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Laat de nieuwe Wet werk en zekerheid maar komen!
Op 1 juli 2015 is het zover: dan gaan de wijzigingen in
van de Wet werk en zekerheid. Het op orde hebben
van de planning en het samenwerken met andere
schoolbesturen wordt daarna extra belangrijk.
Het programma InvalPool (voorheen Sintact) maakt
dit makkelijk en inzichtelijk voor u.
Na drie invalbeurten kan de invaller automatisch
worden geblokkeerd. U kunt heel snel de reisafstand
zien die de invaller naar school moet afleggen en
samenwerken met verschillende besturen in één pool

is simpel. Daarom werken al ruim 1.000 scholen
naar volle tevredenheid met InvalPool. Zorg dat u
klaar bent voor de wetswijziging!
Kijk op www.invalpool.nl voor meer informatie.

Jan Tinbergenstraat 222, 7559 ST Hengelo info@invalpool.nl www.invalpool.nl Tel: 074 700 21 11
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Uitgelicht
thema _ Wendbare leerlingen klaarstomen
In het hele land ontwikkelen scholen zelf nieuwe

manieren om jongeren klaar te stomen voor een nog

ongewisse toekomst. Platform Onderwijs2032 sluit

daarop aan. Scholen willen naar flexibel onderwijs dat

goed aansluit bij individuele leerlingen én de

veranderende eisen van de maatschappij. “Het moet

allemaal wel uitvoerbaar zijn.” pagina 10

achtergrond _ Inpectietoezicht
nieuwe stijl
Het inspectietoezicht gaat veranderen en wordt breder:

in de toekomst gaat het ook om sfeer, veiligheid en

communicatie. Pilotscholen zijn niet ontevreden.

“De inspecteurs kijken niet meer alleen naar opbrengsten,

het is echt een ander geluid.” Maar ook: “De gemiddelde

Cito-score is nog steeds bepalend voor het

oordeel.” pagina 30

achtergrond _ Bovenbestuurlijke mobiliteit
Schoolbesturen in het primair onderwijs slaan met een

Regionaal Transfercentrum de handen ineen om te komen

tot gezonde mobiliteit voor ervaren medewerkers en kansen

voor jonge leerkrachten. Hoofdidee is een gezamenlijke,

regionale vervangingspool. pagina 34
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thema _ Sociaal leren met ict
Door ict ontstaat meer ruimte voor het doorbreken van

jaargroepen, voor tijd- en plaatsonafhankelijk leren en

gepersonaliseerd leren. Maar wat betekent het voor de

sociale kanten van het leerproces als leerlingen dagelijks

achter de computer zitten? Leidt onderwijs op maat niet tot

individualisering? ”Het enige sociale risico van ict speelt

zich na school af.” pagina 18
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Inhoud mei

Toekomstbestendig
onderwijspersoneel
Bij het thema toekomstbestendig onderwijs denken we al snel aan

inhoudelijke ontwikkelingen voor de toekomst. Zaken als de 21st century

skills of de integratie van ict en het omgaan met de informatiemaatschappij

in relatie tot onderwijs. Waar we misschien makkelijk overheen kijken is de

basis waar alles mee begint. Goed personeel.

Alleen op scholen waar sterke, professionele schoolleiders samen met

professionele leraren het onderwijs vormgeven en samen verder ont

wikkelen, is men in staat kwalitatief hoogwaardig onderwijs te realiseren.

Een school die zich in een systematisch en doorlopend proces continu blijft

ontwikkelen en aanpassen, zal een duurzame kwaliteit kunnen realiseren.

De vraag of opdracht die op scholen afkomt is deels maatschappelijk

gebaseerd, maar vaak ook gerelateerd aan de directe omgeving en context

van de school. Dat vraagt nog al wat van de mensen die werken in het

funderend onderwijs. Enerzijds is het hun taak om onderwijsinhoudelijk

een solide basis te leggen, waar een leerling een leven lang verder

op moet bouwen. Anderzijds worden vaardigheden, opvoeding en

persoonlijkheidsontwikkeling steeds belangrijker om leerlingen toe te

rusten voor een toekomst die moeilijk te overzien is.

Kortom: toekomstbestendig onderwijs is alleen kansrijk als professionals

blijvend mee ontwikkelen. Dat betekent na en bijscholing, professiona

lisering op kennis en theoretische kaders, maar ook praktijkleren in

de context van de eigen school. Daarnaast betekent het meegaan in

vormen van blended learning. Combineren van internetlessen en praktijk

ontmoetingen, persoonlijk leren en teamleren. Op dit moment zien we als

belangrijk antwoord het ontwikkelen van de school tot een professionele

leergemeenschap. Hierbij zijn de uitdagingen nog groot. Het vraagt een

cultuuromslag om via een ondernemende en lerende houding vanuit

het primaire proces leervragen om te zetten naar een leerproces. En het

verbinden van personen of partijen die in dit leren een toegevoegde waarde

kunnen hebben, zowel van binnen als van buiten de school. Schoolleiders

hebben hierin een sleutelpositie. En juist ook voor hen is het daarom

belangrijk op dit gebied te professionaliseren. Het vraagt om nieuwe

dimensies in het leiderschap. Het begint vandaag, het begint bij u. _

AVSvoorzitter Petra van Haren blogt maandelijks over haar visie op het

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

Kaderspel _ door petra van haren
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ac tueel

jaarlijks onderwijsverslag inspectie in drie delen

AVS: Volgend jaar ook ‘Staat van schoolleider’
De onderwijsinspectie presenteerde op 15 april drie rapporten: De staat van de leerling, De staat van de
leraar en De staat van het onderwijs 2014/2015. Het lijkt de AVS een goede ontwikkeling als er volgend jaar
ook een ‘Staat van de schoolleider’ aan deze rij wordt toegevoegd.

