	

andere	zaken	die	bijdragen	aan	duurzame	

inzetbaarheid	(maar	niet	voor	verlof	zoals	

mantelzorg	of	een	lange	reis).	In	overleg	

met	de	werkgever	kunnen	deze	uren	voor	

iets	anders	worden	ingezet:	er	is	daarmee	

ruimte	om	eigen	beleid	te	voeren.	Deze	

uren	mogen,	voor	maximaal	drie	jaar,	

worden	opgespaard.

Starters
Voor	startende	leerkrachten	wordt	een	

extra	budget	van	40	uur	per	jaar	voor	

drie	jaar	(dus	maximaal	3	x	40	uur)	voor	

verlichting	van	de	werkdruk	beschikbaar	

gesteld.	Denk	bijvoorbeeld	aan	scholing,	

stage	en	collegiale	consultatie.	De	uren	

mogen	niet	besteed	worden	aan	verlof.

Senioren
Senioren	vanaf	57	jaar	krijgen	bovenop	

de	40	uur	duurzame	inzetbaarheid	een	

bijzonder	budget	van	130	uur	extra	voor	

verlof.	De	in	totaal	170	uur	op	jaarbasis	

mogen	zij	zowel	gebruiken	voor	duurzame	

inzetbaarheid,	zoals	studie,	coaching	

en	dergelijke,	als	voor	een	sabbatical	

(vrije	dagen).	Over	de	130	uur	extra	

betaalt	de	medewerker	50	procent	eigen	

bijdrage	(voor	functies	met	schaal	8	of	

lager	is	de	eigen	bijdrage	40	procent)	

als	de	uren	omgezet	worden	in	vrije	tijd.	

Worden	de	uren	gebruikt	voor	duurzame	

inzetbaarheid,	zoals	professionele	

ontwikkeling,	dan	geldt	geen	eigen	

bijdrage,	afhankelijk	van	in	wiens	belang	

de	ontwikkeling	is.	Uren	opsparen	mag	

voor	maximaal	vijf	jaar.

Verschillen en overgangsregeling
Voor	de	nieuwe	57-plussers	is	het	verschil	

met	de	oude	regeling	dat	zij	voortaan	

op	minder	uren	recht	hebben	(was	dat	

jaarlijks	340	uur,	nu	is	dat	170	uur	per	

jaar).	Wel	mogen	de	uren	voor	maximaal	

vijf	jaar	gespaard	worden.	Bij	opname	

ervan	geldt	een	limiet	van	in	totaal	

340	uur	per	jaar.

Wie	gebruikmaakte	van	de	BAPO,	

krijgt	een	overgangsregeling:	de	

52	tot	56-jarigen	krijgen	een	aanvullend	

overgangsbudget	van	jaarlijks	130	uur	

(totaal	170	uur),	de	56’ers	krijgen	er	

300	uur	bovenop	(totaal	340	uur)	

en	de	57-plussers	krijgen	170	uur	

bovenop	het	bijzondere	budget	voor	

oudere	werknemers	(totaal	340	uur).	

Het	belangrijkste	verschil	met	de	

oude	regeling	is	dat	als	het	bijzondere	

budget	aan	verlof	wordt	besteed,	er	

een	eigen	bijdrage	geldt.	Voor	het	

onderwijsondersteunend	personeel	dat	

vóór	1	oktober	2014	gebruik	maakte	van	

de	zogenoemde	60+-regeling	is	ook	een	

overgangsregeling	getroffen.

Cao-onderhandelaar	en	AVS-adviseur	

Harry	van	Soest:	“Voor	de	toekomstige	

oudere	werknemers	valt	de	regeling	ten	

opzichte	van	de	oude	BAPO-regeling	

minder	gunstig	uit.	Dit	was	echter	het	

hoogst	haalbare.	Door	het	opschuiven	

van	de	AOW-leeftijd	als	gevolg	van	de	

vergrijzing	moet	er	meebewogen	worden.	

Dat	is	de	realiteit	anno	nu.”	Het	voortgezet	

onderwijs	kent	een	soortgelijke	regeling:	

de	eigen	bijdrage	is	daar	hoger	en	de	

overgangsregeling	minder	ruim.

Meer	informatie:	www.avs.nl/artikelen/

eerstetekstennieuwecaopo	en	

www.avs.nl/cao2014/vgv	(veelgestelde	

vragen).	Of	raadpleeg	de	AVS	Helpdesk	via	

tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.

d u u r z a m e  i n z e t b a a r h e i d  i n  c a o  p o

‘ w e  h e b b e n  o n s  t e  l a n g 
b l i n d g e s ta a r d  o p  m a at r e g e l e n 
vo o r  o u d e r e n ’
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thema _ zorgen voor personeel

bij dat de belasting van mensen groter wordt. Van Vuuren: 

“Je steeds blijven ontwikkelen, veel mogelijkheden hebben 

om ergens je tanden in te zetten, is een belangrijke 

factor om langer vitaal te blijven. In het onderwijs heb 

je het dan over aanvullende taken, variëren van taken 

en vooral het afwisselen ervan. Op korte termijn lijkt het 

voor medewerkers vaak makkelijk om te zeggen: laat mij 

maar doen waar ik goed in ben. Op de lange termijn is dat 

dodelijk. Als je iets lang doet, is de kans op inzakken erg 

groot. Wisselende taken, iets anders aanpakken en nieuwe 

projecten onder je hoede nemen is in eerste instantie 

misschien meer werk, maar nieuwe prikkels houden je 

scherp en geven energie op de lange termijn.”

Anders inrichten Volgens Van Vuuren zijn er in 

het onderwijs veel mogelijkheden voor mobiliteit. “In 

het bedrijfsleven en het MKB wordt al bewuster ingezet 

op mobiliteit. Die sectoren lijken weliswaar aan minder 

regels gebonden, maar ook in het onderwijs is een grote 

diversiteit aan functies te creëren. Heb meer oog voor 

taakbeleid, wissel af om de vier tot zeven jaar. Een andere 

kijk op de dingen werkt heel verfrissend. Denk ook aan 

regelmatig van groep veranderen, stages, gluren bij de 

buren, mensen op andere scholen laten werken.”

Voor de schoolleider als werkgever betekent dit verder 

kijken dan de waan van de dag. “Voor een groot deel valt 

het gewoon onder goed werkgeverschap. Het is een extra 

perspectief dat je hanteert: de lange termijn moet je mee-

wegen in je beslissingen. Uiteindelijk gaat het om het ver-

groten van de draagkracht van je mensen. Dat kun je doen 

door aan de mensen zelf te sleutelen, maar ook door de 

organisatie te veranderen, zoals op andere manieren taken 

inrichten. In het onderwijs wordt nog te weinig gekeken 

naar hoe je de organisatie kunt veranderen. Daarin ligt een 

actieve taak voor de werkgever.”

Klem zitten Loopbaangesprekken zijn een must, maar 

vinden nog onvoldoende plaats in het onderwijs, zegt 

Van Vuuren. “Het is al knap als er goede functionerings-

gesprekken worden gevoerd. Maar naar de toekomst 

kijken van je werknemers is altijd een goede investering. 

Werkgevers moeten inspireren en aanspreken, maar ook 

aan strategische personeelsplanning doen. Je mensen 

kennen: welke talenten hebben ze en hoe kan ik deze 

naar boven halen? Onderwijsmensen ervaren meer dan 

anderen dat ze klem zitten. Ze gaan voor het vak, werken 

er hard voor, maar voelen een hoge werkdruk. Dat laatste 

komt doordat ze weinig opties zien om weg te gaan. Ze 

denken dat ze vastzitten in het onderwijs. Tegelijk is er 

een hoge scholingsbereidheid en dat betekent dat je meer 

kunt vragen van mensen. In de trant van: hoe zit ik in 

mijn werk? Wat wil ik? Meer mobiliteit speelt hier op in. 

Door nieuwe ervaringen raken mensen meer geïnspireerd 

en realiseren zij zich of ze dat wat ze doen ook leuk 

vinden of dat ze plaats willen maken voor anderen. Door 

strategisch om te gaan met menselijk kapitaal wordt je 

personeelsbestand gezonder en zet het zich met meer 

plezier in.” _

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

Hoogleraar	Vitaliteitsmanagement	Tinka	van	Vuuren:	“BAPO	en	
seniorendagen	noem	ik	ontzien-maatregelen.”

t r a i n i n g e n  De	AVS	verzorgt	een	aantal	trainingen	voor	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	(onder	andere	samen	

met	Loyalis)	op	het	gebied	van	personeelsbeleid	en	teambuilding.	Zoals	Gezond	werkgeverschap,	Loopbaanbezinning,	Strategisch	

personeelsbeleid	&	formatiemanagement	en	Eerder	stoppen,	wil	ik	dat?	Meer	informatie:	www.avs.nl/professionalisering/trainingen	

(Personeelsbeleid	en	teambuilding)
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Het	is	even	wennen,	die	40-urige	werkweek.	

Maar	Thea	Streng,	schoolleider	van	de	

Andersenschool	in	Woerden	die	ermee	

experimenteert,	ziet	dat	haar	mensen	er	

langzamerhand	steeds	beter	in	slagen	

om	zich	aan	die	uren	te	houden.

tekst marijke nijboer

40 uur werken:
“Ik ben blij met de nieuwe cao,” zegt zij. “Eindelijk worden 

we als onderwijsmensen op dit punt serieus genomen.” 

Streng is blij dat ze van de normjaartaak af is. “Je kreeg 

voor elke klus een aantal uren toebedeeld. Maar de een 

organiseert in drie uur een Sinterklaasfeest, de ander heeft 

het na twaalf uur nog niet voor elkaar.”

Op de Andersenschool, waar elke leerkracht een eigen klas 

heeft, werkt iedereen nu in principe maximaal acht uur 

per dag. “Je komt bijvoorbeeld om acht uur, houdt tussen 

de middag een half uur pauze en gaat om half vijf naar 

huis. Of je komt om half acht en gaat om vier uur naar 

huis. In die tijd moet je het doen. Degenen die wat harder 

werken of in dezelfde tijd wat meer gedaan krijgen, nemen 

automatisch wat meer taken op zich. Dat geeft geen scheve 

gezichten; iedereen vindt het vanzelfsprekend.”

Streng was als lid van de arbeidsvoorwaardencommis-

sie van de AVS vroegtijdig en goed geïnformeerd over de 

 nieuwe CAO PO. Dat inspireerde haar om meteen al in 

augustus de 40-urige werkweek in te voeren. Er was al 

een andere grote verandering gaande: de Andersenschool 

startte dit schooljaar met het ‘vijfgelijkedagenmodel’. 

Alle kinderen gaan vijf dagen per week vijf uur naar school. 

Ze beginnen om half negen en gaan om twee uur naar 

huis. Streng: “De overstap op dit model vond ik een goed 

moment om ook met de nieuwe cao te gaan experimente-

ren. Dat heb ik voorgesteld aan het team en iedereen was 

daar meteen enthousiast over.”

thema _ zorgen voor personeel

Werkdruk verlagen Haar team vindt het een plus-

punt dat ieders tijdsbesteding zwart op wit staat. Streng: 

“Het geeft een lekker gevoel als je kan zeggen: nee, dat 

doe ik niet want mijn tijd is op. Je ziet dat iedereen veel 

bewuster is gaan werken.” Zelf merkt ze dat het bijhouden 

van haar werkuren haar ook stimuleert om efficiënter te 

werken. “Vroeger zat ik van alles achter m’n computer te 

doen. Kwam er een mailtje binnen, dan ging ik dat lezen 

en beantwoorden. Nu doe ik ’s morgens de mail eruit en 

daarna begin ik aan de grotere klussen. Tussendoor kijk ik 

niet meer naar mails. Dat scheelt echt tijd.”

Het grote voordeel van de 40-urige werkweek is dat je hier-

mee de werkdruk echt kunt verlagen, zegt Paul van Lent, 

AVS-adviseur en cao-onderhandelaar. “Je maakt inzich-

telijk voor elke werknemer welke werkzaamheden op welk 

moment worden uitgevoerd. Dat bespreek je samen, en op 

basis daarvan maak je afspraken over de taakverdeling en 

tijdsinvestering.”

Stressen, of juist meer rust?
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40 uur werken:
>

Op de Andersenschool gaan alle kinderen 940 uur naar 

school. Een fulltimer werkt ook 940 uur in de klas. Dan is 

het lastig om overuren te compenseren. Thea Streng: “Maar 

als je 40 uur per schoolweek werkt, kom je nog niet aan je 

1.659 uur. Om dat te halen moet je soms ook in de school-

vakanties werken. Wij compenseren onze overuren dus 

vooral met extra vakantiedagen in de schoolvakanties.”

Bijscholing Met bijscholen ligt het lastiger. De indivi-

duele professionaliseringsuren in de nieuwe CAO PO (twee 

klokuren per werkweek bij een fulltime dienstverband, 

red.) geven mensen de ruimte om aan hun eigen beroeps-

matige ontwikkeling te werken. “Maar ik zou niet weten 

waar ik de uren vandaan moet halen,” zegt Streng. “Dat 

past er echt niet meer bij in die 40 uur. Er zal iets moeten 

gebeuren om tijd voor scholing te maken: of er moet geld 

bij, of de groepen moeten groter worden.”

Het	team	van	de	Andersenschool	in	Woerden	krijgt	in	het	kader	van	
bijscholing	Engelse	les	(achterin,	tweede	van	links	schoolleider	
Thea	Streng).	Wie	scholing	wil	volgen,	kan	daarvoor	z’n	nog	niet	
gewerkte	uren	inzetten.

Dat onderschrijft haar collega Marije Thepass, leerkracht 

van een grote groep 6/7. “Ik krijg mijn werk absoluut niet 

af in 40 uur,” vertelt zij. “Je kan wel om vier uur stoppen 

met werken, maar je moet toch ook je groepsplannen 

afhebben en werk voor de leerlingen klaarzetten. Ik zit op 

dit moment op wel 50 tot 60 uur per week. Ik vind het goed 

dat we nu zichtbaar maken hoeveel uren we (over)werken.”

Van Lent van de AVS noemt het een misverstand dat leer-

krachten hun werk in 40 uur af zouden moeten hebben. 

“Het gaat erom dat mensen het werk op een andere manier 

leren verdelen.” Volgens hem zit er echt nog wel wat rek 

in de werktijd. Hij legt uit: “Vanouds werd er gedurende 

39,2 weken lesgegeven. Maar het schooljaar is in werkelijk-

heid iets langer: een leerkracht wordt geacht 41,3 weken 

te werken. Als je je werk wil doen in 39,2 weken, moet je 

42,5 uur per week werken. Die 42,5 uur hebben we terug-

gebracht naar 40 uur. Mensen denken: de werkdruk is niet 

omlaag, want ik moet nu al mijn werk af hebben in 40 uur. 

Dat klopt niet; het werk wordt over een langere periode 

uitgespreid.”

Stressen, of juist meer rust?

‘ j e  z i e t  d at  i e d e r e e n  v e e l 
b e w u s t e r  i s  g a a n  w e r k e n ’

d e  4 0  u r i g e  w e r k w e e k

In	de	nieuwe	CAO	PO	wordt	per	1	augustus	2015	

overgestapt	op	een	40-urige	werkweek,	om	de	werkdruk	

inzichtelijk	te	maken	en	beheersen.	De	maximale	werktijd	

per	jaar	blijft	1.659	uur.	Wordt	op	een	dag	meer	dan	5,5	uur	

gewerkt,	is	er	een	pauze	van	een	half	uur.	Overwerk	wordt	

in	principe	gecompenseerd	in	dezelfde	periode	als	waarin	

de	uren	zijn	opgebouwd	(tussen	twee	schoolvakanties),	

bij	voorkeur	in	vrije	tijd,	tenzij	anders	is	overeengekomen.	

Voor	afspraken	over	de	werkverdeling	zijn	twee	modellen	

mogelijk.	In	het	basismodel	geeft	een	fulltimer	maximaal	

930	uur	(van	de	1.659)	les.	In	het	overlegmodel	wordt	de	

zwaarte	van	het	werk	(klassengrootte,	zorgleerlingen)	

meegewogen	in	een	hogere	‘opslagfactor’.	Schoolleiders	

cq	schoolbesturen	mogen	ervoor	kiezen	de	nieuwe	regels	

al	eerder	in	te	voeren.

Meer	informatie:	www.avs.nl/cao2014/vgv	(veel	

gestelde	vragen	en	rekenvoorbeelden	om	het	omzetten	

van	de	werktijdfactor	naar	een	40-urige	werkweek	te	

vergemakkelijken	in	het	basismodel).	Of	raadpleeg	de	AVS	

Helpdesk	via	tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.

k ader prim air november 201 4 13



“Wow, ik wist niet dat een orkest zo vet is!” 
Hoort u het uw leerling al zeggen?
Het Concertgebouw vindt de culturele ontwikkeling van kinderen zo 
belangrijk dat met veel overtuiging en enthousiasme diverse projecten 
voor alle groepen in het primair onderwijs worden aangeboden. Want 
muziek is onmisbaar voor de culturele ontwikkeling van kinderen, zorgt 
voor creativiteit, kennisverdieping en luisterplezier. Samen muziek ma-
ken vergroot het saamhorigheidsgevoel en het heeft een positief effect 
op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 
U krijgt hulp in de voorbereiding door middel van een uitgebreide 
lesbrief en geluidsopnames . Na de verschillende voorbereidingen in de 
klas gaat u met de leerlingen naar Het Concertgebouw; voor de mees-
ten een onvergetelijke ervaring die diepe indruk maakt. Alle projecten 
sluiten aan op de kerndoelen uit het basisonderwijs. Bovendien reist 
u binnen Amsterdam gratis met het openbaar vervoer van het GVB. 
Amsterdamse scholen (met uitzondering van stadsdeel Noord) komen 
tevens in aanmerking voor coaching door onze muziekvakdocenten.
Het Concertgebouw ontwikkelt alle educatieprojecten in samenwer-
king met Amsterdam Sinfonietta, Het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en diverse (wereldmuziek) 
ensembles, musici en onderwijskundigen. De leerlingen horen het 
eindresultaat hiervan in wat misschien wel de mooiste klaslokalen ter 
wereld zijn; de Grote Zaal, de Kleine Zaal en de Koorzaal van Het 
Concertgebouw.