“Er moet meer visie komen

op onderwijs en de toekomst

daarvan”, zegt leerling Joris

Burger bij de overhandiging

van ‘De staat van de leerling’

aan staatssecretaris Sander

Dekker. “En duidelijkheid

waarom we leren wat we

leren.” Een basisschool-

leerling vindt het vooral

belangrijk dat je je goed kunt

ontwikkelen op school, dat je

er later iets mee kunt worden

en dat onderwijs meer is dan

rekenen en taal. De leraren

zien hun rapport vooral als

een reflectieverslag waarin

het gaat over zaken als werk-

beleving, de startende leraar

en de leraar van de toekomst.

Ook wordt nadrukkelijk trots

benoemd. In ‘De staat van de

leraar’ staat dat professioneel

management nodig is om de

leraar professionele ruimte te

geven. “Een conclusie die de

AVS van harte onderschrijft”,

zegt AVS-voorzitter Petra van

Haren. “Het leiderschap in

de school is een bepalende

factor!”

Angst voor inspectie
Herhaaldelijk komt angst

voor de inspectie aan de orde.

Lijstjes en systemen op orde

maken om te voldoen aan de

eisen leidt op zichzelf niet tot

beter onderwijs. Schoolleiders

en bestuurders willen dat de

school goed scoort, ook voor

de verantwoording naar bui-

ten. Minister Jet Bussemaker

geeft aan dat er op dit terug-

kerende thema ‘angst’ een

fact check zal worden gedaan.

Op www.lerarenagenda.nl zal

duidelijk gemaakt worden

wat nu wél en niet mag. Dek-

ker roept leraren op: “Als je

dingen doet die je niet als

zinvol ervaart en die niet

bijdragen aan de onderwijs-

kwaliteit, stop er dan mee.

Ook moeten we echt de

spookbeelden wegnemen over

de inspectie en beperkingen.

Dit vraagt professionalise-

ring van het veld en van de

inspecteurs.” Bussemaker

benoemt dat 93 procent van

de leraren behoefte heeft aan

professionele feedback. Dit is

dus absoluut iets om te gaan

verbeteren, vindt de AVS.

Kwaliteitscultuur
Schoolleiders, bestuurders en

leraren hebben de afgelopen

jaren de kwaliteitszorg in

hun scholen sterk verbeterd,

blijkt uit het Onderwijs-

verslag 2014/2015. Op meer

scholen worden onderwijs

en resultaten gemonitord

en geanalyseerd, passende

doelen gesteld en het onder-

wijs waar nodig bijgesteld.

Mede als gevolg hiervan is in

de afgelopen jaren het aan-

tal zwakke en zeer zwakke

scholen sterk afgenomen.

Bussemaker: “Waar de kwali-

teitscultuur toeneemt, neemt

ook de kwaliteit van onder-

wijs toe.” De ontwikkeling

hiervan vraagt om professi-

onele leergemeenschappen,

hierbij hoort ook het werken

aan de overgangen in het

onderwijs.

Schoolloopbanen verlopen

steeds efficiënter. Het aantal

zittenblijvers in basis- en

voortgezet onderwijs is

gedaald. Daarentegen lijkt

het onderwijssysteem min-

der flexibel te worden voor

leerlingen en studenten. Als

zij overgaan naar een andere

schoolsoort wordt vaker gese-

lecteerd. Aan het eind van de

basisschool krijgen leerlingen

vaker adviezen mee voor één

enkele schoolsoort in plaats

van een gemengd advies voor

meerdere schoolsoorten (79

procent in 2013 tegenover 72

procent in 2009). Ook komen

leerlingen vaker terecht in

homogene brugklassen.

Minder stapelen
Overstappen wordt lastiger,

ook omdat scholen vaker

categoraal georganiseerd zijn.

Aan het eind van de onder-

bouw van het vo komen sinds

een paar jaar leerlingen meer

onder dan boven het door

het basisschooladvies voor-

spelde niveau uit. Leerlingen

volgen vaker de directe route

naar het vervolgonderwijs

(vmbo-mbo, havo-hbo), terwijl

stapelen van opleidingen

(vmbo-havo-vwo, mbo-hbo-wo)

afneemt.

Meer vmbo-leerlingen volgen

hogere leerwegen. Daarente-

gen leiden gerichtere plaat-

sing en minder stapelen ertoe

dat er relatief minder vwo-

diploma’s behaald worden

en de instroom in het hoger

onderwijs afneemt. Het is de

vraag of leerlingen en studen-

ten met meer capaciteiten

nog voldoende kansen krij-

gen. De bewindslieden willen

serieus kijken naar de oor-

zaken dat leerlingen sneller

door de opleiding heen gaan

en minder stapelen. Dekker:

“Het lijkt efficiënt, maar

het kan ook betekenen dat

we talent laten liggen.” Bus-

semaker: “Er is een te strikte

scheiding gekomen tussen

doorstroomroutes.”

Grote verschillen
Er grote verschillen tussen

scholen en onderwijsinstel-

lingen op verschillende

gebieden. Het gaat daarbij

bijvoorbeeld om kwaliteit van

lessen, motivatie en tevre-

denheid van leerlingen en

studenten, en verschillen in

perspectieven na de opleiding

(in het vervolgonderwijs of op

de arbeidsmarkt). De vraag is

welke verschillen nog accep-

tabel zijn. De oorzaken lijken

in een aantal gevallen samen

te hangen met werkbeleving

en personeelsbeleid. _

Meer informatie:

www.onderwijsinspectie.nl

‘e r  i s  e e n  t e  s t r i k t e
s c h e i d i n g  g e ko m e n  t u s s e n

d o o r s t r o o m r o u t e s ’
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nieuw tweejaarlijks rapport

Curriculumspiegel: behoefte aan
heldere leerplankaders
Nederlandse schoolleiders en leraren vragen om heldere kaders en een gedeelde
visie op het ‘waartoe’ van onderwijs en leren. Er is een grote behoefte aan meer
en beter maatwerk, meer samenhang in leerlijnen en tussen vakken, en betere
aansluiting van toetsen op curriculumdoelen. Dit blijkt uit de Curriculumspiegel
2015 die SLO onlangs publiceerde. Het rapport meldt ook dat investeringen in
de professionele ontwikkeling van schoolleiders en leraren op curriculumgebied
onmisbaar zijn voor kwaliteitsverbetering.