Digitale leerlijn muziekonderwijs

Niet alleen door de projecten brengt Het Concertgebouw muziekon-
derwijs terug in het klaslokaal van de basisschool. Samen met Blink Uit-
gevers, een jonge uitgeverij met een passie voor kinderen en onderwijs, 
ontwikkelt Het Concertgebouw een Digitale Leerlijn Muziek. Met 
deze nieuwe methode kunnen docenten én leerlingen op eigentijdse 
wijze aan de slag met muziekonderwijs. De Digitale Leerlijn Muziek 
moet garanderen dat leerlingen gedurende tenminste 8 aaneengesloten 
jaren weer wekelijks muziekles krijgen. Voornemen is het programma 
vanaf januari 2016 gedurende een half jaar gratis aan te bieden aan alle 
7.100 basisscholen in Nederland, die samen 1.2 miljoen leerlingen ver-
tegenwoordigen. Daarna kunnen scholen besluiten tegen een geringe 
vergoeding de leerlijn structureel te gaan gebruiken. Houdt u de website 
van Het Concertgebouw in de gaten voor meer informatie. 

Ervaar ook hoe bijzonder de projecten van Het Concertgebouw zijn. 
Neem uw leerlingen mee naar de Schilderijententoonstelling van 
Moessorgski, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest of 
laat de leerlingen van groep 8 verwonderd dwalen door Het Concert-
gebouw, op muzikale wereldreis.

HET CONCERTGEBOUW ALS 
MOOISTE KLASLOKAAL

Ga voor meer informatie of om in te schrijven voor de projecten naar 
www.concertgebouw.nl/educatie

- Advertorial -

1_1stA4_FC_A.indd   1 22-10-14   11:08
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thema _ zorgen voor personeel

Wie scholing wil volgen, kan daarvoor z’n nog niet gewerk-

te uren inzetten. Schoolleiders zullen de professionalise-

ring vroegtijdig moeten inplannen, zegt Van Lent. “Als je 

voorafgaand aan een schooljaar al weet wie wanneer een 

studie gaat volgen, kun je de continuïteit van het onder-

wijs beter regelen.” Nog een tip: kijk goed naar de omvang 

en het belang van bepaalde werkzaamheden. “Wat is echt 

noodzakelijk voor het onderwijs? Herbezin je op de pri-

maire taken.”

Cruciaal: overleg Alleen het primair onderwijs heeft 

een jaartaak. De situatie van een leerkracht, die de hele 

dag voor één groep staat, is heel anders dan die van een 

vakdocent in het voortgezet onderwijs met elk uur een 

andere klas. De CAO VO ziet er dan ook anders uit. Vmbo, 

havo en vwo hebben elk hun eigen urennorm. Vo-scholen 

hoeven niet per cohort leerlingen het aantal onderwijsuren 

te registreren, omdat dat een enorme administratie zou 

vergen.

In het primair onderwijs zijn nog niet alle schoolleiders 

klaar voor dit nieuwe systeem. Van Lent: “Daarom hebben 

we ervoor gekozen om in het 

basismodel nog even vast te 

houden aan het oude rooster 

met de normjaartaak. Maar 

er zijn ook enthousiaste-

lingen die zeggen: eindelijk 

kunnen we het zelf met 

elkaar regelen, en efficiënter 

en effectiever gaan werken.”

Goed overleg is een basis-

voorwaarde om de 40-urige 

werkweek te laten slagen, 

zegt Van Lent. “Bespreek 

welke dingen jullie van 

belang vinden, en bepaal of 

je al in staat bent om vanuit 

dat gesprek tot afspraken 

te komen. De cao biedt het 

kader. Als je het overleg 

inzet, zal dat automatisch 

gevolgen hebben voor de 

manier waarop je het werk 

uitvoert, waarop je de onderwijstijd realiseert en het 

gesprek voert met personeel, ouders en bestuur.”

Streng adviseert om een goed systeem op te zetten voor het 

d e  c a o  p o :  n i e u w  e n  a n d e r s

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

Educatief	Leiderschap	een	eendaagse	studiedag	en	advies	

op	maat	aan.

Eendaagse studiedag
Als	leidinggevende	heeft	u	dagelijks	te	maken	met	

de	toepassing	van	de	cao.	Op	het	gebied	van	de	

normjaartaak	en	de	BAPO	gaat	bijvoorbeeld	het	nodige	

veranderen.	In	deze	eendaagse	bijeenkomst	brengt	de	

AVS	de	achtergronden	van	de	nieuwe	CAO	PO	in	beeld	

om	vervolgens	te	kijken	naar	de	toepassing	in	uw	eigen	

organisatie.	Met	expliciete	aandacht	voor	de	thema’s:	

40-urige	werkweek	&	basis-	en	overlegmodel,	duurzame	

inzetbaarheid	en	professionalisering.	Interactie	en	

uitwisseling	staan	centraal.

Advies op maat
Tijdens	de	op	maat	studiedag	over	de	CAO	PO	2014	staat	

de	AVS	stil	bij	de	inhoud	van	deze	nieuwe	cao.	Welke	

invloed	heeft	dit	op	uw	eigen	organisatie,	op	de	dagelijkse	

schoolpraktijk	en	op	de	inzet	van	medewerkers?	Aan	

het	einde	van	de	dag	heeft	u	zicht	op	de	betekenis	en	

achtergronden	van	de	meeste	artikelen	uit	de	CAO	

PO	2014	en	op	de	relatie	die	de	cao	heeft	met	andere	

(onderwijs)wet-	en	regelgeving.

Meer	informatie,	aanmelden	of	een	vrijblijvende	offerte?

Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Margriet	van	Ast,	

adviesopmaat@avs.nl	of	tel.	030-2361010.	Of	kijk	op	

www.avs.nl/professionalisering/nieuwecao.

“Het	gaat	erom	dat	mensen	het	werk	
op	een	andere	manier	leren	verdelen:	
het	wordt	over	een	langere	periode	
uitgespreid”,	aldus	Paul	van	Lent,	AVS-
adviseur	en	cao-onderhandelaar.”

bijhouden van de gewerkte uren. “En denk goed na voordat 

je deze werkwijze invoert. Weet waar je het over hebt en 

hoe je het gaat aanpakken. Anders zul je er achteraf nog 

veel werk aan hebben.”

Natuurlijk kun je meer tijd nemen voor het doorvoeren van 

zo’n grote verandering. Streng heeft echter geen spijt van 

de rigoureuze route die zij volgde. “Dat kon mede omdat ik 

een fijn team heb van betrekkelijk jonge, flexibele mensen 

die er echt voor willen gaan. Weet je wat het grote voordeel 

is als je de hele boel op z’n kop zet? Dan kun je niet terug-

vallen in oude gewoontes.” _

“Wow, ik wist niet dat een orkest zo vet is!” 
Hoort u het uw leerling al zeggen?
Het Concertgebouw vindt de culturele ontwikkeling van kinderen zo 
belangrijk dat met veel overtuiging en enthousiasme diverse projecten 
voor alle groepen in het primair onderwijs worden aangeboden. Want 
muziek is onmisbaar voor de culturele ontwikkeling van kinderen, zorgt 
voor creativiteit, kennisverdieping en luisterplezier. Samen muziek ma-
ken vergroot het saamhorigheidsgevoel en het heeft een positief effect 
op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 
U krijgt hulp in de voorbereiding door middel van een uitgebreide 
lesbrief en geluidsopnames . Na de verschillende voorbereidingen in de 
klas gaat u met de leerlingen naar Het Concertgebouw; voor de mees-
ten een onvergetelijke ervaring die diepe indruk maakt. Alle projecten 
sluiten aan op de kerndoelen uit het basisonderwijs. Bovendien reist 
u binnen Amsterdam gratis met het openbaar vervoer van het GVB. 
Amsterdamse scholen (met uitzondering van stadsdeel Noord) komen 
tevens in aanmerking voor coaching door onze muziekvakdocenten.
Het Concertgebouw ontwikkelt alle educatieprojecten in samenwer-
king met Amsterdam Sinfonietta, Het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, het Nederlands Philharmonisch Orkest en diverse (wereldmuziek) 
ensembles, musici en onderwijskundigen. De leerlingen horen het 
eindresultaat hiervan in wat misschien wel de mooiste klaslokalen ter 
wereld zijn; de Grote Zaal, de Kleine Zaal en de Koorzaal van Het 
Concertgebouw.

Digitale leerlijn muziekonderwijs

Niet alleen door de projecten brengt Het Concertgebouw muziekon-
derwijs terug in het klaslokaal van de basisschool. Samen met Blink Uit-
gevers, een jonge uitgeverij met een passie voor kinderen en onderwijs, 
ontwikkelt Het Concertgebouw een Digitale Leerlijn Muziek. Met 
deze nieuwe methode kunnen docenten én leerlingen op eigentijdse 
wijze aan de slag met muziekonderwijs. De Digitale Leerlijn Muziek 
moet garanderen dat leerlingen gedurende tenminste 8 aaneengesloten 
jaren weer wekelijks muziekles krijgen. Voornemen is het programma 
vanaf januari 2016 gedurende een half jaar gratis aan te bieden aan alle 
7.100 basisscholen in Nederland, die samen 1.2 miljoen leerlingen ver-
tegenwoordigen. Daarna kunnen scholen besluiten tegen een geringe 
vergoeding de leerlijn structureel te gaan gebruiken. Houdt u de website 
van Het Concertgebouw in de gaten voor meer informatie. 

Ervaar ook hoe bijzonder de projecten van Het Concertgebouw zijn. 
Neem uw leerlingen mee naar de Schilderijententoonstelling van 
Moessorgski, uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest of 
laat de leerlingen van groep 8 verwonderd dwalen door Het Concert-
gebouw, op muzikale wereldreis.

HET CONCERTGEBOUW ALS 
MOOISTE KLASLOKAAL

Ga voor meer informatie of om in te schrijven voor de projecten naar 
www.concertgebouw.nl/educatie

- Advertorial -

1_1stA4_FC_A.indd   1 22-10-14   11:08

‘ h e r b e z i n  j e  o p  d e  p r i m a i r e  ta k e n’

‘s c h o o l l e i d e r s  z u l l e n 
d e  p r o f e s s i o n a l i s e r i n g 
v r o e g t i j d i g  m o e t e n  i n p l a n n e n ’
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d r iek wa r t  a a n g e m el d  b i j  s c h o o l l ei d er sr eg i s t er

‘Schoolleiders
geven anderen
vaak voorrang bij 
professionalisering’

thema _ zorgen voor personeel

“We	proberen	ervoor	te	zorgen	dat	de	her-
registratie	gebeurt	op	een	manier	die	
een	beroep	doet	op	de	intrinsieke	
motivatie”,	aldus	Marja	Creemers,	
directeur	van	het	Schoolleiders-
register	PO	(SRPO).
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Sinds	vorig	jaar	zijn	schoolleiders	in	het	primair	

onderwijs	verplicht	zich	in	te	schrijven	in	het	

Schoolleidersregister.	Meer	dan	driekwart	

heeft	dat	al	gedaan,	en	de	rest	volgt	wel,	

verwacht	SRPO-directeur	Marja	Creemers.	

“Bied	je	medewerkers	wat	nodig	is,	maar	houd	

ook	zelf	je	vak	bij.”	Bestuurders	spelen	daarin	

ook	een	rol.	 tekst daniëlla van ‘t erve

Wat	is	de	meerwaarde	van	een	register?

“Het is een hulpmiddel om de professionaliteit bij een 

beroepsgroep te stimuleren. Dit register is een initiatief 

vanuit de beroepsgroep zelf en schoolleiders zijn nauw 

betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van de crite-

ria. Het is dus niet van bovenaf opgelegd. Veel andere regis-

ters hebben hun meerwaarde bewezen: ze zorgen ervoor 

dat bijvoorbeeld artsen of advocaten hun vak bijhouden.”

Hoeveel	schoolleiders	hebben	zich	inmiddels	geregistreerd?

“Er staan er 6.000 ingeschreven, waarvan bij 1.000 inmid-

dels is vastgesteld dat ze beschikken over voldoende 

basiskwaliteit. Als we ervan uitgaan dat er rond de 

8.500 schoolleiders zijn, dan zijn we goed op weg. Bij het 

BIG-register (voor zorgverleners, red.) verliep de inschrij-

ving veel minder hard. Natuurlijk is het jammer dat nog 

niet iedereen zich heeft aangemeld, maar niets wijst erop 

dat dat niet alsnog zal gebeuren.”

Waarom	heeft	nog	niet	iedereen	zich	aangemeld?

“Sinds 1 juni 2013 is inschrijven verplicht, dat is nog niet 

zo lang. Sommige schoolleiders zijn nog niet op de hoog-

te of ze hebben er de tijd nog niet voor genomen. Anderen 

voelen er niet veel voor om zich in te schrijven, maar dat 

zijn er relatief weinig.”

Waarin	zit	‘m	de	weerstand?

“Sommigen vragen zich af of dit wel de juiste manier is 

om gemotiveerd te worden om hun vak bij te houden. 

Het is nooit leuk om iets te moeten.”

Waarom	is	het	register	verplicht?

“Werkgevers en werknemers hebben dat samen zo afge-

sproken. Uit onderzoek blijkt dat een goede schoolleider 

een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het onder-

wijs en de resultaten van leerlingen. Schoolleiders geven 

vaak anderen voorrang als het gaat om tijd en geld voor 

professionalisering. Natuurlijk moet je je medewerkers 

bieden wat nodig is, maar het is dus ook essentieel dat 

je zelf je vak bijhoudt. Door de verplichting om je in het 

register in te schrijven, kun je daar niet omheen. Ook 

al ben je druk, je zult toch tijd vrij moeten maken voor 

professionalisering.”

Een	nadeel	van	verplichting	kan	zijn	dat	de	motivatie	om	bij	

te	blijven	niet	meer	uit	jezelf	komt.

“Je kunt je afvragen of dat zo is en hoe erg dat dan is. 

De leerplicht beschouwen we bijvoorbeeld ook als een 

groot goed. De manier waarop de verplichting vorm 

krijgt, maakt of het motiverend is of niet. We proberen 

ervoor te zorgen dat de herregistratie gebeurt op een 

manier die een beroep doet op de intrinsieke motivatie. 

Schoolleiders gaven zelf aan dat professionele ontwikke-

ling dicht bij hun eigen behoefte en bij de school moet 

Bij	Simon	Bijl,	directeur	van	twee	

scholen	in	Drenthe	en	lid	van	de	

registratiecommissie,	staat	RDO	achter	

zijn	naam.	“Dat	is	een	knipoog	naar	mijn	

collega-directeuren	die	nog	niet	in	het	

register	staan.	Verder	vind	ik	die	titel	

kolder	hoor.	Net	als	dat	je	doctorandus	

gebruikt	als	je	ooit	de	universiteit	hebt	

gedaan:	zo’n	titel	zegt	niets	over	hoe	je	nu	

functioneert.	Daarom	is	het	goed	dat	het	

Schoolleidersregister	er	is,	omdat	dit	je	

dwingt	je	vak	bij	te	houden.	Dat	wat	je	van	

je	team	verwacht,	moet	je	ook	zelf	doen.	

Dat	voorleven	hoort	bij	onderwijskundig	

leiderschap.	Bovendien:	als	je	staat	

voor	je	vak,	als	je	er	trots	op	bent,	mag	

je	dat	ook	uitdragen.	Eigenlijk	zou	een	

verplichting	niet	nodig	moeten	zijn,	maar	

in	de	praktijk	blijkt	dat	niet	iedereen	zich	

dan	registreert.	Het	register	is	geen	vorm	

van	controle,	maar	een	borging	om	de	

kwaliteit	te	waarborgen.	Doordat	we	zelf	

de	criteria	opstellen,	wordt	het	echt	iets	

eigens	van	de	beroepsgroep.	Daarmee	

creëert	het	register	ook	kansen	om	van	

elkaar	te	leren.”

‘ w at  j e  v a n  j e  t e a m  v e r w a c h t ,  m o e t  j e  o o k  z e l f  d o e n ’

Schoolleider	Simon	Bijl	(RDO):	“Voorleven	
hoort	bij	onderwijskundig	leiderschap.”
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plaatsvinden. Wat volgens hen demotiverend werkt, is het 

alleen maar tellen van het aantal uren dat aan professio-

nalisering wordt besteed. We hebben daarom onderzoek 

gedaan naar de actuele ontwikkelingen die eraan komen 

en voor welke uitdagingen een schoolleider dagelijks 

staat. Die hebben we verwerkt in zeven thema’s waaruit 

een directeur kan kiezen om aan te werken (zie kader 

‘Inschrijven, hoe werkt het?’). De reacties op de inhoud van 

de thema’s en de keuze voor leren van en met elkaar in de 

praktijk zijn tot nu toe heel positief.”

Een	ander	punt	van	kritiek	is	dat	het	register	een	lege	huls	is,	

omdat	een	opleiding	niets	zegt	over	hoe	bekwaam	iemand	is.

“Uiteraard zegt het register niets over hoe bekwaam 

iemand is. We kijken niet hoe een individuele directeur 

op een individuele school in de dagelijkse praktijk functi-

oneert. Dat is de taak van het bestuur. Het register borgt 

dat de schoolleider zijn vak bijhoudt; een voorwaarde 

om goed in te kunnen spelen op veranderingen. Zowel op 

maatschappelijk als technologisch gebied gaat er namelijk 

veel veranderen, denk aan jeugdzorg, Passend onderwijs of 

de nieuwe cao. Als je niet bijblijft, loop je straks achter de 

feiten aan.”

Er	zijn	directeuren	die	al	jaren	prima	functioneren,	maar	

nooit	een	officiële	(schoolleiders)opleiding	hebben	gevolgd.	

Houdt	het	register	daar	rekening	mee?

“Sommigen krijgen door de komst van het register het gevoel 

dat wat ze tot nu toe hebben gedaan niet goed zou zijn. Maar 

dat is echt onzin. Schoolleiders die geen of geen erkende 

opleiding hebben gevolgd, kunnen een EVC-procedure volgen 

of een assessment laten afnemen om aan te tonen dat ze over 

de basiskwalificaties beschikken (zie kader ‘Inschrijven, hoe 

werkt het?’). De eerste pilots hiermee zijn gestart.”

Wat	gebeurt	er	als	een	schoolleider	zich	niet	inschrijft?

“Het is een verplichting die in de cao is opgenomen. 

Het niet nakomen ervan kan een grond zijn voor ontslag, 

en dat is een zaak van het bestuur.”

Wat	vinden	besturen	van	het	register?

“De meeste besturen zijn positief en zien het als een 

onder steuning in de professionele ontwikkeling van hun 

medewerkers. Sommige vinden het bijhouden van de eigen 

professionaliteit een vanzelfsprekende taak en een register 

daarom overbodig.”

Moeten	schoolleiders	die	vlak	voor	hun	pensioen	zitten	zich	

ook	nog	registeren?”

“Ja natuurlijk. Het maakt niet uit of je nog twintig of vijf 

jaar schoolleider zult zijn: je zult je vak moeten bijhouden 

om samen met je team goed in te kunnen spelen op ont-

wikkelingen. Je wilt toch ook niet geopereerd worden door 

een arts die de laatste behandelprotocollen niet kent of 

bijgestaan worden door een advocaat die niet weet wat er 

veranderd is in wet- en regelgeving?” _

Schoolbestuur	de	Groeiling	telt	22	scholen	

in	Gouda	en	omstreken.	Tien	schoolleiders	

hebben	zich	inmiddels	ingeschreven	in	het	

Schoolleidersregister	PO.	CvB-voorzitter	

Harry	van	de	Kant:	“Het	register	is	een	

geweldige	ontwikkeling,	het	getuigt	

van	professionaliteit	en	betrokkenheid	

dat	je	je	vak	op	een	systematische	

manier	gaat	bijhouden.	Vanaf	juni	vorig	

jaar	stimuleren	we	onze	directeuren	

om	zich	te	registreren.”	Van	de	Kant	

begon	met	vrijblijvende	voorlichting	en	

organiseerde	een	bijeenkomst	met	het	

Schoolleidersregister.	Dat	leverde	tien	

inschrijvingen	op.	Nu	komt	het	in	de	

gesprekkencyclus	aan	de	orde:	welke	

kant	wil	iemand	op,	wat	is	daarvoor	

nodig?	“Niemand	is	echt	tegenstander	van	

registreren,	maar	sommigen	zijn	er	gewoon	

nog	niet	aan	toe	gekomen”,	merkt	de	CvB-

voorzitter	op.	“Als	ze	zich	niet	inschrijven	

kan	dat	volgens	de	cao	rechtspositionele	

consequenties	hebben	en	daar	moet	je	je	

als	bestuur	in	principe	wel	aan	houden.	

Net	als	bij	andere	beroepsgroepen	met	een	

register:	als	je	je	vak	niet	bijhoudt	ben	je	

niet	bekwaam	en	word	je	uit	je	ambt	gezet.	

Het	is	me	een	lief	ding	waard	als	er	ook	

een	verplicht	register	voor	bestuurders	

komt.	Ook	van	hen	mag	je	verwachten	

dat	zij	hun	vak	bijhouden.	Daarmee	

krijg	je	een	koninklijke	weg	waarmee	de	

professionaliteit	van	de	leraar,	schoolleider	

én	bestuurder	gewaarborgd	is.”

‘s o m m i g e n  z i j n  e r  n o g  n i e t  a a n  to e  g e ko m e n ’

Schoolbestuurder	Harry	van	de	Kant:	
“Registratie	komt	aan	de	orde	in	de	
gesprekkencyclus.”

‘ h e t  r e g i s t e r  z e g t  n i e t s  o v e r  h o e 
b e k w a a m  i e m a n d  i s ’

‘d e  m a n i e r  w a a r o p  d e 
 v e r p l i c h t i n g  vo r m  k r i j g t ,  m a a k t 
o f  h e t  m ot i v e r e n d  i s  o f  n i e t ’
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thema _ zorgen voor personeel

Sinds	juni	2013	kunnen	schoolleiders	in	het	

primair	onderwijs	zich	inschrijven	in	het	

Schoolleidersregister	PO.	De	inschrijfkosten	

betaalt	het	bestuur.	De	titel	Registerdi-

recteur	onderwijs	(RDO)	of	Registerad-

junct-directeur	onderwijs	(RADO)	krijgen	

directeuren	door	aan	te	tonen	dat	ze	over	

de	basiskwalificaties	beschikken.	Dat	kan	

op	drie	manieren:	door	het	afronden	van	

een	relevante	schoolleiders	opleiding,	het	

afnemen	van	een	assessment	of	het	volgen	

van	de	procedure	‘Erkennen	van	verworven	

competenties’	(EVC).	Vervolgens	kiezen	

schoolleiders	drie	thema’s	waarop	ze	zich	in	

de	komende	vier	jaar	verder	willen	ontwik-

kelen,	zoals	persoonlijk	leiderschap,	het	

omgaan	met	verschillen	of	toekomstgericht	

onderwijs.	Schoolleiders	kunnen	hierbij	

kiezen	voor	een	opleiding	die	door	het	

Schoolleidersregister	is	gecertificeerd	(zie	

ook	www.avs.nl/professionalisering/oplei-

dingen	>	School	leider	basisbekwaam	&	

vakbekwaam).	Daarnaast	kan	er	ook	geko-

zen	worden	voor	informeel	leren:	leren	van	

en	met	collega’s	in	de	praktijk.	Een	externe	

beoordelaar	of	daarvoor	geschoolde	colle-

ga-schoolleiders	toetsen	aan	de	hand	van	

een	aantal	criteria	of	de	kennis	en	compe-

tenties	behaald	zijn.	De	voortgang	houden	

ze	elk	jaar	bij	in	het	register	en	na	vier	jaar	

volgt	de	herregistratie.

Volgens	de	nieuwe	cao	is	iedere	werkne-

mer,	ook	de	(bijna	gepensioneerde)	school-

leider,	verantwoordelijk	voor	zijn	eigen	

professionalisering.	Hiervoor	is	budget	

beschikbaar	en	moeten	jaarlijks	afspraken	

worden	gemaakt	met	de	leidinggevende.

Ook voor vo
Ook	in	het	voortgezet	onderwijs	wordt	

een	Schoolleidersregister	ontwikkeld.	

Binnenkort	wordt	hiervoor	de	

beroepsstandaard	vastgesteld,	waarin	

staat	wie	er	tot	de	beroepsgroep	horen	en	

aan	welke	competenties,	bekwaamheden	

en	normen	zij	moeten	voldoen.	Daarna	

kan	worden	begonnen	met	de	inrichting	

van	het	register.	In	het	sectorakkoord	

is	afgesproken	dat	het	register	uiterlijk	

1	januari	2016	van	start	gaat.

Meer	informatie:	

www.schoolleidersregisterpo.nl

Of	raadpleeg	de	AVS	Helpdesk	via	tel.	

030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.

i n s c h r i j v e n ,  h o e  w e r k t  h e t ?

1000-21-4000-2157  AVS KP Kleur: 1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 22-10-14   10:46
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Mooi hè  
nieuws - 
gierigheid...

Dat brengt wetenschap  
& technologie

Onderzoekend en ontwerpend leren, ontketent 
nieuwsgierigheid. Dat is wat wetenschap en 
technologie brengt in de klas. Ga naar de website 
www.kiezenvoortechnologie.nl en vind uw regionale 
netwerk. Geef aan wat u nodig heeft om wetenschap en 
technologie te integreren op uw school. Of het nu gaat 
om informatie, middelen voor professionalisering van uw 
leraren of inspiratie, uw netwerk kan u verder helpen. 

Ondersteuning nodig? Meld u nu aan op  
www.kiezenvoortechnologie.nl

Haal het de klas in!
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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!:	Een	basisschool	en	een	vmbo-school	werken	

samen	om	leerlingen	warm	te	maken	voor	wetenschap	en	techniek.

tekst susan de boer

“Als	school	willen	wij	niet	

alleen	de	cognitieve	kanten	

van	een	kind	ontwikkelen,	

maar	ook	de	nieuwsgierig-

heid	en	de	creativiteit”,	

zegt	Frans	Larooi,	directeur	

van	openbare	basisschool	

Het	Palet	in	Krommenie.	

“Wetenschap	en	techniek	

zijn	gebieden	waarbij	

kinderen	ontdekkend	en	

onderzoekend	kunnen	leren.	

We	willen	dat	ze	vragen	dur-

ven	stellen	en	uitgedaagd	

worden	eigen	oplossingen	

te	vinden.”	

Alle	groepen	van	Het	Palet	

krijgen	iedere	week	een	uur	

Wetenschap	&	Techniekles	van	de	eigen	

leerkracht.	Dat	gebeurt	in	hun	klaslokaal.	

Daarnaast	krijgt	iedere	groep	om	de	drie	

weken	een	les	in	het	technieklokaal,	van	

een	in	techniek	geschoolde	leerkracht.	

Deze	leerkracht	wordt	daarin	bijgestaan	

door	leerlingen	van	de	basis-	en	kader-

begroepsgerichte	leerweg	in	de	sector	

techniek	van	de	openbare	Triasvmbo	in	

Zaandam.	“Als	leerkracht	kom	je	handen	

tekort”,	zegt	Moniek	van	Iersel.	Zij	was	

tot	afgelopen	zomer	de	techniekleerkracht	

van	Het	Palet	en	bovenschools	coördinator	

Techniek	van	de	scholen	van	Zaan	Primair,	

het	bestuur	van	Het	Palet.	Dit	schooljaar	

is	zij	gestart	als	docent	Bouwkunde	bij	

Triasvmbo	en	is	zij	coördinator	buiten-

schoolse	activiteiten.	“Toen	wij	vijf	jaar	

geleden	op	Het	Palet	met	de	techniekles-

sen	begonnen,	zocht	Triasvmbo	invulling	

van	de	maatschappelijke	stage.	Dat	is	nu	

niet	meer	verplicht,	maar	het	inzetten	

van	vmbo-leerlingen	bevalt	zo	goed	aan	

beide	kanten,	dat	we	het	doorzetten.”

De	aanpak	houdt	in	dat	iedere	leerling	

van	het	derde	leerjaar	van	Triasvmbo	een	

dagdeel	meehelpt	op	de	basisschool.	

“Ze	komen	in	groepjes	van	drie	of	vier	en	

helpen	de	Paletleerlingen	met	opdrachten	

uitvoeren	en	proefjes	doen.	Ze	kunnen	

uitleggen	hoe	je	moet	zagen	bijvoorbeeld”,	

zegt	Van	Iersel.	“De	basisschoolleerlingen	

vinden	het	stoer	dat	zulke	grote	kinderen	

op	school	komen.	De	vmbo-leerlingen	

zijn	trots	als	ze	de	basisschoolleerlingen	

iets	kunnen	leren.	Voor	het	Triasvmbo	

gaat	het	om	sociale	vorming.	De	leerlingen	

moeten	leren	omgaan	met	klanten.”

Het	vertrek	van	Van	Iersel	naar	het	

Trias	vmbo	heeft	de	voortgang	van	de	

technieklessen	tijdelijk	beïnvloed.	“Er	zijn	

leerlijnen	voor	de	groepen	1	tot	en	met	8,	

waarin	is	aangegeven	

welke	kerndoelen	ermee	

gedekt	worden,	en	waarin	

ook	opdrachten	staan”,	

zegt	directeur	Larooi.	

“De	leerkrachten	pak-

ken	het	nu	zelf	op.	Alle	

leerkrachten	weten	waar	

ze	het	materiaal	kunnen	

vinden	en	de	Wetenschap	

&	Technieklessen	in	de	klas	

gaan	gewoon	door.	Ik	vraag	

wel	regelmatig	hoe	het	

gaat	en	of	ze	hulp	nodig	

hebben,	anders	zijn	som-

mige	leerkrachten	te	veel	

geneigd	terug	te	vallen	op	

hun	eigen	deskundigheid.	

Dan	gaan	ze	tekenen	of	knutselen	en	dat	

is	niet	de	bedoeling.	Voor	de	lessen	in	het	

technieklokaal	is	een	nieuwe	leerkracht	

aangesteld.	Binnenkort	schakelen	we	ook	

de	vmbo-leerlingen	weer	in.”	

Volgens	Larooi	is	deze	aanpak	van	

Wetenschap	&	Techniek	op	iedere	basis-

school	te	realiseren.	“Zoek	een	partner	

in	het	voortgezet	onderwijs	en	begin	

gewoon”,	zegt	Larooi.	“Voor	zowel	de	

basisschoolleerlingen	als	de	vmbo-

leerlingen	is	dit	uitdagend	en	betekenisvol	

onderwijs.”	Van	Iersel	vult	aan:	“De	basis-

schoolleerlingen	krijgen	een	beeld	van	de	

techniekopleiding	van	Triasvmbo.	Dat	helpt	

bij	een	keuze	voor	vervolgonderwijs.”	_

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

vmbo-techniekleerlingen 
helpen op basisschool

Voor	zowel	basisschoolleerlingen	als	vmbo-leerlingen	is	dit	uitdagend	en	
betekenisvol	onderwijs.	Foto:	Loes	van	den	Brandt	(©	BDF	Advies)
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goed onderwijsbestuur

De nieuwe Toolkit Toezicht Onderwijs 
– ‘Stevig toezicht voor goed onder
wijs  bestuur’ – werd medio september 
gepresenteerd tijdens het congres 
van het Nationaal Register. Toezicht
houders, bestuurders en adviseurs 
onderwijsbestuur spraken met 
elkaar over thema’s als strategisch 
partnerschap, de verbinding tussen 
stakeholders en de samenleving en 
de relatie met onderwijs kwaliteit. 
Functiescheiding is, zeker in het 
funderend onderwijs, in ontwikkeling. 
In veel onderwijs organisaties 
verschuift intern toe zicht van een 
strikte en vaak wat verkrampte 
scheiding tussen toezicht en bestuur 
naar ‘gepaste nabijheid’.

tekst carine hulscherslot

De	grote	verschillen	in	de	sector	funderend	

onderwijs	–	van	de	dorpsschool	tot	instel-

lingen	met	duizenden	leerlingen	–	brengen	

de	noodzaak	van	verschillende	soorten	

bestuurders	en	intern	toezichthouders	

met	zich	mee.	De	affaires	bij	bijvoorbeeld	

Amarantis	laten	zien	dat	elke	organisatie	

een	eigen	soort	bestuurder	en	toezichthou-

der	nodig	heeft	en	dat	checks and balances 

centraal	moeten	staan.	Ook	factoren	als	

cultuur	en	integriteit	spelen	een	belangrijke	

rol,	met	vertrouwen	als	sleutelbegrip.

Drie deugden
Paul	Rüpp,	voorzitter	van	het	College	van	

Bestuur	van	AVANS	en	een	van	de	sprekers	

tijdens	het	congres,	verwees	in	dit	kader	

naar	de	Spaanse	filosoof	Fernando	Savator	

en	de	door	hem	benoemde	drie	deugden:	

moed,	grootmoedigheid	en	gezond	ver-

stand.	Deze	drie	deugden	zijn	cruciaal	voor	

een	toezichthouder:	moed	om	te	leven,	

elkaar	aan	te	spreken	en	te	controleren,	

grootmoedigheid	om	in	harmonie	samen	

te	leven,	je	in	de	ander	te	verplaatsen	

en	kwetsbaarheid	van	jezelf	en	de	ander	

te	erkennen,	gezond	verstand	om	te	

overleven.

Rüpp	stelt	voor	in	de	Code	Goed	Bestuur	

een	kwaliteitscommissie	op	te	nemen	om	

een	aantal	onderwerpen	goed	te	borgen:	

financiële	stabiliteit	en	controle,	de	gele-

verde	kwaliteit	en	de	maatschappelijke	

meerwaarde	en	legitimiteit.

Geen ‘Amarantisangst’
Rienk	Goodijk,	hoogleraar	TIAS/Universiteit	

Tilburg	en	adviseur	bij	GITP,	stelt	dat	we	ons	

niet	moeten	laten	leiden	door	‘Amarantis-

angst’,	maar	ons	moeten	laten	inspireren	

door	verbinding.	Interne	toezichthouders	

moeten	dichter	op	de	werkvloer	zitten	en	

meer	oog	hebben	voor	de	onderwijskwa-

liteit	–	zonder	in	de	klas	gaan	zitten	–	en	

meer	aandacht	hebben	voor	de	interne	

besturing.	Zijn	mening	is	ook	dat	de	interne	

toezichthouder	alert	moet	zijn	op	signalen	

van stakeholders	en	zich	meer	moet	

begeven	in	het	netwerk	van	de	bestuurder.	

Bijvoorbeeld	door	de	toezichthouder	een	

rol	te	laten	vervullen	in	de	contacten	van	de	

schoolleiding	met	het	gemeentebestuur.

Toezichthouders	moeten	zich	ontwikkelen	

van	boekhouder	naar	strategische	partner.	