De Curriculumspiegel is een

nieuw, tweejaarlijks, rapport

dat een inkijk biedt in de

stand van zaken op curricu-

lumgebied in Nederland. Er

komen vragen aan bod als:

hoe krijgt het curriculum

vorm in de dagelijkse praktijk

van het basis-, speciaal en

voortgezet onderwijs? Past

dat bij wat we willen, zo nee,

wat kunnen we daaraan doen?

Het rapport is geschreven om

een spiegel voor te houden

aan iedereen die in Nederland

werkt aan goed onderwijs:

van beleidsmakers tot school-

leiders en van bestuurders tot

leraren.

Het rapport is ook bedoeld

om de discussie over het cur-

riculum van de toekomst te

voeden, zoals die momenteel

plaatsvindt onder de hoede

van Platform Onderwijs2032.

Het laat zien wat de belang-

rijkste trends en wensen zijn.

Zowel inhoudelijke thema’s als

vakgebieden komen aan bod,

gezien vanuit het perspectief

van beleid, praktijk, weten-

schap en maatschappij. _

De Curriculumspiegel is te

downloaden via www.slo.nl.

onderzoek

Effect tablet op motivatie leerlingen
vooralsnog klein
Tablets in het basis- en voortgezet onderwijs dienen zowel onderwijskundige
(differentiatiemogelijkheden en onmiddellijke terugkoppeling) als pragmatische
(logistieke) doelen. Directeuren en leraren verwachten vooralsnog echter geen
effecten op schoolprestaties, maar wel een positief effect op de motivatie
van leerlingen. Dit verwachte effect op motivatie bleek echter slechts bij één
van de vier onderzochte applicaties daadwerkelijk op te treden, meldt het
Kohnstamm Instituut.

Veel scholen, zowel in het

basis- als in het voortgezet

onderwijs, experimenteren

met het gebruik van

tablets. Dit was voor Kennis-

net aanleiding om het

Kohnstamm Instituut

opdracht te geven onderzoek

te doen naar percepties van

schoolleiders en leraren

omtrent tabletgebruik op

school. Daarnaast werd het

effect van vier applicaties

voor verschillende vakken

op de motivatie van

leerlingen onderzocht.

Zowel schoolleiders als

leraren werd gevraagd naar

redenen voor het invoeren

van tablets en hun visie op

het gebruik. Ook kwamen

zicht op kosten en baten,

draagvlak en betrokkenheid,

en rendement aan de orde.

Daarnaast is bij leerlingen

het effect op de motivatie

onderzocht van twee

applicaties voor het vak

Engels in het basisonderwijs,

en applicaties voor Duits

en rekenen in het vo.

Tegen verwachting in
Uit de interviews kwam naar

voren, dat men in het alge-

meen nog geen effecten van

gebruikte applicaties op pres-

taties van leerlingen verwacht,

maar wel op de motivatie van

leerlingen. Deze verwachting

bleek maar beperkt uit te

komen; slechts één applicatie,

een app voor rekenen in het

vo, bleek een positief effect op

de motivatie van leerlingen te

hebben. Bij twee applicaties

voor het vak Engels in het

basisonderwijs en een applica-

tie voor Duits in het vo werden

geen positieve effecten op

motivatie gevonden. _

Meer informatie:

www.kohnstamminstituut.uva.nl

Foto: Hans Roggen
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Verkeerslessen waar
iedereen blij van wordt

Kijk voor meer informatie over het programma en de mogelijkheden voor subsidie
op onze website, en vraag het informatiepakket vandaag nog aan.

> anwb.nl/streetwise

ANWB Streetwise, hèt verkeerseducatieprogramma van de ANWB:
• heeft al bijna 1,5 miljoen kinderen spelenderwijs laten leren
• kent 4 verschillende praktijklessen, afgestemd op de leeftijd van de leerlingen
• wordt professioneel begeleid door ANWB-instructeurs
• is door ruim 3000 scholen gewaardeerd met een 8,4 gemiddeld

MC150030-012 Streetwise_adv Kader Primair.indd   1 15-04-15   10:11

1_1_stA4_AVS_fc_F.indd  1 22-04-15   09:44
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actueel

deel schoolbesturen loopt achter met invoering

‘Benut functiemix bij nieuwe formatieplannen’
Scholen zijn momenteel intensief aan de slag met de formatieplannen voor het nieuwe schooljaar.
De onderwijsbonden – waaronder de AVS – het ministerie van OCW en de PO-Raad roepen schoolbesturen
op hierbij gebruik te maken van de functiemix.

Binnen het eigen HRM-beleid

zetten scholen steeds meer in

op een divers samengesteld

team, het creëren van een uit-

dagende werkomgeving, het

stimuleren van talenten en

meer academisch geschoolde

leraren. De komende periode

is hét moment om als bestuur,

directie en (G)MR met elkaar

in gesprek functiedifferenti-

atie als onderdeel van het

personeelsbeleid. Want ook

na 2014 blijft in de lumpsum

structurele bekostiging

beschikbaar voor de verdere

realisatie van de functiemix.

Extra impuls nodig
In het actieplan Leerkracht en

de CAO PO zijn enkele jaren

geleden al afspraken vastge-

legd op het gebied van profes-

sionalisering en de invoering

van de functiemix. Veel school-

besturen en scholen hebben de

functiemix inmiddels ingebed

in hun bredere HRM-beleid,

maar het versterken van de

functiemix vraagt op veel scho-

len nog een extra impuls. Zij

lopen achter met de uitvoering

van de functiemix, bijvoor-

beeld door krimp, reorgani-

satie, fusie of omdat er geen

leraren zijn die willen door-

stromen. Het streven in het po

is dat uiteindelijk 40 procent

van de docenten per school-

bestuur in een hogere LB-

salarisschaal komt te zitten, 60

procent blijft in de LA-schaal.