Maar	dat	kan	leiden	tot	dilemma’s;	de	

toezichthouder	moet	keuzes	maken.	Denk	

bijvoorbeeld	aan	specialisatie	tegenover	

integraal	toezicht,	formeel	overleg	tegen-

over	informele	contacten,	een	homogeen	

samengestelde	Raad	van	Toezicht	tegenover	

diversiteit	in	samenstelling.	Keuzes	die	niet	

alleen	gevolgen	hebben	voor	de	werkwijze	

van	de	Raad	van	Toezicht,	maar	ook	merk-

baar	zijn	voor	het	bestuur.	Het	is	volgens	

Goodijk	zaak	om	anders	te	denken	over	

besturing	en	minder	terug	te	vallen	op	de	

klassieke	besturingsconcepten.	Dat	vraagt	

ook	een	grotere	gerichtheid	op	professio-

nals,	op	alle	niveaus	binnen	de	organisatie,	

en	een	cultuur	van	elkaar	aanspreken.

Elkaar bij de les houden
In	het	advies	van	de	Commissie	Behoorlijk	

Bestuur,	‘Een	lastig	gesprek’,	staat	dat	het	

nodig	is	tegenspraak	te	organiseren.*

Tegenkracht	voor	zichzelf	en	voor	anderen	

in	de	organisatie.	Binnen	de	organisatie	

moet	onderlinge	feedback	mogelijk	zijn	op	

onbehoorlijk	gedrag.	Dat	moet	ook	leiden	

tot	corrigerend	optreden	en	interventies	

op	het	juiste	moment.	Bestuur	en	intern	

toezicht	moeten	elkaar	bij	de	les	houden.	

In	de	samenwerking	tussen	de	toezicht-

houder	en	het	bestuur	speelt	adequate	

informatievoorziening	uiteraard	een	grote	

rol.	Adequaat	houdt	in	dit	verband	in	dat	er	

een	koppeling	is	met	de	planning&control-

cyclus,	dat	het	gaat	om	harde	en	zachte	

gegevens,	dat	de	toezichthouder	en	het	

bestuur	samen	afspraken	maken	over	de	te	

verstrekken	informatie	en	dat	daarover	het	

gesprek	plaatsvindt.

De praktijk
Nu	de	scheiding	tussen	intern	toezicht	en	

bestuur	in	het	funderend	onderwijs	begint	

‘in	te	dalen’	is	het	moment	gekomen	om	

een	volgende	stap	te	zetten.	Het	congres	en	

de	nieuwe	toolkit,	waarin	strategisch	part-

nerschap	een	belangrijke	rol	speelt,	geven	

hiervoor	een	goede	aanzet.	Partnerschap,	

het	samen	maken	van	afspraken	over	het	

hoe,	wat	en	wanneer	van	informatievoorzie-

ning	en	het	voeren	van	het	gesprek,	voorko-

men	verrassingen	voor	de	toezichthouder	

én	de	bestuurder.	_

*	Zie	deze	rubriek	in	Kader	Primair	3,	

november	2013

Carine	Hulscher-Slot	is	senior	

	adviseur	bij	Leeuwendaal.	

raad van toezicht en bestuur: 
strategische partners

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

Er worden in ons land grote en 
belangrijke stappen gezet om de 
zorg en ondersteuning voor kinderen 
effectief en betaalbaar te houden. 
In het onderwijs gebeurt dit door 
de invoering van Passend onderwijs 
en gemeenten zijn volop bezig 
met de transitie van de jeugdzorg. 
Hierbij spelen leraren, ib’ers en 
schoolleiders een cruciale rol. De 
AVS en Intraverte (een landelijke 
medische praktijk) ontwikkelden voor 
hen het innoverende programma Zorg 
& Onderwijs Matcht. De pilot levert 
positieve en verrassend reacties op uit 
verschillende hoeken.

tekst koos stienstra, intraverte

Diverse	gemeenten	hebben	de	afgelopen	

maanden	laten	weten	dat	ze	bereid	zijn	mee	

te	betalen	aan	het	mede	door	de	AVS	ontwik-

kelde	programma	Zorg	&	Onderwijs	Matcht.	

Gemeenten	beoordelen	ZO	Matcht	als	een	

uiterst	effectief	programma	dat	bijdraagt	

aan	de	gemeentelijke	doelstellingen	op	het	

terrein	van	jeugdzorg	en	Passend	onderwijs.	

Vanuit	het	onderwijsveld	is	het	programma	

de	afgelopen	maanden	beoordeeld	als	‘het	

passende	antwoord’.	Voor	het	onderwijs	is	

het	uiteindelijk	van	belang	dat	er	een	ant-

woord	komt	op	de	gecombineerde	onderwijs-	

en	ondersteuningsbehoefte.

Paradox Hoe	zorg	je	ervoor	dat	minder	

kinderen	zorg	nodig	hebben?	Hoe	zorg	je	

ervoor	dat	leraren	de	kennis	en	vaardigheden	

bezitten	waardoor	er	op	diverse	terreinen	

fors	minder	ondersteuningsbehoefte	

ontstaat?	Hoe	zorg	je	ervoor	dat	de	dynamiek	

in	en	om	de	klas	hanteerbaar	blijft?	Het	

antwoord	vanuit	de	ZO	Matcht-gedachte	

is	dat	daar	niet	veel	voor	nodig	is:	slechts	

een	heel	klein	beetje	specifieke	kennis	over	

de	sensomotorische,	de	emotionele	en	de	

cognitieve	ontwikkeling	van	het	kind	en	de	

samenhang	hiertussen.	Uit	de	pilot	blijkt	

dat	leraren	met	dat	beetje	extra	specifieke	

kennis	een	enorme	hoeveelheid	aan	

betekenis	winnen.	Ze	leren	in	een	training	

onder	andere	hoe	de	sensomotorische,	de	

sociaal-emotionele	en	de	taal-cognitieve	

ontwikkeling	verloopt	en	onderling	

samenhangt.	Als	je	dat	weet	en	begrijpt,	

begrijp	je	ineens	veel	meer	van	een	kind.	

Het	is	zoals	Cruijff	ooit	zei:	‘Als	je	‘t	door	

hebt,	ga	je	het	zien.’	Het	omgekeerde	is	ook	

waar,	zoals	een	leraar	onlangs	zei:	‘Als	je	

’t	niet	door	hebt,	kun	je	het	ook	niet	zien.’

Besparing en kwaliteit Gerard	

Bouma	en	Paul	Nota	van	het	Nederlands	

Jeugdinstituut	hebben	vanuit	hun	rol	als	

onderzoekers	en	adviseurs	voor	gemeenten	

ten	eerste	gekeken	naar	de	inhoud	van	

ZO	Matcht	ten	opzichte	van	de	eisen	van	

de	wet	Passend	onderwijs.	Vervolgens	

keken	ze	naar	het	effect	van	het	programma	

in	relatie	tot	de	uitgaven	voor	zorg	of	

ondersteuning	door	zowel	gemeenten	als	

onderwijsinstellingen.	Zij	stelden	daarop	een	

enorme	besparingsmogelijkheid	vast,	die	

voor	de	gemiddelde	gemeente	in	Nederland	

tot	enkele	honderdduizenden	euro’s,	en	voor	

de	gemiddelde	basisschool	in	Nederland	tot	

vele	duizenden	euro’s	per	jaar	kan	oplopen.*	

Uiteraard	staan	gemeenten	hierdoor	

open	om	mee	te	denken	over	kosten	en	

cofinanciering	van	een	dergelijk	programma.

Dat	ZO	Matcht	tegemoet	komt	aan	allerlei	

financiële	wensen	is	natuurlijk	fantastisch.	

Maar	het	is	in	eerste	instantie	bedoeld	om	

een	adequaat	antwoord	op	de	onderwijsont-

wikkelingen	te	geven	voor	kinderen,	leraren,	

schoolleiders,	ouders	en	andere	betrokkenen	

op	school.	De	AVS	wil	betekenisvol	zijn	ten	

aanzien	van	ontwikkelingen	als	Passend	

onderwijs.	Er	is	tot	op	heden	nog	geen	

programma	dat	qua	inhoud	en	kwaliteit	zelfs	

maar	in	de	buurt	komt	van	ZO	Matcht.	Mede	

daarom	start	de	AVS	een	samenwerking	met	

het	Welten	Instituut,	onderdeel	van	de	Open	

Universiteit	van	Heerlen.	Onder	leiding	van	

professor	Joseph	Kessels	gaat	een	team	van	

onderzoekers	de	impact	van	het	programma	

monitoren.

Geen wonderolie De	grootste	winst	

van	ZO	Matcht	is	dat	we	op	een	voor	alle	

betrokkenen	prettige	manier	in	staat	zijn	

om	kinderen	nog	betere	ondersteuning	en	

begeleiding	te	bieden	op	school.	En	daarmee	

geven	we	nog	meer	kinderen	een	serieuze	

kans	in	onze	maatschappij.	Natuurlijk	is	het	

programma	geen	Haarlemmer	wonderolie.	

Natuurlijk	zijn	niet	alle	problemen	opgelost	

als	leraren	van	een	school	de	ZO	Matcht-

scholing	gevolgd	hebben.	Natuurlijk	wordt	de	

leraar	geen	therapeut	en	natuurlijk	zal	er	nog	

externe	expertise	nodig	zijn.	Wel	is	uit	de	pilot	

en	onderzoek	naar	voren	gekomen	dat	de	

impact	van	het	programma	groot	is.	Feit	blijft	

dat	met	een	klein	beetje	extra	kennis	de	leraar	

veel	meer	kan	betekenen	en	zelf	met	meer	

ontspanning	de	nieuwe	ontwikkelingen	rond	

Passend	onderwijs	kan	aangaan.	_

*	Een	document	waarin	Gerard	Bouma	en	

Paul	Nota	(NJi)	de	besparingen	op	zorg	of	

ondersteuning	voor	gemeenten	en	onderwijs-

instellingen	inzichtelijk	maken	is	beschikbaar	

via	www.zorgonderwijsmatcht.nl	(zie	

Achtergrond	>	rapportage	NJi/AVS	IV).

m e e r  w e t e n ?
www.zorgonderwijsmatcht.nl

www.avs.nl/professionalisering/

adviesopmaat	(Bedrijfsvoering	en	financien)

zo matcht: ei van columbus 
voor onderwijs en gemeente

In	de	training	‘Anders	kijken	naar	kinderen’	van	
ZO	Matcht	leren	leraren	het	verband	tussen	
de	cognitieve	en	de	motorische	en	sociaal-
emotionele	ontwikkeling	van	kinderen.
Foto:	Hans	Roggen
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achtergrond

‘com b in eer  d e  v er s c h il l en d e  m a at r eg el en  m e t  el k a a r’

Met	de	maatregel	‘Jong	en	Oud’	kunnen	

jonge,	werkloze	leraren	voor	een	jaar	aan	

een	baan	in	het	primair	onderwijs	worden	

geholpen.	Zo	wil	het	Arbeidsmarktplatform	

PO	voorkomen	dat	deze	leerkrachten	ver-

loren	gaan	voor	het	onderwijs,	nu	er		tijdelijk	

weinig	vacatures	zijn.	Bovendien	doen	de	

starters	ervaring	op	in	een	volwaardige	

baan,	in	plaats	van	als	invalkracht.	

tekst susan de boer

“De maatregel ‘Jong en Oud’ is een extra stimulans om 

te kunnen doen wat we zelf ook willen. We kunnen het 

traject nu beter vormgeven”, zegt Piet Monster, lid van 

het College van Bestuur van de Stichting Protestants-

Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs 

(PCBO) in Rotterdam Zuid. “Samen met de pabo voeren 

we al jaren een beleid om toekomstige collega’s aan 

ons te binden. Meestal hebben we per 1 augustus veel 

vacatures. Daarin stromen dan de afstudeerders in, 

die eerder LIO bij ons waren. Dit jaar was het voor het 

eerst lastig om voldoende plekken te vinden voor onze 

oud-studenten.”

Teruglopende werkgelegenheid in het onderwijs en 

de gevolgen daarvan voor pas afgestudeerde leraren 

zijn serieuze aandachtspunten. Het ‘Sectorplan  PO 

1.500 banen voor leerkrachten primair onderwijs’, dat 

wordt uitgevoerd door Arbeidsmarktplatform PO, het 

Participatiefonds en het Vervangingsfonds, formuleert 

maatregelen om dit knelpunt aan te pakken. Een daarvan 

is de maatregel ‘Jong en Oud’. De kern ervan is: ‘Bijdragen 

aan oplossen van tijdelijke frictie op de arbeidsmarkt in 

het po, via het creëren van vacatureruimte voor jonge 

werkloze leerkrachten (1.000 fte). Deze vacatures ontstaan 

door additioneel leerkrachten in dienst te nemen of door 

taakvermindering en taakverandering van ouderen’. Door-

dat de komende jaren veel oudere leerkrachten met pensi-

oen gaan, is het probleem over een poosje vanzelf opgelost. 

Maar dan is de huidige groep jonge afstudeerders wellicht 

al in een andere sector aan het werk. Met de maatregel 

kunnen besturen tijdelijk vacatureruimte creëren voor 

jonge werkloze leerkrachten en zo de periode dat er weinig 

vacatures zijn, overbruggen. 

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

‘Jong en Oud’ helpt werk loze starters aan een baan
Structureel instromen
Monster heeft voor het komende schooljaar een aanvraag 

ingediend om gebruik te maken van de maatregel. “We 

maken nu voor zes leerkrachten gebruik van de middelen 

uit het Nationaal Onderwijsakkoord. We kiezen ervoor om 

ze de eerste twee maanden van hun aanstelling een werk-

plek aan te bieden als tweede leerkracht, naast de groeps-

leerkracht. In die tijd zoek ik een structurele vacature”, 

vertelt hij. “Het voordeel is dat deze leerkrachten een goede 

start krijgen, ze kunnen experimenteren, krijgen feedback 

en kunnen zich zo het vak verder eigen maken.” PCBO is 

een grote stichting met tussen de 400 en 500 fte’s. Ieder 

jaar vertrekken er leerkrachten. Monster verwacht dan ook 

dat er lopende het schooljaar structurele vacatures ont-

staan. “Tijdens een schooljaar een vacature vervullen is een 

ramp. We hebben een jong personeelsbestand en veel vrou-

wen werken in deeltijd. Voor invalwerk zet ik bij voorkeur 

geen startende leerkrachten in, maar voor zwangerschap 

bijvoorbeeld kan dat wel. Ik ga ervan uit dat ik volgend jaar 

alle leerkrachten die ik nu met subsidie aanneem, structu-

reel kan laten instromen.” 
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jonge leerkrachten die momenteel nog geen structurele 

benoeming hebben, behouden voor het onderwijs. Met 

een aantal onderwijsorganisaties hebben we een vervan-

gingspool opgericht, waarin we ook jonge leerkrachten 

opnemen. Zij zijn drie of vier jaar geleden afgestudeerd 

en enorm gemotiveerd. Maar met de maatregel ‘Jong en 

Oud’ kun je juist deze parels, die je het zo gunt, geen 

contract aanbieden.” Ook het Personeelscluster Oost 

Nederland PON, een vereniging waarvan 112 scholen en 

34 besturen deel uitmaken, geeft aan tot nu toe geen 

mogelijkheid te zien om de maatregel in te zetten. Ook 

PON wil graag jonge leerkrachten behouden. Directeur-

bestuurder Mini Schouten: “Wij hebben een sociaal 

plan opgesteld waarin we de middelen uit het Nationaal 

Onderwijsakkoord die bedoeld zijn voor het behoud 

van jonge leerkrachten onder meer besteden aan een 

vertrekpremie van drie maanden voor degenen die vrij-

willig minder uren gaan werken. Zo hebben we in totaal 

meer dan 20 fte ruimte gecreëerd en we kunnen daar-

voor dertig jonge leerkrachten aannemen.” Natuurlijk 

heeft Schouten gekeken of de maatregel ‘Jong en Oud’ 

van toepassing is. “Maar de leerkracht die je daarmee 

Dalende werkgelegenheid
Niet voor ieder bestuur is de maatregel een oplossing. Zo 

vindt Paul Jetten, directeur personeel van het bestuurs-

kantoor van Optimus, de stichting voor katholiek, protes-

tants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs 

in Cuijk, het jammer dat hij de maatregel niet kan gebrui-

ken om zijn vervangers een contract te geven. “Alles wat 

er gedaan kan worden om werkgelegenheid te scheppen 

voor jonge leerkrachten steun ik van harte. Maar ‘Jong en 

Oud’ is voor ons beperkt bruikbaar.” In Zuidoost Brabant 

is er sprake van dalende werkgelegenheid. “We krijgen te 

maken met een toenemende uitstroom van leerlingen. 

Deze wordt groter dan de personeelsreductie op basis 

van het dalende leerlingenaantal. We willen daarom 

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

De	maatregel	‘Jong	en	Oud’	is	bedoeld	om	werkloze	jongeren	of	
degenen	met	een	kleine	baan	aan	te	nemen.	Foto:	Hans	Roggen

‘Jong en Oud’ helpt werk loze starters aan een baan
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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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aanneemt, mag niet meer dan een maand als vervanger 

hebben gewerkt. Het beoogde effect van de maatregel 

onderschrijven we van harte, maar van de maatregel zelf 

kunnen we geen gebruik maken.”