In het speciaal onderwijs gaat

het om iets andere percenta-

ges: 14 procent van de leraren

moet van een LB-schaal naar

een hogere LC-salarisschaal

doorstromen. Voor besturen

die nog niet zo ver zijn, vol-

gen er in de komende periode

volop kansen om de streefper-

centages alsnog te behalen op

hun school of scholen. _

Meer informatie:

www.functiemix.nl

geen bewijs voor noodzaak individueel tabletgebruik

Kleuters die iPad delen, presteren beter
Kleuters presteren iets beter als ze samen werken met de iPad, in plaats van dat ze er alleen op werken.
Dit concludeert promovenda Courtney Blackwell van de Northwestern University in Evanston, nabij Chicago.

Kinderen die een iPad moes-

ten delen, verbeterden hun

score in geletterdheid met

28 procent, terwijl kinderen

die alleen hun eigen iPad

gebruikten met 24 procent

omhoog gingen. Kinderen

zonder iPad in de klas gingen

met 20 procent vooruit.

Blackwell, gespecialiseerd in

onderzoek naar het gebruik

van moderne media en tech-

nologie door jonge kinderen,

onderzocht een schooljaar

lang het iPad-gebruik van

325 kleuters van drie Ameri-

kaanse basisscholen. Ze pleit

voor meer onderzoek naar

het begrip van hoe technolo-

gie bijdraagt aan leren, zodat

leraren en leerlingen tablets

effectief kunnen gebruiken.

In haar promotieonderzoek

concludeert ze dat scholen

wellicht hun tabletgebruik

voor jonge kinderen moeten

herzien, gezien de kosten en

het gebrek aan bewijs voor

de noodzaak van individueel

tabletgebruik. _

De AVS zoekt per 1 juni a.s. een:

Programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor 38 uur per week

Het AVS Centrum Educatief Leiderschap biedt een samenhangend, modern en actueel professionaliseringsaanbod,
gericht op leiderschapsontwikkeling. Kijk voor de volledige vacature op www.avs.nl/vacatures (reactietermijn: vóór 15 mei).

5k ader prim air mei 2015

926309-02_005_24-Apr-15_14:01:58_walter



ac tueel

onderwijspoort 9 april 2015

‘Onderwijs moet eigen toezicht bepalen’
Weg met de afvinklijstjes van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijssector zelf moet bepalen wanneer
onderwijs goed is en hoe ze gecontroleerd wil worden. Maar is de sector wel klaar voor die verantwoordelijk
heid? Tijdens Onderwijspoort op 9 april werd gedebatteerd over het toezicht van de toekomst.
tekst annemieke kooper

Het is een debat dat in het

hele land in volle gang is.

Ook de inspectie zelf doet

eraan mee en kwam vorig

jaar bij monde van de minis-

ter en staatssecretaris van

Onderwijs met een plan om

gedifferentieerd toezicht te

houden. Toneel van de dis-

cussie in Onderwijspoort,

waar de inspectie meeluistert

maar zich er niet in mengt,

is Nieuwspoort in Den Haag.

‘Hoe moet het?’ is dé vraag die

centraal staat. “Als het gaat om

toezicht en verantwoording,

ligt de bal bij het onderwijs.”

Aan het woord is Paul Frissen,

hoogleraar Bestuurskunde. Hij

heeft geen uitgekristalliseerd

plan, maar vindt het overdui-

delijk dat we niet op dezelfde

voet kunnen doorgaan. “Een

toezichthouder kan alleen

maar toezien als hij niet ook

opvattingen heeft over hoe het

onderwijs is georganiseerd.

Mijn beeld is dat het toezicht

van de inspectie daar nu niet

helemaal aan voldoet.”

Als het aan Frissen ligt, moet

het onderwijs zelf bepalen

hoe toezicht gehouden moet

worden. “U moet nadenken

wat het soort toezicht is dat

u op uzelf wilt laten uitoefe-

nen”, spreekt hij de aanwe-

zigen in de zaal streng toe.

De professional is namelijk

de enige die kan bepalen wat

kwaliteit is en waarop dus

moet worden toegezien, vindt

hij. Niet de overheid die het

onderwijs betaalt. “U mag toch

ook hopen dat als u een hoog-

waardige medische behande-

ling ondergaat, de kwaliteit

niet wordt bepaald door

diegene die de behandeling

ook financiert?” Investeren in

kwaliteit leidt immers vrijwel

nooit tot kostenverlaging, iets

waar de eigenaar van de porte-

monnee juist wel op uit is. Dat

wringt. “Te vaak wordt onte-

recht gedacht dat het toezicht

kan repareren wat er misgaat

in het primaire proces.”

Controlelijstje
Het gevaar van de huidige

manier van toezichthouden,

is bovendien dat scholen en

besturen alleen doen wat de

inspectie verlangt en niet

wat ze zelf belangrijk vinden

wat ze moeten doen, stellen

diverse aanwezigen uit het

onderwijsveld.

Vaak is niet eens duidelijk

waar we op worden beoor-

deeld, zegt basisschooldi-

recteur Huub van der Wal.

Gijsbert van Beek, rector bij

het Altena College Sleeuwijk,

maakt wel eens mee dat een

inspecteur aan het einde van

zijn bezoek aan de school nog

even een ‘lijstje wil afvinken’.

Daar moeten we vanaf, vindt

hij. “Met de inspectie wil ik

graag praten over wat ik doe,

waarom, hoe en hoe ik bij-

stuur als dat nodig is. Maar

maak dat controlelijstje zo

klein mogelijk.”

“Het gebeurt nu wel eens dat

de inspectie zegt dat de kwali-

teit goed is, maar ik nog niet

tevreden ben”, vertelt Marja

Blom, bestuurder en eerder

werkzaam bij de inspectie. Pro-

beer scholen dan maar eens

te overtuigen dat ze het toch

anders moeten doen. “Je komt

in een rare verhouding met

je eigen scholen.” Ze kunnen

beter zelf het kwaliteitskader

bepalen, vindt ze dan ook en

daar heeft ze bovendien goede

ervaringen mee, uit een eer-

dere pilot hiermee.

Vla en soep
“De overload aan verantwoor-

dingsplicht en checklistjes

bij het toezicht, leiden af van

het onderwijs”, beaamt SGP-

Kamerlid Roelof Bisschop.