Kleine contracten
“’Jong en Oud’ is een van de vele dingen die we doen 

om de werkloosheid van jonge leerkrachten en de 

onevenwichtige leeftijdsopbouw binnen teams terug te 

dringen. Het is een van de drie maatregelen van het sec-

torplan”, zegt Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van het 

Arbeidsmarktplatform PO, waarin werkgevers- en werk-

nemersorganisaties in het onderwijs zijn verenigd. “Met 

de maatregel willen we jongeren behouden die langer 

dan een half jaar na hun afstuderen geen werk hebben 

gevonden in het onderwijs of op basis van kleine con-

tracten voor een beperkt aantal uren meedraaien in een 

vervangingspool. Er zijn nog meer maatregelen, die zich 

op andere groeperingen richten. Zo is de subsidierege-

ling Regionale Transfercentra van het sectorplan bedoeld 

voor een sterkere regionale mobiliteit van leerkrachten 

in de vervangingspool.” De maatregel ‘Jong en Oud’ kan 

met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2014 worden 

ingezet. Tot nu toe zijn er ruim veertig verzoeken om 

meer informatie binnen gekomen en zijn er elf aanvragen 

ingediend.

Ook de jonge leerkrachten in de vervangingspool kunnen 

onder bepaalde voorwaarden aangetrokken worden. Groot 

Zwaaftink: “Als niet aan de voorwaarden kan worden vol-

daan en een bestuur wil deze leerkrachten behouden, moet 

het daarvoor een andere oplossing zoeken. De maatregel 

‘Jong en Oud’ is echt bedoeld om werkloze jongeren of 

degenen met een kleine baan aan te nemen.” ‘Uitgesloten 

zijn de mensen met een regulier betaalde betrekking op 

basis van een arbeidsovereenkomst of een aanstelling in 

openbare dienst van meer dan één maand van tenminste 

twintig uur per week’, staat in de tekst. Dat betekent dat 

iemand met een bijbaantje voor bijvoorbeeld acht uur als 

vakkenvuller bij Albert Heijn wel in aanmerking komt, en 

iemand die daar meer dan twintig uur werkt, niet. Groot 

Zwaaftink vindt dat niet per se onrechtvaardig. “Er zijn 

veel verschillende maatregelen. Combineer ze vooral met 

elkaar. Omdat veel oudere leraren de komende jaren met 

pensioen gaan, moeten we zoveel mogelijk jonge krachten 

zien te behouden. Ze zijn het waard.”

Uitzicht
Een aanstelling als tweede leerkracht, met uitzicht op een 

volwaardige baan, is een mooie start voor jonge leerkrach-

ten. Nanna Schuitemaker, die stage liep bij PCBO en in juli 

afstudeerde, staat dankzij de subsidiemaatregel nu voor 

groep 3 van de Da Costaschool. “De afspraak is dat ik niet 

mag invallen in een andere groep. Dat is natuurlijk fijn. Ik 

ben nu blij met mijn plek op de Da Costaschool en als er 

een structurele vacature is weet ik dat ik een van de leer-

krachten ben die daarvoor in aanmerking komt.” _ 

achtergrond

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

s e c to r p l a n
Tot	1	april	2016	kunnen	schoolbesturen	gebruikmaken	van	

het	Sectorplan	PO.	Op	basis	van	de	nu	binnengekomen	

vragen	van	schoolbesturen	over	de	maatregel	‘Jong	en	Oud’	

ontwikkelt	het	Arbeidsmarktplatform	PO	activiteiten	om	

schoolbesturen	op	maat	te	ondersteunen.	Meer	informatie:	

www.arbeidsmarktplatformpo.nl	of	bel	Ellen	Feller,	

tel.	070-3765770.

1000-21-4000-2176 AVS KP 2014-2015-03 no-
vember

Kleur: fc

Groepsverblijven

Samen dichtbij groen

•  Voor groepen van 14 tot 500 
personen

•  Overnachten in groepsgebouwen, 
 safaritenten en tentenkampen
•  Voor elk budget een verblijf 

mogelijk
• Overnachten vanaf € 15,- p.p.p.d. 
 incl. 3 maaltijden per dag

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

rondom de verblijven
•  Catering: standaard drie 

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

36 groepsverblijven 
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)

info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl 

Samen dichtbij groen

Bezoek ons 
tijdens de NOT 
beurs in hal 8
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‘o p s c h u i v en  e in dto e t s  k r i j g t  s er ieuze  im pa c t ’

Basisscholen	geven	over	het	algemeen	juiste	schooladviezen	en	gaan	hier	zorgvuldig	

mee	om.	Toch	is	er	nog	veel	te	winnen,	blijkt	uit	het	inspectierapport	‘De	kwaliteit	van	het	

basisschooladvies’.	Helemaal	nu	door	het	verschuiven	van	de	eindtoets	het	advies	nog	

belangrijker	wordt.	 tekst vanja de groot en tineke snel

achtergrond

‘Basisschooladvies
bepalend voor
 schoolloopbaan’

“Kinderen	moeten	gelijke	onderwijskansen	hebben,	
waar	ze	ook	wonen	of	wat	hun	achtergrond	is.”	
Foto:	Hans	Roggen
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Het basisschooladvies is niet altijd gestoeld op goede 

procedures en een gerichte onderbouwing, concludeert 

de inspectie. Op een derde deel van de scholen is geen 

procedure vastgelegd. Het gaat dan met name om kleine 

scholen, met minder dan honderd leerlingen. Bij een derde 

deel van de scholen die wel een adviesprocedure hebben, 

ontbreken belangrijke onderdelen, zoals beslisregels. 

“Hoewel we met elkaar willen voorkomen dat bureaucratie 

de overhand krijgt, zijn procedures soms nodig – in dit 

geval zeker – om objectiviteit te waarborgen”, aldus AVS-

voorzitter Petra van Haren. De AVS pleit ervoor dat school-

leiders de adviesprocedure opnemen in hun schoolbeleid. 

“Het opschuiven en verplicht stellen van de eindtoets gaat 

een serieuze impact hebben waarbij schoolleiders met 

hun team goede afspraken moeten maken over de manier 

waarop het schooladvies tot stand komt.” De leerkracht 

van groep 8 speelt een belangrijke regierol.

Het merendeel van de vo-scholen (64 procent) vind het 

basisschooladvies van (zeer) hoge kwaliteit. Bij scholen 

die het advies voorafgaand aan de eindtoets uitbrengen 

(41 procent), zijn er grotere verschillen met de eindtoets-

resultaten. Deze scholen geven zowel meer hogere als meer 

lagere adviezen. Kennis hebben van de eindscore heeft 

blijkbaar invloed op het opstellen van het advies. Het tot 

stand komen van het basisschooladvies kan een andere 

‘Er vindt veel informeel overleg plaats’
Genardus Schalk, schoolleider van 

basisschool Het Blokland in het Drentse 

Noordeschut (53 leerlingen) en tevens 

interimschoolleider op de 1e Hoogeveense 

Montessorischool (eenpitter, 102  leerlingen)	

hanteert	geen	‘formeel	keurslijf’,	geen	

vaststaande	procedure	rondom	het	basis-

schooladvies.	“Omdat	we	een	kleine	school	

zijn	vindt	er	veel	informeel	overleg	plaats	

over	het	vervolgonderwijs	van	onze	leerlin-

gen.”	Daarbij	wordt	gekeken	naar	de	hele	

basisschoolperiode	van	een	kind	en	zijn	het	

team,	de	ouders	en	vooral	ook	de	leerling	

zelf	betrokken.	Schalk	is	wel	van	plan	om	

gebruik	te	gaan	maken	van	de	gemeentelijke	

Plaatsingswijzer,	met	richtlijnen	voor	de	

overgang	van	het	po	naar	het	vo.	Ook	wil	hij	

zich	nader	verdiepen	in	de	Overstap	Service	

Onderwijs	(OSO).

Schalk	herkent	de	lagere	adviezen	uit	het	

inspectieonderzoek	in	de	‘provincie’.	“Net	

als	in	bijvoorbeeld	Friesland	zaten	wij	ook	

een	periode	laag.	Daar	zijn	we	op	gewezen	

door	de	inspectie	en	nu	is	een	kentering	

zichtbaar.	We	willen	de	kinderen	naar	een	

hoger	plan	tillen.”	Bij	de	voorheen	lagere	

adviezen	speelt	wellicht	de	bescheiden	aard	

van	de	bevolking	een	rol,	gist	de	school-

leider.	“Laag	opgeleide	ouders	zijn	geneigd	

snel	akkoord	te	gaan	met	het	advies	van	de	

school.	Ze	denken:	‘de	leraar	weet	wat	het	

beste	is	voor	mijn	kind’.	Onze	taak	is	om	

eigen	keuzes	te	maken,	die	passen	bij	een	

kind,	los	van	het	milieu	waar	het	uit	komt.”	

De	schoolleider	maakte	het	ook	mee	dat	

ouders	de	school	onder	druk	zetten	voor	een	

hoger	advies.	“Vooral	de	montessori-ouders	

stellen	hoge	eisen.	Weet	waar	je	het	over	

hebt	als	je	een	advies	uitbrengt	op	basis	van	

getallen;	vaardigheidsscores	en	percentiel	

scores	vragen	om	een	goede	toelichting.”

Schalk	vindt	het	op	zich	een	prima	zaak	om	

de	lat	hoog	te	leggen,	maar	met	de	kantte-

kening	dat	op	je	tenen	lopen	ook	schadelijk	

kan	zijn,	net	als	onderadvisering.	“We	moe-

ten	de	druk	vanuit	ouders	en	de	omgeving	

goed	in	de	gaten	houden.”

Het	basisschooladvies	op	de	scholen	van	

Schalk	komt	voor de	eindtoets.	“De	eind-

toets	is	een	extra	gegeven,	meer	niet.	Ik	

heb	nooit	begrepen	waarom	de	toets	al	in	

februari	werd	afgenomen.”

Schalk:	“We	moeten	de	druk	vanuit	ouders	en	
de	omgeving	goed	in	de	gaten	houden.”

dynamiek krijgen als alle scholen het voorafgaand aan de 

toets gaat uitbrengen, voorziet de AVS.

Hoogte advies Zo’n 75 procent van de leerlingen zit 

in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs op het niveau 

van het advies zoals dat is uitgebracht door de basisschool. 

Daarbij spelen meerdere factoren een rol. Er is sprake 

van een complexe samenhang tussen basisschooladvies, 

eindtoets en samenstelling van de opnemende vo-school. 

De hoogte van het basisschooladvies is zeer bepalend voor 

de verdere doorstroomkansen, signaleert de inspectie. 

Adviseert de basisschool een hoger onderwijsniveau, 

dan zou dat in het voordeel van leerlingen werken (self-

fulfilling prophecy). Samenwerking tussen vo-scholen kan de 

doorstroomkansen van leerlingen ook verbeteren, denkt de 

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

29k ader prim air november 201 4



‘Motivatie en werkhouding vinden we heel belangrijk’
Op de Venlose Montessori School 
(274 leerlingen) is	wel	een	procedure	voor	

het	basisschooladvies	aanwezig,	“al	staat	

die	niet	zwart	op	wit”,	vertelt	schoolleider	

Liny	Demandt.	“Ik	ben	geen	voorstander	van	

vastgestelde	criteria.”	Omdat	er	drie	groepen	

8	zijn,	waarvan	de	leerkrachten	de	leerlingen	

vaak	ook	hadden	in	groep	6	en	7,	zijn	er	onge-

veer	vijf	leerkrachten	en	een	ib’er	betrokken.	

“Zij	stellen	allemaal	onafhankelijk	van	elkaar	

een	advies	op,	bespreken	dat	en	trekken	daar	

een	conclusie	uit.	Vervolgens	kijk	ik	er	nog	

eens	kritisch	naar.”

Het	advies	wordt	voorafgaand	aan	de	eind-

toets	met	de	ouders	en	het	kind	besproken.	

“Motivatie	en	werkhouding	vinden	we	heel	

belangrijk.	De	toetsresultaten	komen	pas	op	

de	derde	of	vierde	plek.	Bij	twijfel	laten	we	

de	uitslag	van	de	eindtoets	meewegen.	Het	

voortgezet	onderwijs	ziet	onze	adviezen	ook	

als	doorslaggevend	en	de	eindtoets	als	een	

extraatje.”

De	adviezen	van	de	Venlose	Montessori-

school	zijn	gemiddeld	hoog,	boven	de	

Citonorm.	“Dat	is	logisch	voor	montes-

sorionderwijs,	waar	de	focus	niet	alleen	ligt	

op	cognitieve	vaardigheden.”	De	ouders	

van	de	school	van	Demandt	zijn	veelal	hoog	

opgeleid.	De	schoolleider	denkt	dat	lagere	

adviezen	aan	kinderen	met	laagopgeleide	

ouders	vooral	ontstaan	omdat	leerkrachten	

redeneren	vanuit	de	thuissituatie.	“Als	die	

‘zwak’	is	en	ouders	niet	kunnen	ondersteunen	

bij	het	maken	van	huiswerk	en	dergelijke,	

zijn	leerkrachten	geneigd	te	denken	dat	leer-

lingen	daar	in	het	vo	ook	nadeel	van	onder-

vinden.	Begrijpelijk,	maar	je	moet	ze	wel	een	

kans	geven!”	De	conclusie	die	de	inspectie	

trekt	dat	overadvisering	in	het	voordeel	van	

leerlingen	werkt,	maar	onderadvisering	niet,	

vindt	Demandt	een	tegenstrijdige.	“Ook	een	

iets	lager	advies	dan	de	Citoscore	kan	het	

juiste	zijn.	Waarom	zou	dat	niet	‘bewezen’	zijn	

als	de	leerling	het	op	dat	niveau	goed	doet,	

maar	een	hoger	advies	wel?”

Demandt	heeft	weinig	te	maken	met	druk	

vanuit	ouders	op	het	basisschooladvies.	“We	

zijn	altijd	duidelijk	en	eerlijk	over	de	presta-

ties	van	een	kind,	dan	verras	je	ouders	niet.	

Ook	luisteren	we	goed	naar	hen	en	betrekken	

ze	bij	een	besluit.	We	gaan	niet	altijd	met	

ouders	mee,	maar	leggen	hun	mening	wel	

voor	aan	de	vo-school.	Daar	kan	deze	dan	

naar	eigen	inzicht	iets	mee	doen.”	Op	eerdere	

scholen	zag	de	schoolleider	wel	dat	het	vo	

druk	kan	uitoefenen	op	het	basisschoolad-

vies.	“Veel	middelbare	scholen	focussen	op	

de	resultaten	van	de	eindtoets	en	zijn	bang	

voor	afstroom	bij	hoge	adviezen.	Gelukkig	

vertrouwt	het	vo	in	onze	regio	op	onze	goed	

onderbouwde	en	meestal	kloppende	advie-

zen.”	Demandt	maakt	sinds	twee	jaar	gebruik	

van	de	Overstap	Service	Onderwijs	(OSO),	op	

aandragen	van	het	vo.	“Daar	zijn	we	direct	in	

mee	gegaan.”

“Ook	een	iets	lager	advies	dan	de	Citoscore	kan	
het	juiste	zijn”,	vindt	schoolleider	Liny	Demandt.

Kinderen van lager opgeleide ouders krijgen – ook al heb-

ben ze een vergelijkbare toetsscore – vaker een lager advies 

dan andere leerlingen. In verstedelijkte gebieden krijgen 

leerlingen vaker een hoger advies terwijl in Friesland, 

 Groningen en Limburg minder vaak een hoger advies 

wordt gegeven. AVS-voorzitter Van Haren: “Kinderen moe-

ten gelijke onderwijskansen hebben, waar ze ook wonen 

of wat hun achtergrond is.”

Druk Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat 

52 procent van de po-scholen druk ervaart van ouders, vaak 

om hoger te adviseren. Dit speelt vaker op grotere scholen. 

Ook ervaart 20 procent van de scholen regelmatig druk 

vanuit het vo, met name om lager te adviseren. De rol van 

de schoolleider is in dit krachtenveld van groot belang. 

Afstemming en overleg met scholen en ouders vragen om 

een professioneel gesprek. _

Het	rapport	‘Kwaliteit	basisschooladvies’	is	te	downloaden	

via	www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties.	Hiervoor	

onderzocht	de	inspectie	de	kwaliteit	van	de	adviesprocedure	op	

118	basisscholen	die	de	eindtoets	afnemen.

o v e r s ta p  s e r v i c e  o n d e r w i j s 
( o s o ) 

In	december	2015	wordt	de	Overstap	Service	Onderwijs	

(OSO)	–	een	digitaal	overdrachtsdossier	–	officieel	

de	landel	ijke	standaard	voor	de	uitwisseling	van	

leerling	gegevens.	Het	Digitaal	Overdrachtsdossier	

(DOD)	verdwijnt	dan.	Onderwijsinstellingen	moeten	

gekwalificeerd	zijn	om	OSO	te	gebruiken.	Kwalificatie	

en	begeleiding	is	tot	31	december	2014	kosteloos.	Meer	

informatie:	www.overstapserviceonderwijs.nl	of	neem	

contact	op	met	de	OSO	Servicedesk,	tel.	030-2324890,	

servicedesk@osood.nl

Er	verandert	dit	schooljaar	al	veel	rond	de	overgang	

van	primair	naar	voortgezet	onderwijs.	De	website	

www.nieuweregelgevingovergangpovo.nl	geeft	achter-

grondinformatie,	antwoorden	op	veelgestelde	vragen	en	

hulpmiddelen	voor	scholen	om	de	overgang	zo	goed	moge-

lijk	te	kunnen	organiseren.
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achtergrond

‘Het basisschooladvies is voor ons 
richtinggevend’
Lambèrt van Genugten, directeurbestuur

der van het Jan van Brabant College in 

Helmond (1.816 leerlingen)	is	heel	tevreden	

over	de	adviezen	van	de	basisscholen	in	

Helmond	en	omgeving.	“De	basisschool	

heeft	na	acht	jaar	een	goed	beeld	van	een	

leerling.	Ik	heb	nooit	het	gevoel	gehad	dat	

ik	een	advies	niet	kon	vertrouwen.	Het	is	

voor	ons	richtinggevend.	De	eindtoetsscore	

is	slechts	een	bevestiging.	Ik	vind	het	een	

goede	zaak	dat	het	afnamemoment	naar	

achteren	schuift.”	Van	Genugten	denkt	niet	

dat	de	verschuiving	ingrijpende	gevolgen	

zal	hebben	voor	zijn	school.	“De	definitieve	

plaatsing	van	een	leerling	wordt	wel	later	in	

het	jaar,	maar	onze	ervaring	is	dat	de	voorlo-

pige	plaatsing	voor	95	procent	overeenkomt	

met	de	definitieve,	dus	ik	verwacht	geen	

organisatorische	problemen.”