Deugdelijkheidseisen als het

minimum aantal lesuren

dat een school moet geven,

en kwaliteitseisen – wat een

kwalitatief goede les is bijvoor-

beeld – waaraan scholen zich

moeten houden, lopen nu door

elkaar heen. “Het is vla en soep

tegelijkertijd op één bord. Dat

smaakt niet lekker.” Bisschop

goot zijn onvrede over het hui-

dige toezicht in een initiatief-

wetsvoorstel waarover de Twee-

de Kamer binnenkort spreekt.

Als het aan Bisschop ligt, en

met hem D66 en CDA, worden

scholen alleen nog beoordeeld

op de deugdelijkheidseisen.

De school schrijft daarnaast

een schoolplan waarin kwali-

teitseisen aan bod komen en

voert hierover het gesprek met

inspectie.Foto’s: Jelle IJntema
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Volwassen
Een inspectie die terugtreedt,

een andere rol krijgt en een

sector die zelf over zijn eigen

kwaliteit gaat. Dat zien de

meeste aanwezigen graag.

Toch klinkt ook een ander

geluid door. De vraag of het

onderwijsveld zelf wel klaar

is om zelf de kwaliteit en het

toezicht erop te bepalen. Of

ze al volwassen genoeg is dat

te organiseren. Adrie Groot,

voorzitter van het College van

Bestuur bij Stichting Flore,

twijfelt. Ook VVD-Kamerlid

Karin Straus is nog niet over-

tuigd dat de sector er al klaar

voor is. Later misschien, niet

nu. “Er zijn goede scholen die

er zeker al mee uit de voeten

kunnen, maar ook die er nog

niet aan toe zijn. Ik ben ervoor

verantwoordelijk dat álle kin-

deren goed onderwijs krijgen.”

Toekomst
Hoe het toezicht eruit gaat

zien, daarover is de discus-

sie voorlopig nog niet ten

einde. Voor AVS-voorzitter

Petra van Haren is het met

name van belang dat het toe-

zichtkader een ruim kader

wordt. “Het onderwijs, onze

visie op leren en didactiek

verandert. Een toezichtkader

dat te strak om het onderwijs

heen is gebouwd, remt die

ontwikkeling.”

Rinda den Besten, voorzitter

van de PO-Raad: “Ik zie inte-

ressante ontwikkelingen, en

plaats er ook kanttekeningen

bij. In het wetsvoorstel van de

SGP krijgen Kamerleden bij-

voorbeeld direct zeggenschap

over de deugdelijkheidseisen.

Dan bepaalt de overheid als

nog wat kwaliteit is.”

“We zeggen vaak dat ons

onderwijs zo goed is. Als dat

zo is, dan moet het ook zo

zijn dat we het vraagstuk over

toezicht bij scholen en hun

besturen kunnen neerleggen”,

besluit Paul Rosenmoller,

40-urige werkweek en veranderend toezicht

Goed bezochte AVS-ledenbijeenkomsten
Uit alle hoeken van Friesland en Groningen kwamen schoolleiders op 21 april naar
het bestuursbureau van Penta Primair in Grootegast voor de ledenbijeenkomst van
de AVS. Onderwijsinspecteur Martin Uunk ging met de schoolleiders in gesprek
over het veranderende toezicht, AVS-voorzitter Petra van Haren over de uitvoering
van de CAO PO.

Er komt meer variatie in het

aanpakken van het toezicht,

de inspecteurs vragen ook aan

de scholen wat ze zelf goed

vinden gaan en trekken veel

meer samen met de school

op. “De waarborgfunctie is

belangrijk aan de onderkant,

de school kan een eigen beoor-

deling op standaarden geven”,

aldus Uunk. De standaarden

en portretten zijn bekend bij

de scholen. Uunk: “Belangrijk

om te weten is dat niet alles

erin hoeft te zitten om toch

goed te zijn als school.” Hij

geeft aan dat het stimuleren

van de ontwikkeling van scho-

len onderdeel is. Daarnaast

is nieuw dat er gesprekken

met leerlingen en ouders

worden gevoerd. “Het toezicht

in verandering vraagt niet

alleen een andere inbreng van

de school, maar ook om een

omslag bij de inspecteurs”,

benadrukt Uunk. “Wij zijn

altijd op zoek naar de risico’s.”

Met het variabeler worden

van het toezicht, wordt ook

de tijdscyclus variabeler. De

bedoeling is dat een goed

beoordeelde school maar eens

in de zes jaar de inspectie op

bezoek krijgt, een school met

een voldoende eens in de drie

jaar en bij een zeer zwakke

school komt de inspectie al

na een jaar de verbeteringen

opnemen, want die moeten

dan echt zichtbaar zijn (zie

ook het artikel over veran-

derend inspectietoezicht op

pagina 30).

In het tweede deel van de bij-

eenkomst gaat Petra van Haren

in op de 40-urige werkweek in

het kader van de werkdruk,

waarover bij de AVS Helpdesk

veel vragen binnenkomen. Het

levert discussie op met de aan-

wezige schoolleiders, iedere

school loopt weer tegen andere

zaken aan en er wordt verschil-

lend gedacht

over hoe je er

mee omgaat,

ook met je eigen

werkdruk als

schoolleider.

“Hou op te den-

ken dat je even-

veel vrij hebt als

de kinderen”,

besluit een

schoolleider.

Op woensdag 22 april was

de Willibrordusschool in

Deurningen gastheer. School-

leiders waren blij met de open

dialoog. Aandachtspunten:

de zuiverheid van rolneming

door inspecteur en school, en

meebewegen van het toezicht

met onderwijsinhoudelijke ver-

anderingen. De AVS blijft alert

op het effect van de beoorde-

ling. Het moet niet leiden tot

ranking of verengd worden tot

een kwaliteitsoordeel dat geen

recht doet aan de brede vor-

ming van leerlingen. _

Kijk voor de ledenbijeen-

komsten in mei en juni op

www.avs.nl/agenda/avsleden-

bijeenkomsten en pagina 41.

voorzitter van de VO-raad. Ik wil

hen aanmoedigen zelf te bepa-

len wat hun verbeterpotentieel

is, wat goed is, wat excellent.