Het	Jan	van	Brabant	College	doet	vooral	het	

eerste	jaar,	maar	ook	daarna,	aan	‘warme	

terugkoppeling’	met	het	basisonderwijs.	

“We	hebben	telefonisch	overleg	over	hoe	de	

brugklassers	het	doen	of	gaan	langs	bij	de	

basisschool.”	De	school	heeft	weinig	op-	en	

afstroom.	“De	adviezen	en	het	uiteindelijke	

niveau	van	leerlingen	zijn	goed	in	balans.	

Over	de	gevolgen	van	over/onderadvisering	

zegt	de	directeur-bestuurder:	“Bij	een	te	

laag	advies	is	stapelen	nog	mogelijk,	afstro-

men	is	pijnlijker.”	Druk	van	vo-scholen	op	

het	basisonderwijs	aangaande	het	advies	

herkent	hij	niet.	Wel	signaleert	hij	dat	

ouders	van	nu	steeds	vaker	hoger	opgeleid	

zijn	en	hun	kind	graag	op	het	hoogst	haal-

bare	niveau	zien.	“Ze	zullen	het	tot	stand	

komen	van	het	advies	heel	nadrukkelijk	vol-

gen.	Ook	de	overheid	hamert	op	excellentie,	

maar	je	kunt	ook	excelleren	op	de	mavo	of	

een	excellente	timmerman	zijn.”

Het	Jan	van	Brabant	College	in	Helmond	

neemt	zowel	op	gemeentelijk	als	regionaal	

(samenwerkingsverband)	niveau	deel	aan	

overleg	over	de	overgangsprocedure	po-vo.	

“Ons	huidige	doorstroomsysteem	gaat	bin-

nen	niet	al	te	lange	tijd	over	in	OSO.”

Van	Genugten	heeft	nooit	het	gevoel	gehad	dat	
hij	het	advies	niet	kon	vertrouwen.

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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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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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Harm Beertema,	

woordvoerder	onderwijs	voor	de	Partij voor de Vrijheid	(PVV)	in	de	

Tweede	Kamer.

politieke column

artikel 23
Het	interessantste	debat	van	de	afgelopen	

weken	ging	over	artikel	23,	de	vrijheid	van	

onderwijs.	Veel	mensen	verbazen	zich	dat	

de	PVV	als	seculiere	partij	een	warm	voor-

stander	is	van	dit	Grondwetsartikel.	Waarom	

is	dat?

Het	onderwijs	geeft	al	vanaf	de	oude	

Griekse	tijden	de	Westerse	identiteit,	onze	

kennis,	tradities,	vrijheid	en	onze	aandacht	

voor	individuele	verantwoordelijkheid	door	

van	de	ene	generatie	naar	de	volgende.	

Leerlingen	worden	al	die	eeuwen	al	door	

toegewijde	leraren	ingewijd	in	kennis,	

wetenschap,	vaardigheden	en	in	de	

deugden:	de	klassieke	en	de	christelijke.	

Onderwijs	en	opvoeding	liggen	voor	ons	en	

voor	veel	ouders	in	elkaars	verlengde	en	

dat	maakt	het	voor	ouders	een	belangrijk	

aandachtsgebied.	De	Partij	voor	de	Vrijheid	

juicht	het	toe	als	ouders	zich	bewust	zijn	

van	het	belang	van	onderwijs	en	er	zelfs	

toe	bereid	zijn	het	zelf	te	organiseren	of	

ter	hand	te	nemen,	omdat	ze	hun	kinderen	

willen	onderwijzen	in	de	traditie	die	bij	hen	

hoort.	Wij	vinden	dit	een	van	de	mooiste	

voorbeelden	van	de	participatiesamenle-

ving:	ouders	die	hun	eigen	onderwijs	vorm	

willen	geven.	Dat	is	waar	de	vrijheid	van	

onderwijs	over	gaat:	ouders	de	vrijheid	en	

de	financiële	mogelijkheden	bieden	om	zelf	

het	onderwijs	voor	hun	kinderen	te	organi-

seren,	in	een	omgeving	die	aansluit	bij	hun	

eigen	waarden	en	bij	de	waarden	van	de	

Nederlandse	samenleving.

Het	is	geen	verrassing	voor	u	dat	de	PVV	

het	islamitisch	onderwijs	wil	uitzonderen	

van	die	vrijheid.	Dat	onderwijst	naar	onze	

mening	namelijk	afkeer	van	de	Westerse	

beschaving,	streeft	naar	segregatie	in	plaats	

van	integratie	en	baseert	zich	volgens	ons	

op	ongelijkheid	tussen	man	en	vrouw,	

tussen	hetero-	en	homoseksueel,	tussen	

gelovige	en	niet-gelovige	en	geloofsverlater.	

De	islam	verhoudt	zich	niet	tot	onze	open	

samenleving	en	Westerse	identiteit,	vinden	

wij.

Die	Westerse	traditie	heeft	ons	ver	

gebracht.	Zij	heeft	ons	vrijheden	en	welvaart	

gebracht,	wetenschap	en	technologie,	

welzijn	en	veiligheid.	Onze	identiteit	vervult	

de	PVV	daarom	met	trots	en	wij	gunnen	

onze	verworvenheden	aan	ieder	die	zich	

daarvoor	openstelt,	ongeacht	herkomst	

of	etniciteit.	Wij	vinden	onze	identiteit	en	

verworvenheden	de	moeite	waard	om	te	

verdedigen,	met	hart	en	ziel	zelfs,	tegen	de	

vele	gevaren	die	onze	vrijheid	bedreigen.	

Gevaren	die	steeds	dichterbij	komen;	daar	

zijn	we	ons	dagelijks	van	bewust.

Onderwijs	zou	wel	eens	de	laatste	ver-

dedigingswal	kunnen	zijn	in	de	botsing	

tussen	de	beschaving	en	de	barbarij	die	

zich	wereldwijd	aftekent.	Of	dat	zou	het	

móeten	zijn.	Maar	dat	is	het	helaas	niet	

meer.	Het	openbaar	onderwijs	dreigt	te	

veel	een	eenheidsworst	te	worden,	waarin	

kosmopolitisch	denken	overheerst,	samen	

met	egalitair	denken	en	vooral	het	gratuite	

cultuurrelativisme.	En	niet	te	vergeten	de	

feminiene	focus	op	samendoen	en	reflectie,	

op	het	gevoel,	en	niet	op	presteren	en	

kennis.	Datzelfde	zien	we	in	het	bijzonder	

onderwijs,	dat	haar	oorspronkelijke	identi-

teit	zover	heeft	opgerekt	dat	iedereen	zich	

daar	welkom	voelt,	vanuit	welke	achter-

grond	dan	ook.	De	scholen	die	hun	eigen	

identiteit	nog	wel	recht	overeind	houden,	

vinden	we	in	de	niches	van	het	min	of	meer	

orthodox-christelijke	onderwijs.	Daar	is	het	

niet	vreemd	om	conservatieve	burgerlijke	

waarden	mee	te	geven	aan	de	kinderen	

en	om	trots	te	zijn	op	onze	tradities	en	

waarden.	Alleen	daarvan	al	zouden	veel	

’moderne’	scholen	veel	kunnen	leren.	Dat	

maakt	artikel	23	voor	ons	als	PVV	de	moeite	

meer	dan	waard.	_

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

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

Foto:	Jeroen	van	der	Meijde

33k ader prim air november 201 4



AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Hoe	is	de	vakantieregeling	onder	de	nieuwe	CAO	PO?

tekst jan stuijver

In	het	onderhandelaarsakkoord	voor	de	nieuwe	CAO	PO	is	het	

aantal	uren	vakantieverlof	gedefinieerd	voor	alle	medewerkers.	

Voor	iedere	medewerker	is	er	bij	een	fulltime	aanstelling	428	uur	

vakantieverlof,	oftewel	10,7	weken	op	jaarbasis	(deeltijders	naar	

rato).	Dit	verlof	betreft	de	vakanties	en	de	vrije	dagen.

Algemeen	erkende	feestdagen	zijn

(CAO	PO	artikel	1.1.	Algemene	Termijnenwet):

•	 Nieuwjaarsdag

•	 Eerste	en	Tweede	Kerstdag

•	 Tweede	Paasdag

•	 Hemelvaartsdag

•	 Tweede	Pinksterdag

•	 Koningsdag

•	 5	mei,	nationale	feestdag	(eens	in	de	vijf	jaar)

In	de	Algemene	Termijnenwet	wordt	Goede	Vrijdag	gelijkgesteld	met	

de	algemeen	erkende	feestdagen.	Dit	betekent	dat	de	werkgever	

zelf	een	keuze	kan	maken	of	dit	al	of	niet	een	werkdag	is.

De	schoolvakanties	zijn	de	herfstvakantie,	kerstvakantie,	voorjaars-

vakantie,	meivakantie	en	de	zomervakantie.	De	zomer-,	kerst-	en	

meivakantie	zijn	wettelijk	voorgeschreven	vakanties.	De	herfst-	en	

voorjaarsvakantie	zijn	adviesdata	(zie	www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/schoolvakanties/schoolvakanties-2014-2015).

De	werknemer	geniet	vakantieverlof	gedurende	de	schoolvakanties.	

Als	de	werknemer	minder	of	meer	uren	beschikbaar	heeft	ten	

opzichte	van	de	schoolvakanties,	dan	worden	die	uren	in	overleg	op	

een	ander	tijdstip	ingezet	of	opgenomen.	

De	werkgever	maakt	vóór	de	zomervakantie	afspraken	met	de	

medewerkers	over	de	inzet	van	de	vakantieverlofdagen.	

o n d e r w i j s p o o r t

Vijf jaar na Dijsselbloem
De AVS, VOraad en PORaad organiseren op donderdag
middag 13 november aanstaande De Onderwijs poort 
(voorheen Het Onderwijscafe) over het thema ‘Vijf jaar na 
Dijsselbloem. Schoolleiders, leraren, leerlingen, politici, 
beleidsmakers, journalisten en andere geïnteresseerden 
zijn van harte welkom om hierover met elkaar in debat te 
gaan in Nieuwspoort, Den Haag. De toegang is gratis.

Vijf	jaar	geleden	kwam	de	commissie	Dijsselbloem	met	stevige	

kritiek	op	het	onderwijsbeleid	en	een	groot	aantal	aanbevelingen	

voor	verbeteringen.	Begin	oktober	presenteerde	de	Onderwijsraad	

een	kritisch	rapport	waaruit	blijkt	dat	de	rolverdeling	tussen	

politiek	en	onderwijsveld	niet	wezenlijk	is	veranderd.	De	politiek	

bemoeit	zich	te	veel	op	detailniveau	met	het	onderwijs	en	krijgt	

het	advies	krachtiger	te	kiezen	op	hoofdlijnen.	Ook	wordt	het	

onderwijsveld	te	weinig	gehoord	door	de	politiek	en	moet	de	poli-

tiek	actief	op	zoek	gaan	naar	(tegen)geluiden	van	schoolleiders,	

leraren,	ouders	

en	leerlingen.	

Het	advies	van	de	

Onderwijsraad,	

‘Onderwijspolitiek	

na	de	commissie	

Dijsselbloem’,	staat	

op	13	november	

centraal	in	het	

debat	tussen	het	

onderwijsveld	en	

de	Tweede	Kamerleden	Paul	van	Meenen	(D66),	Roelof	Bisschop	

(SGP),	Karin	Straus	(VVD),	Michel	Rog	(CDA)	en	Tanja	Jadnanansing	

(PvdA).	Debatleider	is	voormalig	Kamerlid	Boris	van	der	Ham.	

Na	afloop	is	er	een	hapje	en	een	drankje.

Datum:	13	november	2014

Tijd:	inloop	vanaf	16	uur,	start	debat	om	16.30	uur,	einde	18	uur

Locatie: Nieuwspoort,	Lange	Poten	10	in	Den	Haag

Aanmelden:	www.hetonderwijscafe.nl

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.	

Foto:	Jan	de	Groen
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AVS op de NOT
De Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) is de 
grootste vakbeurs voor professionals in het po, vo en mbo. 
Deze vindt plaats van 27 tot en met 31 januari 2015. 
De AVS verzorgt diverse sessies.

Dinsdag 27 januari 10.15 – 11.00 uur
Inleidende sessie door AVS-voorzitter Petra van Haren: 

Ruimte voor schoolleiders

Bent	u	(integraal)	eindverantwoordelijk	schoolleider?	Wat	betekent	

dat	voor	uw	werk,	specifiek	in	uw	organisatie?	De	schoolleider	

beweegt	zich	in	het	professionele	krachtenveld	van	wet-	en	regel-

geving,	bestuursbeleid,	recent	een	nieuwe	cao,	het	samenwer-

kingsverband,	het	schoolbeleid,	de	inbreng	van	medezeggenschap	

en	ouders	en	de	invloed	van	vele	andere	educatieve	partners.	De	

schoolleider	als	spil	voor	onderwijskwaliteit.	Waar	zit	nu	eigenlijk	

ruimte	voor	deze	beroepsgroep?

Dinsdag 27 januari 11.15 – 12.00 uur
Sessie door AVS-adviseur Jan Stuijver:

Een goed personeelsdossier

Handige	tips	om	alle	gesprekken	die	je	met	je	medewerkers	voert	

te	structureren.	Welke	plichten	heb	je?	Kan	een	personeelslid	alles	

van	zijn	eigen	dossier	inzien?	En	als	hij	of	zij	het	niet	eens	is	met	de	

inhoud?	Hoe	lang	moet	je	een	personeelsdossier	bewaren?	Het	per-

soneelsdossier	is	geen	instrument,	maar	een	middel	om	je	mensen	

te	leren	kennen	en	daarmee	optimaal	personeelsbeleid	te	voeren.

Donderdag 29 januari 11.15 – 12.00 uur
Sessie door AVS-adviseur Jan Stuijver:

Hoera, de inspecteur komt!

Hoe	bereid	je	een	bezoek	van	de	onderwijsinspectie	voor?	

Hoe	maak	je	van	zo’n	bezoek	een	feestje?	Hoe	zorg	je	dat	je	als	

school(leider)	zelf	de	lead houdt?	En	hoe	zorg	je	dat	je	hele	team	

met	(zelf )vertrouwen	de	inspectie	tegemoet	treedt?	Aandacht	voor	

de	mogelijkheden	en	de	ruimte	voor	schoolleiders	die	het	Nieuwe	

Toezicht	biedt.	Aan	de	hand	van	een	aantal	praktische	voorbeelden	

worden	de	tips	besproken.

AVS-leden	kunnen	gratis	toegangskaarten	downloaden	voor	de	NOT	

via	www.notonline.nl.

a v s  i n  d e  p e r s

Terreurdreiging, zonnepanelen en achterhaalde lesstof
AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	sprak	op	vrijdag	3	oktober	Radio	

1	over	veiligheid	naar	aanleiding	van	het	afgelasten van een 

schoolreis naar Parijs	door	een	middelbare	school	uit	Etten-Leur.	

De	school	nam	aanwijzingen	voor	aanslagen	door	ISIS	in	de	stad	

serieus.	De	AVS	steunt	de	autonomie	in	eindverantwoordelijkheid	

van	de	betrokken	leidinggevende(n)	van	de	school.	Van	Haren	

in	De	Telegraaf	van	zaterdag	4	oktober	

(pagina	2)	over	de	keuze	van	de	vo-

school:	“Schoolleiders	moeten	zelf	de	

afweging	maken.	Als	ze	dat	doen	op	

basis	van	feiten	en	in	overleg	maken	

ze	in	principe	altijd	de	juiste	keuze.	

Directies	zijn	en	blijven	verantwoordelijk	

voor	de	veiligheid	van	hun	leerlingen.”

In	Intermediair	van	2	oktober	gaf	Van	

Haren	haar	mening	over	het	gebruik 

van zonnepanelen door scholen.	

Van	Haren	verwacht	dat	steeds	meer	

scholen	overstappen	op	zonnepanelen,	

ook	omdat	de	regie	over	huisvesting	

per	1	januari	aanstaande	wordt	overgeheveld	van	gemeenten	naar	

schoolbesturen.	“Scholen	zijn	veel	geld	kwijt	aan	de	energiere-

kening.	Als	we	besparen,	stroomt	dat	geld	weer	terug	naar	het	

leerproces.”	Speciaal	voor	scholen	heeft	AVS-voordeelpartner	

Natuur	&	Milieu	het	zonnestroomaanbod	Zon	Zoekt	School	ontwik-

keld.	Scholen	hoeven	niet	(veel)	zelf	te	investeren,	het	regel-	en	

installatiewerk	wordt	uit	handen	genomen	en	scholen	profiteren	

van	lagere	energiekosten	(zie	www.zonzoektschool.nl).

Bij de Nederlandse Vakbond voor 

Varkensboeren zijn klachten bin

nengekomen over achterhaalde 

lesstof.	Van	Haren	hierover	op	Radio	1	

(8	oktober):	“Scholen	bepalen	zelf	

welke	methode	ze	aanschaffen	en	

hoe	ze	lesstof	aan	willen	bieden.	

Methoden	zijn	ondersteunend	voor	de	

leerlijn.	De	leerkracht	en	schoolleider	

in	het	primair	onderwijs	toetsen	of	de	

inhoud	van	de	methode	aansluit	op	

de	maatschappelijke	ontwikkelingen.	