“Goed onderwijs maak je ín de

school.” _

Op pagina 30 vertellen pilot-

scholen die werken met het ver-

nieuwde inspectietoezicht over

hun ervaringen.

Onderwijspoort is een geza-

menlijk initiatief van de AVS,

PO-Raad en VO-raad, waarbij

deskundigen, politiek en onder-

wijs in discussie gaan over een

actueel onderwijsthema.

Zie www.onderwijspoort.org.
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peiling kennisnet

Spanningen in klas door ruzies op WhatsApp
Leraren op de basisschool en het voortgezet onderwijs hebben last van problemen tussen leerlingen die

zich afspelen op sociale media. Dit blijkt uit een peiling van Kennisnet onder 324 leraren basisonderwijs en

voortgezet onderwijs.

Leerlingen maken bijvoorbeeld

ruzie via WhatsApp, wat zorgt

voor spanningen in de klas.

Verder plaatsen ze ongevraagd

opmerkingen over of beelden

van elkaar op sociale media. Of

ze sturen elkaar tijdens de les

afleidende berichtjes. Scholen

worstelen met de vraag hoe

zij hen online positief met

elkaar kunnen laten omgaan.

80 procent van de ondervraag-

den bespreekt problemen met

leerlingen en zoekt zo een

oplossing. 42 procent schakelt

ouders in en evenveel leraren

schakelen de schoolleiding of

collega's in, zo laat de peiling

zien.

"Wil je sociale veiligheid op

school, dan bekommer je je als

schoolleider en leraar ook om

sociale veiligheid op internet.

De meeste leraren pakken het

gelukkig goed aan, maar mak-

kelijk is het niet", zegt Remco

Pijpers, expert jeugd en digi-

tale media van Kennisnet.

Andere resultaten uit de

peiling:

• Bijna alle leraren (94 pro-

cent) geven aan weinig of

geen zicht te hebben op

onderlinge contacten die

leerlingen hebben via sociale

media.

• Minder dan de helft van de

ondervraagden voelt zich

voldoende vaardig in het

omgaan met sociale media

voor schoolgerelateerde

zaken.

• 23 procent krijgt ondersteu-

ning van het team of de

schoolleiding bij het omgaan

met sociale media.

• Bijna één derde heeft

behoefte aan meer informa-

tie en ondersteuning.

Om scholen te ondersteunen

lanceren Kennisnet en Stich-

ting School & Veiligheid de

publicatie 'Sociale veiligheid

op school en internet', zie

www.kennisnet.nl. _

maar interactieve onderdelen niet wenselijk

Traditioneel prentenboek legt het af
tegen voorleesapp
Kinderen leren meer van digitale prentenboeken dan van traditionele
statische boeken. Vooral taalzwakke kinderen begrijpen een verhaal beter
dankzij bewegende beelden. Maar interactieve spelletjes werken juist
verstorend. Dat concludeert promovenda pedagogiek Zsofia Takacs van de
Universiteit Leiden.

Dankzij bewegende

illustraties, muziek en

geluidseffecten begrijpen

kinderen een verhalende

tekst beter en leren ze meer

nieuwe woorden. Takacs: “We

ontdekten dat bewegende

onderdelen de aandacht

trekken naar delen van de

afbeelding die belangrijk

zijn om het verhaal goed te

begrijpen.”

Migrantenkinderen
Normaal ontwikkelende

kinderen blijken digitale

prentenboeken iets beter

te begrijpen en ermee hun

woordenschat te verrijken. Bij

kinderen die zwak zijn in taal,

zoals veel migrantenkinderen,

is het voordeel zelfs

aanzienlijk. Takacs: “Dankzij

de multimedia-elementen

kunnen deze kinderen

verhalende tekst beter

begrijpen. Begrijpen wat

‘een gebroken hart’ is, gaat

gemakkelijker als er een

treurig muziekje bij klinkt.”

Afleidend
Maar niet alle digitale extra’s

werken stimulerend. Takacs

waarschuwt voor interactieve

verhalen, waarbij een kind

door het aanraken

of verschuiven van

dingen een effect

oproept dat soms

wel, maar vaak

geen of slechts

zijdelings verband

houdt met het

verhaal. “Dat leidt

af en zorgt ervoor

dat kinderen niet geconcen-

treerd kunnen luisteren.”

Daarom stelt ze dat interac-

tieve onderdelen niet wen-

selijk zijn bij voorleesapps.

“App-designers en ontwik-

kelaars moeten er rekening

mee houden dat multitas-

ken – spelen terwijl ze naar

een verhaal luisteren – voor

jonge kinderen erg lastig is.

Leraren en ouders dienen bij

aanschaf zorgvuldig te kijken

welke functies de voorleesapp

heeft.” _

Foto: Hans Roggen
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Over het thema

Is toekomstbestendigheid nog wel mogelijk in

deze veranderlijke tijd? Wat van vandaag zal

over pakweg vijf jaar nog hetzelfde zijn? Het

onderwijs heeft de bijna onmogelijke taak om

samen met de ouders kinderen op te voeden en

toe te rusten met vaardigheden die ze in staat

stellen als volwassenen te functioneren in een

wereld waarvan we nog geen goed beeld hebben.

Met technologie die we nog niet kennen, voor

een beroep dat nu nog niet eens bestaat. Veel

scholen denken daar zelf in alle lagen – inclusief

de leerlingen – actief over na en inmiddels is

ook de overheid gestart met een nationaal debat

hierover onder de noemer Onderwijs2032.

De zogeheten 21e eeuwse vaardigheden

– digitale geletterdheid, samenwerken,

creativiteit – lijken meer van belang dan ooit

en winnen aan aandacht, weliswaar nog niet

structureel. Om welke vaardigheden gaat het

precies en hoe nieuw zijn ze eigenlijk? Die

‘toekomstbestendige’ vaardigheden in een

rijke leeromgeving hebben wel een gedegen

fundament van basisvaardigheden nodig, zoals

rekenen en taal. Hoe combineer je beide, zonder

dat de prestaties achteruit gaan? Dat ‘hybride’

zijn kan, laten steeds meer scholen zien.