Scholen	krijgen	van	vele	instanties	

lespakketten	aangeboden	en	checken	

of	de	inhoud	klopt	en	gebruikt	kan	

worden.	In	het	voortgezet	onderwijs	zijn	vaksecties	met	profes-

sionals	die	samen	kijken	naar	de	lesstof	en	methodes.”
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Opleidingen, leergangen en trainingen december	2014	&	januari	2015
Opleiding	/	leergang	/	training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	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

•	55-plus,	en	wat	nu?	–	Netwerk	55-plus:	op	naar	een	sprankelende

			eindronde!?	(po,	so,	vo,	mbo)		 7	januari	 Ron	Bruijn,	Tom	Roetert

•	Leergang	Op	weg	naar	Excellent	Schoolleiderschap	(po)	 12	januari	 Ruud	de	Sain

•	Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?	(po)	 13	januari	 Paul	van	Lent

•	Opbrengstgericht	leiderschap	–	van	moetisme	naar	moreel	besef	(po	en	vo)	 14	januari	 Bob	Ravelli,	Jan	Jutten

•	Naar	andere	schooltijden,	en	dan?	(po)	 20	januari	 Paul	van	Lent

•	Masterclass	Geluk	voor	leidinggevenden	(po	en	vo)	 20	januari	 Clara	den	Boer

•	Zelfevaluatie	in	de	school	(po	en	vo)	 20	januari	 Jan	Stuijver

•	Leergang	Professioneel	bestuurder	(po)	 21	januari	 Margriet	van	Ast

•	Schoolleider	basisbekwaam	(po)	 21	januari	 Tom	Roetert

•	Schoolleider	vakbekwaam	(po)	 21	januari	 Tom	Roetert

•	Meesterlijk	coachen	(po	en	vo)	 22	januari	 Tom	Roetert

•	Masterclass	Van	eiland	naar	WIJland	(po)	 22	januari	 Martine	Creemers

•	Masterclass	Leren	in	de	21e	eeuw	(po)	 23	januari	 Platform	L21

•	Rechten	en	plichten	van	ouders	en	leerlingen	(po	en	vo)	 23	januari	 Marielle	Boogers-Meijerman

•	Professioneel	Kapitaal	en	John	Hattie	(po	en	vo)	 28	januari	 Bob	Ravelli

•	Leergang	Clusterdirecteur	(po)	 29	januari	 Margriet	van	Ast

•	Een	project:	aanpak,	uitrol	en	beheersing	(basis)	(po	en	vo)	 29	januari	 Heike	Sieber

•	Ondernemende	schoolleiders	maken	het	verschil!	(po	en	vo)	 28	januari	 Marcel	Zwart

•	Theorie	U:	diepe	zelfreflectie	en	leren	van	de	toekomst	(po	en	vo)	 30	januari	 Bob	Ravelli,	Jan	Jutten

•	Hoogstaand	leiderschap	in	een	lerende	school:	

			werken	met	de	vijf	disciplines	in	de	dagelijkse	praktijk	(po	en	vo)	 23	januari		 Jan	Jutten	

	(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,	program-

mamanager	AVS	Centrum	Educatief	Leiderschap,	via	

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

Foto:	Hans	Roggen

36

http://www.avs.nl/professionalisering/opleidingenenleergangen/leergangen/leergangmiddenkader
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/personeelsbeleidenteambuilding/stimulerendbeoordelenhetgesprek
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/communicatie/succesvolonderhandelen
http://www.avs.nl/professionalisering/netwerken/netwerken/55plusenwatnunetwerk55plusopnaareensprankelendeeindronde
http://www.avs.nl/professionalisering/netwerken/netwerken/55plusenwatnunetwerk55plusopnaareensprankelendeeindronde
http://www.avs.nl/professionalisering/opleidingenenleergangen/leergangen/leergangopwegnaarexcellentschoolleiderschap
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/personeelsbeleidenteambuilding/normjaartaakhoezitdatnueigenlijk
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling0
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/schoolomgevingoudersenketenpartners/naarandereschooltijdenendan
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/personeelsbeleidenteambuilding/masterclassgelukvoorleidinggevenden
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling/zelfevaluatieindeschool
http://www.avs.nl/professionalisering/opleidingenenleergangen/leergangen/leergangprofessioneelbestuurder
http://www.avs.nl/professionalisering/opleidingenenleergangen/opleidingen/schoolleiderbasisbekwaam
http://www.avs.nl/professionalisering/opleidingenenleergangen/opleidingen/schoolleidervakbekwaam
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/coaching/meesterlijkcoachen
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/kwaliteitsenkennismanagement/masterclassvaneilandnaarwijland
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/indeklas/masterclasslereninde21eeeuw
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/schoolomgevingoudersenketenpartners/rechtenenplichtenvanoudersenleerlingen
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling/professioneelkapitaalenjohnhattie
http://www.avs.nl/professionalisering/opleidingenenleergangen/leergangen/leergangclusterdirecteur
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/bedrijfsvoeringenfinancin/eenprojectaanpakuitrolenbeheersingbasis
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling1
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling7
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling6
http://www.avs.nl/professionalisering/trainingen/organisatiecultuurenleiderschapsontwikkeling6


. . .

Onze opleidingen en leergangen:
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)

Eenjarige	opleiding:
16	eendaagsen	en	1	tweedaagse

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

	leiderschap	en	is	er	veel	aandacht	voor	het	ambachtelijke	deel	van	

het	schoolleiderschap:	het	sturen	in	de	domeinen	schoolorganisa-

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

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

te	benutten	en	kennisbronnen	van	buiten	de	school	te	ontsluiten.	

Alle	vijf	de	basiscompetenties,	die	bijdragen	aan	optimale	leer-

lingresultaten	en	een	duurzame	schoolontwikkeling,	komen	aan	

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

geven,	vormt	de	belangrijkste	

casus.	Deelnemers	aan	deze	

cedeo	gecertificeerde	opleiding	

ontvangen	het	certificaat	

Schoolleider	Basisbekwaam.

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

natoren	met	leiderschapsambities	die	zich	willen	ontwikkelen	tot	

schoolleider.

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

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

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

Eenjarige	opleiding:
16	eendaagsen	en	1	tweedaagse

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

schap	naar	een	hoger	niveau	getild.	Verdieping	en	verbreding	van	

persoonlijk	en	onderwijskundig	leiderschap,	organisatieontwikkeling	

(o.a.	veranderprocessen)	en	onderzoek	komen	aan	bod.	Na	afloop	

kunt	u	onder	andere	leidinggeven	aan	duurzame	schoolontwikke-

ling	en	een	‘lerende	organisatie’.	

Deelnemers	aan	deze	cedeo	gecer-

tificeerde	opleiding	ontvangen	het	

diploma	Vakbekwaam	Schoolleider	

(register	diploma	po).

Doelgroep: functioneel	leidinggevenden	met	aantoonbare	com-

petenties	op	het	niveau	van	Schoolleider	Basisbekwaam.	U	heeft	

ruimte	en	bevoegdheden	om	leiding	te	geven	aan	een	substantieel,	

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

managementopleiding	afgerond.

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

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

11	november,	25	november,	9	december	en	16	december	2015
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1	tweedaagse	en	5	eendaagsen

Leergang Oriëntatie op 
bestuurlijk leiderschap

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

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

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

inhoud	en	de	complexiteit	van	een	functie	als	onderwijsbestuurder.	

Daarbij	vindt	doorlopend	reflectie	plaats	op	uw	persoonlijke	

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

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

Past	bestuurlijk	leiderschap	bij	mij?	Een	individuele	waardentest,	

het	maken	van	een	reflectiedocument,	een	persoonlijk	sparring-

gesprek	(optioneel)	en	een	eindpresentatie	zijn	onderdeel	van	het	

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

bestuurder	buiten	de	eigen	organisatie.	Onderwerpen	kernmodules:	

persoonlijk	leiderschap,	bestuurbaarheid	van	organisaties	en	de	

verschillende	rollen	van	bestuurlijk	leiderschap.

Doelgroep: ervaren	directeuren,	adjunct-directeuren,	clusterdirec-

teuren,	meerscholendirecteuren	en	interim-managers	die	zich	willen	

oriënteren	op	een	bestuurlijke	rol.

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

2	eendaagsen	en	5	tweedaagsen

Leergang Clusterdirecteur
Leidinggeven	aan	clusters	van	scholen	en/of	complexe	organisaties	

vergt	een	manier	van	sturen	en	leidinggeven	waarbij	meer	afstand	

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

langetermijnvisie,	strategisch	denken	en	handelen	en	om	sturen	

op	afstand.	U	leert	anders	te	kijken	naar	uw	organisatie,	vanuit	

meerdere	invalshoeken.	Bijvoorbeeld	het	op	afstand	sturen	van	

organisatieprocessen,	sturen	met	geld	en	sturen	op	kwaliteit.	Een	

individuele	waardentest,	een	persoonlijk	portfolio	en	(optioneel)	

een	persoonlijk	sparringgesprek	zijn	onderdelen	van	de	leergang.	

De	vijf	kernmodules	zijn:	persoonlijk	leiderschap,	onderwijs	en	

maatschappij,	strategie	en	governance,	veranderkunde,	bedrijfs-

voering	en	strategisch	personeelsbeleid.

Doelgroep:	directeuren/schoolleiders	die	leidinggeven	aan	clusters	

van	scholen	en/of	specifieke	regio’s	en/of	gedeeltelijk	bestuurlijke	

taken	verrichten

Data:	29	januari,	12	en	13	februari,	12	en	13	maart,	15	en	16	april,	

19	en	20	mei,	2	en	3	juni,	24	juni	2015

Nieuw! Nieuw!

5	tweedaagsen	en	5	eendaagsen

Leergang Professioneel 
bestuurder

Bestuurlijk	leidinggeven	is	vooral	strategisch	denken	en	handelen.	

U	geeft	richting	aan	een	organisatie	in	voortdurende	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: 21	en	22	januari,	10	februari,	12	en	13	maart,	14	april,	20	en	

21	mei,	19	juni,	10	en	11	september,	13	en	14	oktober,	13	november,	

11	december	2015

3	tweedaagsen	en	2	eendaagsen	(+	intervisie)

Leergang Interimmanagement, 
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: 5	en	6	maart,	17	april,	22	mei,	25	en	26	juni	en	17	en	

18	september	2015

‘ u  l e e r t  s t u r e n  o p  a f s ta n d ’
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Schoolleiders hebben bijna dagelijks te maken met 
mondige ouders, leerlingen en leraren. Soms dreigt er 
een conflict te ontstaan en staat de schoolleider tussen 
twee partijen in. Welke positie neem je in en hoe ga je een 
constructief gesprek aan? Of belangrijker, hoe voorkom 
je dat er een conflict ontstaat? In twee eendaagsen leren 
schoolleiders de fijne kneepjes. tekst winnie lafeber

“Voor	ouders	en	leraren	wil	je	er	zijn,	maar	je	voelt	je	soms	in	een	

spagaat	zitten.	Ik	heb	geleerd	om	duidelijk	mijn	rol	en	verwach-

tingen	aan	te	geven	voordat	ik	een	gesprek	in	ga”,	zegt	Marlou	

van	Bussel,	directeur	van	basisschool	De	Molenwiek	in	Woerden.	

Deelneemster	Bertje	Doeser	van	de	Fortgensschool	in	Voorschoten:	

“Als	directeur	word	je	tegenwoordig	snel	aangevallen	op	je	rol.	

Het	aantal,	vaak	hoogopgeleide,	ouders	dat	minder	respect	toont	

of	verbaal	agressief	is,	neemt	toe.	Ik	moet	me	meer	bewijzen	in	

een	gesprek.”	Ruud	de	Sain,	ervaren	mediator	en	senior	adviseur	

bij	de	AVS,	zette	de	training	op	met	Jan	Plevier,	mediator,	adviseur	

en	trainer	(onder	andere	bij	The	Lime	Tree).	De	Sain	merkt	ook	dat	

de	communicatie	met	ouders	en	leraren	complexer	wordt.	“Ouders	

hebben	bijvoorbeeld	met	meerdere	leraren	en	leidinggevenden	in	

de	school	te	maken.	Als	het	even	niet	naar	wens	is,	wordt	de	eind-

verantwoordelijke	directeur	er	al	gauw	bij	geroepen.”

Faciliterende rol “De	schoolleider	zit	als	mediator	of	conflict-

bemiddelaar	tussen	twee	partijen	in,	bijvoorbeeld	tussen	ouder	

(als	klant)	en	leraar	(als	ondergeschikt),	maar	is	tegelijkertijd	

ook	zelf	een	partij.	Bij	mediation	of	bemiddeling	zoek	je	naar	

wat	de	ander	beweegt”,	aldus	De	Sain,	die	regelmatig	ingehuurd	

wordt	als	mediator	tussen	verschillende	partijen,	zoals	besturen,	

Raden	van	Toezicht,	directeuren,	leraren	en	ouders.	“Je	hebt	een	

faciliterende	rol.	Je	doel	is	de	verschillende	standpunten	te	vereni-

gen	in	een	gezamenlijk	belang.	Je	faciliteert	door	te	luisteren	en	

vragen	te	stellen	en	laat	de	gesprekspartners	zelf	tot	een	oplos-

sing	komen.	Dat	laatste	is	lastig	voor	schoolleiders,	omdat	zij	

vaak	meteen	oplossingsgericht	denken	en	daarop	aansturen	in	de	

vraagstelling.”

‘Doedagen’ De	training	richt	zich	op	drie	pijlers:	kennis,	

vaardigheden	en	attitude.	Plevier	kan	in	de	training	veel	uit	zijn	

ervaring	als	mediator	en	advocaat	voor	diverse	instanties	en	het	

bedrijfsleven	putten.	“Bij	kennis	draait	het	om	de	techniek	en	

opbouw	van	een	gesprek,	hoe	een	conflict	ontstaat	en	wat	de	rol	

en	functionaliteit	is	van	(heftige)	emoties	van	gesprekspartners.	

Je	benoemt	ze.	Bij	vaardigheden	oefen	je	met	goede	vragen	stellen,	

luisteren,	ruimte	geven	aan	ongenoegen,	samenvatten	en	terugge-

ven,	in	verbinding	komen	met	de	andere	partij.	Bij	attitude	spelen	

non-verbale	communicatie	en	een	luisterende	en	niet-oordelende	

houding	een	rol.”

Het	zijn	vooral	‘doe-dagen’.	Plevier	vervolgt:	“Het	gaat	om	erken-

ning	en	vertrouwen,	relatie	en	communicatie	zijn	belangrijk.	Spreek	

dingen	uit,	erken	het	leed	van	de	ander.	Sorry	zeggen	werkt	alleen	

als	je	het	oprecht	meent.	Erkennen	dat	je	het	niet	bij	het	rechte	

eind	had	en	toegeven	dat	er	iets	niet	goed	gegaan	is,	herstelt	

de	relatie.”	De	schoolleider	leert	zo	zelf	actie	te	ondernemen	bij	

conflicten	in	de	eigen	organisatie,	maar	ontwikkelt	ook	voelsprie-

ten	om	conflicten	te	voorkomen.	De	Sain:	“Zodra	de	schoolleider	

	spanning	ruikt,	kan	hij	of	zij	al	het	gesprek	aangaan.”

Deelneemster	Van	Bussel	kan	de	training	zeker	

aanraden.	“Wat	de	training	oplevert,	is	veel	

waardevoller	dan	de	investering.	De	gespreks-

technieken	zijn	ook	nuttig	voor	andere	gesprek-

ken,	waar	geen	conflict	speelt.	Doeser:	“De	map	

zit	voorin	mijn	kast.	Bij	een	probleemgeval	op	

school	met	ouders	en	hun	kind	heb	ik	kunnen	

teruggrijpen	op	de	geleerde	mediationtechnie-

ken.	Je	hebt	dus	direct	de	volgende	dag	plezier	

van	deze	training.”

Training	Mediationvaardigheden	voor	schoolleiders

‘Je voelt je soms in een spagaat zitten’

Data:	6	november	en	4	december	2014,	

26	maart	en	23	april	2015

Meer informatie en inschrijven:	

www.avs.nl/professionalisering/trainingen	

(Coaching)
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voor: leraren, ib’ers, teamleiders, schoolleiders, 

schoolbestuurders, pedagogen

van: NIVOZ i.s.m. EMI

wanneer: 20 november (25e verjaardag VNKinderrechten)

waar: RDM campus, Rotterdam

wat: symposium

	

Stem van de leerling
Hoe	kan	de	stem	van	de	leerling	vergroot,	gehoord	en	gewaar-

borgd	blijven	in	ons	onderwijs?	Over	het	wat,	waarom	en	hoe	

van	leerlingparticipatie.	De	school	en	goed	onderwijs	ben	en	

maak	je	samen.	In	tijden	van	duurzame	onderwijsontwikke-

ling	is	de	stem	van	de	leerling	onmisbaar.	Keynote-sprekers:	

Laurentien	van	Oranje	(directeur	en	oprichter	Missing	

Chapter	Foundation),	professor	Michael	Fielding	(Emeritus	

Professor	of	Education,	Institute	of	Education,	University	of	

London)	en	prof.	dr.	Micha	de	Winter	(Universiteit	Utrecht).	

www.stemvandeleerling.nl	

voor: onderwijsprofessionals

van: diverse jeugdinspecties

wat: website

Thuiszitters
De	website	Reikthuiszittersdehand.nl	bevat	met	achtergrond-

informatie,	tips,	inzichten	en	praktijkvoorbeelden	die	de	kans	

vergroten	dat	thuiszittende	kinderen	weer	naar	school	gaan.	

Gebaseerd	op	onderzoek	bij	drie	samenwerkingsverbanden	vo.	