We gaan van kennisoverdracht naar leren leren,

hoewel leerstofjaarklassen en klassikaal frontaal

onderwijs nog steeds bestaan, evenals de mythe

van de gemiddelde leerling. Toch wordt onderwijs

individueler, meer op maat. De onderwijsgevende

vervult vaker een rol als coach. Ict speelt hierin

een belangrijke rol. Wat is de keerzijde hiervan,

er vanuit gaande dat leren een sociaal proces is

en samenwerken een belangrijke 21th century

skill? “Onderzoek naar vernieuwingen als de

iPadschool is heel belangrijk.”

“Ik heb nog nooit een onderwerp gezien dat zoveel los-

maakt,” zegt Theo Douma, lid van Platform Onderwijs2032

(zie kader). “Iedereen wil meepraten: leerlingen, ouders,

leraren, het hoger onderwijs, bedrijfsleven, tot aan mensen

uit de mindfulness-sector.’’ Het is hoog tijd dat deze discus-

sie wordt gevoerd, vindt Douma, tevens CvB-voorzitter van

O2G2, een Gronings bestuur met po-, so- en vo-scholen.

“We praten al tientallen jaren over het ‘hoe’, maar de dis-

cussie over het ‘wat’ is te lang niet gevoerd. We moeten

nadenken over wat wij als samenleving belangrijk vinden

voor het onderwijs.’’1

1 Ook AVS-leden denken dat er grote veranderingen aankomen.

‘Onderwijs in de toekomst’, een peiling in januari 2015 onder

800 schoolleiders, wees uit dat 78 procent denkt dat het onderwijs

er in de toekomst ‘heel anders’ gaat uitzien.

thema _ toekomstbestendig onderwijs

Opleiden voor een ongewisse toekomst

Het moet anders: daarover zijn we het eens.

Maar hoe? In het hele land ontwikkelen

scholen zelf nieuwe manieren om jongeren

klaar te stomen voor een nog ongewisse

toekomst. Samen vormen al die vernieuwingen

een bont boeket. Maar daarin zie je wel een

paar kleuren domineren. Scholen willen

naar flexibel onderwijs dat goed aansluit bij

individuele leerlingen én de veranderende

eisen van de maatschappij. Jongeren moeten

wendbaar zijn en de 21st century skills

goed in de vingers krijgen. tekst marijke nijboer

s c h o l e n  w i l l e n  n a a r  f l e x i b e l o n d e r w i j s  d a t  l e e r l i n g e n  w e n d b a a r  m a a k t
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mee eens.” Douma ziet wel al wat grote lijnen in de reac-

ties, die zeker zullen terugkomen in het advies dat Sander

Dekker na de zomer krijgt. “Het is ontzettend belangrijk

dat wij straks leerlingen afleveren die kunnen omgaan

met veranderingen. Allerlei vaste structuren zullen min-

der vanzelfsprekend zijn. Jongeren moeten wendbaar

zijn, kunnen anticiperen op wisselende omstandigheden,

ieder op z’n eigen niveau.”

In Finland, Noorwegen en Schotland lopen al langer

soortgelijke trajecten als Onderwijs2032. Deze inspireer-

den de Nederlandse variant, maar deze is niet geënt op

een van deze voorbeelden. Douma: “We hebben meerdere

sympathieke modellen doorgenomen.”

Van binnenuit kantelen Frans Droog, docent

biologie en Mens en Natuur op het Wolfert Lyceum

Opleiden voor een ongewisse toekomst
s c h o l e n  w i l l e n  n a a r  f l e x i b e l o n d e r w i j s  d a t  l e e r l i n g e n  w e n d b a a r  m a a k t

Het Platform Onderwijs2032 heeft allerlei relevante maat-

schappelijke trends geïnventariseerd en de royale oogst aan

reacties geclusterd. Op basis van die clustering wordt tot

de zomer een brede nationale dialoog gevoerd. Hiervoor is

onder andere een website in het leven geroepen en er zijn

verschillende vragensets ontwikkeld om bijvoorbeeld in

klassen het gesprek aan te gaan.

Veel mensen pleiten voor het ontwikkelen van sociale vaar-

digheden zoals samenwerken, en praktische vaardigheden

zoals programmeren, ondernemen en techniek. Het plat-

form heeft (nog) geen standpunt over hoe de verhouding

moet zijn tussen vaardigheden en kennisoverdracht.

Douma: “Maar de staatssecretaris zei bij de aftrap van het

platform nadrukkelijk dat als je iets toevoegt aan het curri-

culum, je er ook iets moet uithalen. Het moet allemaal uit-

voerbaar zijn. Daar ben ik het als onderwijsman helemaal
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“Zij komen soms met heel bruikbare ideeën,” zegt Droog.

Een van hen is Nathan van Veelen (16 jaar, 4 vwo). Het is

zeker niet zo dat het onderwijs op zijn school slecht is,

nuanceert hij. “Maar de lesindeling kan vaak beter. Bij ons

duurt een les 45 minuten. De ene docent legt bijna de hele

les uit, zodat je thuis nog veel huiswerk moet maken. De

ander legt bijna niks uit, waardoor je de stof niet begrijpt.

Wij willen graag kijken hoe je de lessen beter kunt inde-

len.” De leerlingen komen ook met praktische ideeën.

Neem de ‘groene kaart’. Iemand die minimaal een 7,5 staat

bij een bepaald vak, mag daar een groene kaart inzetten.

Die geeft hem het recht om tijdens deze les aan een ander

vak te werken. Nathan: “Dat maakt je zelfstandiger, en

zo gaan je cijfers voor je minder goede vakken misschien

omhoog. Je leert hierdoor ook beter plannen. En de docent

heeft een beter overzicht over waar je mee bezig bent dan

wanneer je het stiekem doet.”

‘Toptipkaart’ Nog zo’n plan: de ‘toptipkaart’.