Bij	deze	‘thuiszitters’	gaat	het	doorgaans	om	kwetsbare	kinde-

ren,	complexe	problemen	en	een	vaak	langdurige	zoektocht	

naar	passend	onderwijs	en	zorg.	Op	de	site	zijn	zeven	thema’s	

uitgewerkt.	www.reikthuiszittersdehand.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: onderwijsbranche po en (v)so

van: De onderwijsspecialisten, LECSO, CEDgroep

wanneer: 28 november

waar: Congrescentrum Papendal Arnhem

wat: congres

Onderwijs aan zorgleerlingen
Hét	Congres	gaat	over	onderwijs	aan	leerlingen	die	extra	bege-

leiding	en	ondersteuning	nodig	hebben.	Dit	jaarlijkse	congres	

toont	nieuw	ontwikkelde	expertise	en	er	worden	good practices	

uitgewisseld.	Ook	is	er	een	presentatie	van	verschillende	

samenwerkingsvormen	en	initiatieven	tussen	regulier	en	spe-

ciaal	(basis)onderwijs.	Andere	thema’s	zijn	arbeidstoeleiding,	

gedrag	&	autisme,	ict,	professionalisering	en	specialismen.	

De	plenaire	opening	over	het	(a)sociale	brein	wordt	verzorgd	

door	Margriet	Sitskoorn.	www.hetcongres.nl

voor: primair onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg

van: KindVak

wanneer: 27, 28 en 29 november

waar: Brabanthallen Den Bosch

wat: beurs

KindVak
Van	speeltoestellen	en	educatiematerialen	tot	beveiligings-

systemen	en	software.	KindVak	2014	biedt	een	gevarieerd	pro-

gramma	met	actuele	informatie	over	trends	en	ontwikkelingen	

binnen	de	sector.	Met	inspiratiesessies,	lezingen	en	symposia	

rondom	actuele	thema’s.	Daarnaast	presenteert	de	vakbeurs	

een	overzicht	van	noviteiten	op	het	gebied	van	producten	en	

diensten.	www.kindvak.nl

voor: po en vo

van: Kwintessens i.s.m. Uitgeverij Pica

wanneer: 12 december

waar: Amersfoort

wat: gratis congres

	

Pesten en groepsgedrag:
Durf breder te denken!

Gaat	in	op	sociaal-emotioneel	leren	als	preventiemiddel,	als	

alternatief	van	anti-pestprogramma’s.	Hoe	zorg	je	voor	een	

goed	functionerende	groep	en	een	veilig	leerklimaat?	Zowel	

in	de	klas	als	op	het	schoolplein.	Leraren	van	scholen	die	

bezig	zijn	met	sociaal-emotioneel	leren	delen	hun	ervaringen	

en	ideeën.	www.kwinkopschool.nl/congres
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voor: vakdidactici, nascholers, leraren, onderzoekers, 

begeleiders, taalcoördinatoren

van: Platform Taalgericht Vakonderwijs

wanneer: 26 november

waar: Slot Zeist

wat: landelijke werkconferentie

Taalgerichte didactiek 
en curriculum

Over	nieuwe	ontwikkelingen	op	gebied	van	taalgericht	vak-

onderwijs.	Naast	workshops	over	taalgericht	vakonderwijs	

in	het	voortgezet	onderwijs,	zijn	er	stromen	over	taalgericht	

vakonderwijs	in	primair	onderwijs	en	de	lerarenopleiding.	

Deelnemers	ontvangen	een	exemplaar	van	de	publicatie	

‘Genres	in	schoolvakken;	taalgerichte	didactiek	in	het	vo’.	

www.taalgerichtvakonderwijs.nl

voor: beleidsmakers, managers, bestuurders en andere 

professionals

van: Stichting Kennisnet en SURF

wanneer: 11 en 12 november

waar: WTC Rotterdam

wat: jaarlijks congres

De Onderwijsdagen
Heeft	de	onderwijsprofessional	de	juiste tools	om	adequaat	

in	te	spelen	op	(technologische)	veranderingen?	Is	hij	of	zij	er	

klaar	voor	om	toekomstgericht	onderwijs	te	blijven	aanbieden?	

Het	congres	geeft	inzicht	in	de	ontwikkelingen	op	het	gebied	

van	innovatie	en	ict	in	het	onderwijs.	Op	12	november	is	Rutger	

Bregman,	historicus	en	schrijver,	een	van	de	keynote speakers.	

www.onderwijsdagen.nl

voor: o.a. onderwijsprofessionals

van: Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

wanneer: 17 t/m 22 november

waar: door het hele land

wat: actieweek

Week van Kinderen Veilig
De	Week	van	Kinderen	Veilig	(WKV)	is	een	maatschappelijk	

appèl	om	voortdurend	aandacht	te	vragen	voor	dit	belangrijke	

onderwerp.	Jaarlijks	worden	maar	liefst	119.000	kinderen	

mishandeld,	gemiddeld	één	kind	per	klas.	Hierbij	gaat	het	

bijvoorbeeld	om	fysieke	mishandeling,	emotionele	en	fysieke	

verwaarlozing	of	het	getuige	zijn	van	huiselijk	geweld.	In	de	

week	zijn	er	activiteiten	als	voorlichtingsdagen,	workshops	en	

een	congres.	www.weekvankinderenveilig.nl

voor: schoolbestuurders, schoolleiders en leraren po en vo

van: InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)

wanneer: 26 november

waar: De Rijtuigenloods, Amersfoort

wat: afsluitende landelijke bijeenkomst

	

InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)   
Hoe	wordt	onderwijsvernieuwing	de	standaard?	Vier	jaar	lang	

experimenteerden	ruim	150	po-	en	vo-scholen	met	de	vijf	

concepten	binnen	InnovatieImpuls	Onderwijs	(IIO).	Hun	missie?	

Een	duurzame	onderwijsvernieuwing	voor	toekomstbestendig	

onderwijs.	Voorhoedescholen	delen	hun	lessen,	ervaringen	

en	nieuwe	inzichten.	IIO	is	een	initiatief	van	het	ministerie	

van	OCW	en	uitgevoerd	door	het	CAOP	i.s.m.	Kennisland.	

www.innovatieimpulsonderwijs.nl

voor: schoolleiders

van: i.o.v. Arbeidsmarktplatform po

wat: handreiking

Werken op een Droomschool
‘Werken	op	een	Droomschool.	Personeelsbeleid	op	innovatieve	

scholen’	is	gebaseerd	op	ervaringen	van	tien	innovatieve	basis-

scholen.	Het	biedt	tips	en	instrumenten	om	te	werken	op	of	

naar	een	droomschool.	De	innovatieve	scholen	werken	samen	

met	andere	organisaties	aan	een	nieuwe	pedagogische	infra-

structuur	voor	kinderen	van	0	tot	en	met	12	jaar,	zoals	integrale	

kindcentra,	brede	scholen,	Slimfitscholen	en	Sterrenscholen.	

Inclusief	stappenplan	en	test.	www.arbeidsmarktplatformpo.nl

voor: huisvestingsverantwoordelijken

van: RuimteOK (i.s.m. PORaad en de VNG)

wat: brochure

Meerjarengebouwplan
Wat	is	de	functie	en	het	belang	van	een	meerjarengebouwplan	

(MGP)?	Hoe	geef	ik	er	inhoud	aan?	Het	MGP	ondersteunt	

huisvestingsverantwoordelijken	bij	het	maken	van	keuzes	

voor	gerichte	investeringen	in	de	totale	onderwijshuisvesting.	

De	brochure	bevat	een	stappenplan	en	kan	de	basis	vormen	

voor	toekomstig	beleid	en	lokaal	overleg	met	de	gemeente.	

De	brochure	(deel	3)	is	onderdeel	van	het	voorlichtingstraject	

overheveling	buitenonderhoud	dat	kenniscentrum	Ruimte-OK	

uitvoert	in	opdracht	van	OCW.	www.ruimteok.nl
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Ontmoet schoolleiders ver weg  
en leer van elkaar

Een onvergetelijke reis en verdieping in je vak. Samen ga je aan de slag met thema’s als: 

teambuilding, leiderschap en strategisch schoolmanagement. Je draagt bij aan kwaliteit van 

onderwijs in een ontwikkelingsland én op je eigen school. Reken maar dat je veel inspiratie krijgt 

voor jouw leiderschap!

Ook twee weken naar één van de landen: Kenia, Oeganda, Ethiopië, Malawi of Ghana? 

Kijk op www.edukans.nl/werelddocent

Geef je vóór 15 februari op voor 
Werelddocent 2015

“Het programma Werelddocent is een boost 

voor je motivatie, voor je vak en je creativiteit. 

Het relativeert de dingen waar je je druk 

over maakt.” 
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boekbespreking

De	titel	van	het	boek	is	zakelijk:	Mindful	leidinggeven.	Effectiever	en	

gezonder	leven	en	telkens	naar	je	essentie	terugkeren,	is	de	nieuwsgierig	

makende	belofte	van	auteur	Peter	van	der	Roest.	De	pakkende	ondertitel	

‘Aandacht	als	anker	in	een	stressvolle	wereld’	trekt	meteen	de	aandacht.	

En	aandacht	blijkt	de	rode	draad	door	het	hele	boek.	Leven	en	werken	vanuit	

aandacht	helpt	ons	bewust	te	schakelen	tussen	actie	en	reflectie,	tussen	

doen	en	zijn.	 marleen huisman

Mindfulness	is	gewaarzijn	en	bewustzijn.	

Het	vermogen	om	te	ervaren	wat	er	is	en	het	

oordeel	hierover	nog	even	op	te	schorten.	

Ernaar	kijken,	het	voelen	en	het	accepteren.	

Meditatie	is	een	techniek	die	kan	helpen	om	

bewust	de	staat	van	‘mindful	zijn’	te	trainen	

en	vast	te	houden.

Het	boek	richt	zich	op	mensen	die	niet	

alleen	competenter	willen	worden	in	

hun	rol	als	leider,	maar	ook	bewuster	in	

het	leven	willen	staan.	‘Mindfulness is 

geschikt voor organisaties waarin mentale 

overbelasting op de werkvloer zorgwek-

kende vormen aanneemt.’	Herkenbaar?	

Werken	in	het	onderwijs	kenmerkt	zich	

door	snelheid,	complexiteit,	multitasken,	

timemanagement	en	een	hoge	druk	op	

resultaten.	Tegelijkertijd	ervaren	we	steeds	

meer	een	verlangen	om	los	te	komen	van	de	

hectiek	van	alledag.	Er	is	behoefte	aan	rust	

en	ruimte.	Het	boek	geeft	tips	om	slimmer	

in	plaats	van	harder	te	werken	en	daardoor	

meer	te	bereiken	met	minder	stress,	meer	

plezier	en	een	duurzaam	resultaat.	Het	

lezen	van	het	boek	vraagt	wel	een	open	blik	

waarin	je	oordelen	even	opschort	en	jezelf	

openstelt	voor	dat	wat	je	leest.

mindful leidinggeven
Heel	duidelijk	vind	ik	de	bespreking	van	

het	leven	als	cyclische	beweging	tussen	

dualiteiten;	de	afwisseling	van	groei	en	

neergang,	licht	en	donker,	activiteit	en	rust.	

Een	autonoom	proces	dat,	als	we	dit	accep-

teren,	tot	meer	harmonie	leidt	en	minder	

spanning.	Het	is	belangrijk	om	deze	bewe-

ging	te	herkennen	en	de	kracht	van	activi-

teit	en	rust	te	benutten.	De	schrijver	stelt	

dat	voortdurend	doelen	nastreven	en	willen	

presteren	niet	efficiënt	is.	Stilstaan	en	zien	

‘wat	er	is’	is	even	wezenlijk	als	actief	zijn	en	

vooruitkijken.	Rust	is	het	uitgangspunt.

Mindful	leidinggeven	is	niet	specifiek	

geschreven	voor	leiders	in	het	onderwijs,	

maar	is	wel	heel	bruikbaar	in	het	onderwijs.	

Voorwaarde	is	dat	je	de	rust	wilt	nemen	

om	jezelf	beter	te	willen	leren	kennen.	

Je	krijgt	echt	een	spiegel	voorgehouden.	

De	inzichten	maak	je	jezelf	gemakkelijk	

eigen	door	de	manier	waarop	het	verteld	

wordt.	Het	boek	gaat	veel	verder	dan	

vaardigheden	leren	om	de	dingen	beter	

te	doen:	het	legt	je	uit	dat	je	op	basis	van	

inzicht	onderscheid	kunt	maken	tussen	je	

‘ik’	en	je	onvoorwaardelijke	bestaan.	Wij	

zijn	het	voorbeeld	voor	onze	kinderen	en	

als	we	zelf	leren	om	stil	te	staan,	aandacht	

te	richten,	bewust	te	doen	en	zijn,	kunnen	

we	dat	doorgeven	aan	onze	toekomstige	

leiders.	De	publicatie	bevat	veel	praktische	

oefeningen	om	hier	zelf	mee	aan	de	slag	te	

gaan.	De	acht	houdingskwaliteiten	die	het	

fundament	vormen	van	mindfulness	zijn	

heel	herkenbare	waarden	in	het	onderwijs.	

Deze	worden	met	praktijkvoorbeelden	

ondersteund.

Lees	met	een	frisse	blik,	een	van	de	acht	

houdingskwaliteiten	die	besproken	worden.	

Na	het	lezen	van	dit	boek	kan	ik	in	elk	geval	

niet	anders	dan	met	een	frisse	blik	mezelf	

anders	zien	en	ervaren.	Het	helpt	je	om	met	

aandacht	voor	het	huidige	moment	te	func-

tioneren	vanuit	rust	en	evenwicht. _

Marleen	Huisman	is	directeur	Onderwijs	bij	

de	Stichting	Katholiek	Onderwijs	Haaren.

Mindful	leidinggeven.	Aandacht	als	anker	in	een	stressvolle	

wereld.	Peter	van	der	Roest,	2013,	Altamira	–	Becht,	EAN	

9789401300971

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

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

d e  s c h r i j v e r  s t e lt 
d at  vo o r t d u r e n d 
d o e l e n  n a s t r e v e n  e n 
w i l l e n  p r e s t e r e n  n i e t 
e f f i c i ë n t  i s
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Bewegen nog
leuker maken?

Fhuttle
hét nieuwe spel
voor in de gymles
en op het schoolplein.

te gebruiken met hand en voet
veel spelvariaties mogelijk
veilig in gebruik

Ga naar www.fhuttle.nl om de fhuttle in actie te zien

15%
Kortingscode:

AVS
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De Westlandse 
Stichting Katholiek 
Onderwijs is een 
jonge, dynamische 
organisatie, die onder-
wijs verzorgt aan ca. 
4800 leerlingen op 
16 basisscholen en 2 
scholen voor speciaal 
basisonderwijs in de 
gemeente Westland.

De organisatie 
bestaat uit ca. 470 
personeelsleden, die 
vernieuwend werken 
aan het dagelijks 
onderwijs.

Het College van Be-
stuur en directeuren 
worden bijgestaan 
door het service-
bureau van WSKO.

Het management - 
beraad bestaande uit 
de WSKO directeu-
ren, adviseert het 
College van Bestuur.

Administratieve onder-
steuning van bestuur 
en management vindt 
mede plaats door een 
extern bureau.

Het College van Bestuur van 
de WSKO roept sollicitanten 
op voor de fulltime functie van

Waar ieder kind zijn eigen ster mag zijn.

Onze directeur is daarom…….. vernieuwend, een teamplayer, een mensenmens, open, verbin-
dend, ICT-minded, gericht op onderwijs op maat, inspirerend voor onze gezonde en sportieve 
school.

Als je met team, kinderen en ouders samen verder wilt bouwen aan WSKO De Achtsprong, 
vraag dan de profielschets op via info@wsko.nl en bezoek de website van WSKO  
De Achtsprong www.achtsprong.wsko.nl.

Overige informatie
Kandidaten dienen bij voorkeur directie-ervaring in het primair onderwijs te hebben. Een assess-
ment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de benoemingsadviescommissie, de 
heer J. Pex (06-5089 1972, info@wsko.nl). Uw sollicitatie, vergezeld van een CV, kunt u vóór  
15 november 2014 richten aan WSKO, De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk o.v.v. sollicitatie 
directeur WSKO De Achtsprong.

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs

directeur

voor R.K. Basisschool WSKO 
De Achtsprong
Sportlaan 47, De Lier 
(Ingangsdatum in onderling overleg)
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goedkoperlicht.nl/duwtje

Kijk direct even op:

GOEDKOPER
LICHT

LICHT DUWTJE
IN DE RUG!

Met een eenvoudige aanmoediging richting uw schoolbestuur brengt u op een leuke 
manier de voordelen van Goedkoper Licht onder de aandacht. De kinderen op uw school 

ze trots vertellen dat hun school 20% minder CO2 uitstoot! En het mooiste is: 
het kost uw school helemaal niets, maar levert wel enorm veel op!

de eerste

60
scholen

geef uw school een

Laat ook 
uw school 

de vele 
 voordelen!

Overal nieuw licht: beter onderwijs!

Nu geen extra kosten. Straks stevig besparen!

Minder energieverbruik: minder milieubelastend!

Geen onderhoud meer: minder onderbrekingen!

Kleine moeite en het 
kost uw school niets!
Laat uw schoolbestuur weten dat het 

zonde is om niets te doen en geef 
een duwtje in de rug via onze website!

Het complete 
schoolgebouw 
wordt voorzien

van nieuw
licht!  
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Advertentie

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

Vijf dagen 
inspiratie, 
de nieuwste 
trends en 
ontwikkelingen.

Nu ook aandacht voor 
‘Het jonge kind’. 
Vraag nu jouw gratis 
toegangsbadge aan.

Dé vakbeurs voor professionals 
in het PO, VO en MBO
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