Leerlingen kunnen een kaart met een tip of een top (com-

pliment) aan een docent geven. “Zodat docenten ideeën

krijgen over hoe ze vanuit de leerlingen bekeken beter kun-

nen lesgeven,” licht Nathan toe. Het Education Design Lab

denkt ook na over het filmen van bepaalde lessen, zodat

leerlingen deze op een ander tijdstip via YouTube kunnen

bekijken. Nathan: “Maar dat moet natuurlijk technisch en

financieel te doen zijn.” Hij vindt het fijn om mee te denken

over het onderwijs. “Dat is nodig, omdat leerlingen hier

heel anders naar kijken dan docenten. Ik denk zeker dat de

school openstaat voor onze ideeën. We hebben een gesprek

met onze directeur gehad en die was er heel positief over.”

Docent Droog denkt dat flexibiliteit en maatwerk steeds

belangrijker zullen worden. “Sommige leerlingen vinden

het vaste lesrooster bijvoorbeeld onprettig. Iemand die twee

lesuren Duits en twee lesuren natuurkunde per week heeft,

p l at fo r m  o n d e r w i j s 2 0 3 2

Onderwijsvernieuwing vindt te fragmentarisch plaats, vindt

de Onderwijsraad. Daardoor kan het lesprogramma te vol

worden en gaan achterlopen bij maatschappelijke ontwikke-

lingen. De Onderwijsraad pleitte voorjaar 2014 in het advies

‘Een eigentijds curriculum’ voor een permanent college

dat periodiek het curriculum herijkt, vernieuwingen volgt,

gesprekken hierover initieert, de samenhang bewaakt en de

minister adviseert over aanpassingen. Zo ontstond Platform

Onderwijs2032. Dit incasseerde tijdens een brainstormfase

meer dan 17.000 suggesties (zie http://emmaonderzoekt.nl/

onderwijs2032), die de basis vormen voor de huidige, ver-

diepende nationale dialoog. De AVS Ledenraad gaat op

29 mei aanstaande in gesprek met Platform Onderwijs2032.

Na de zomer komt het platform, onder leiding van Paul

Schnabel, met een eerste advies. Meer informatie en mee-

praten: http://onsonderwijs2032.nl

in Bergschenhoek, is een van de initiators van United4-

Education, een landelijke beweging die het onderwijs van

binnenuit wil ‘kantelen’. “Op dit moment is de organisatie

van een school vooral gericht op het onderwijzen: de vak-

ken, de uren, de lesinhoud. Het zou beter zijn als we vanuit

de leerlingen gaan denken: wat moet er geleerd worden?

Je moet niet het onderwijzen organiseren, maar het leren.”

Elf Wolfert-leerlingen denken actief mee over het onder-

wijs van morgen in een Education Design Lab.

‘a l s  j e  i e t s  to e vo e g t  a a n  h e t
c u r r i c u l u m ,  m o e t  j e  e r  o o k  i e t s
u i t h a l e n ’

Leren met de Next Generation werkt volgens de ‘U-theorie’ aan een lerende organisatie. “Dat doen we met elkaar en in kleine stappen. We laten ons
leiden door ons toekomstbeeld. Leerlingen, stagiares, docenten en directieleden hebben allemaal hun inbreng.”
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wil misschien liever één uur Duits en drie uur natuurkun-

de. Daar moeten we zeker naar kijken, al is zo’n flexibel pro-

gramma lastig te regelen en monitoren.” Als Daltonschool

biedt het Wolfert Lyceum al redelijk wat vrijheid. Zo mogen

bovenbouwleerlingen wekelijks zeven uren besteden

aan zelfstudie, een vak bijspijkeren of een keuzemodule.

“We zijn ook vrij actief met verschillende werkvormen.

Bij Nederlands mag je bijvoorbeeld een boekverslag maken

in stripvorm.”

Naast maatwerk denken Droog en zijn collega’s van

United4Education dat 21st century skills (zie ook pagina 14)

steeds belangrijker zullen worden. De eenzijdige nadruk op

kennisoverdracht zal verdwijnen. “Al heb je natuurlijk een

zekere basiskennis nodig om je te kunnen ontwikkelen.”

Als derde toekomstige onderwijspijler noemt Droog media-

wijsheid. “Wijsheid in wat je op internet zet én in wat je

ervan afhaalt.”

Extra inzet Theo Douma van Platform Onderwijs2032

benadrukt dat duurzame onderwijsvernieuwing vraagt

om een extra inzet van scholen en onderwijsgevenden.

“Ook wij moeten vaardig worden in 21st century skills,

wendbaar zijn, ons aanpassen aan wijzigende omstandig-

heden,” zegt hij. “Practice what you preach!” Dat is ook het

idee achter Leren met de Next Generation, een initiatief

van Hogeschool Windesheim en zes Drentse vo-scholen.

Zij ontwikkelen samen praktische initiatieven ter onder-

steuning van leraren, en leiden toekomstige docenten in

de school op.

“Vanuit dat samen opleiden groeide de wens om tot een

nieuw concept te komen,” vertelt Petra Vos, manager

onderwijskunde en ict bij Windesheim. Leren met de Next

Generation werkt volgens de ‘U-theorie’ van de Amerikaan

Otto Scharmer aan een lerende organisatie (zie kader).

“Dat doen we met elkaar en in kleine stappen”, vertelt

Vos. “We laten ons leiden door ons toekomstbeeld. In ieder

mens zit een vermoeden over hoe dingen zich zullen ont-

wikkelen. Bij ons hebben leerlingen, stagiares, docenten

en directieleden allemaal hun inbreng. Datgene wat wij

met z’n allen weten, zal consequenties hebben voor hoe we

leraren gaan opleiden.”

DotEcoPlatform Bij dit initiatief zitten toevallig nogal

wat economieleraren, die vonden dat ict een veel belang-

rijker plek moet krijgen. Dat leidde tot de ontwikkeling

van DotEcoPlatform, een website waar economiedocen-

ten zelfgemaakte filmpjes plaatsen waarin lesstof op een

aansprekende, eigentijdse manier wordt uitgelegd. Vos:

“Ook filmpjes voor vmbo-leerlingen, want die groep wordt

bij dit soort initiatieven vaak vergeten.”

Een delegatie van de Windesheim-lerarenopleidingen

is op bezoek geweest bij een van de Leren met de Next

Generation-scholen, het Hondsrug College. Vos: “Daar

kwam uit dat er een enorme behoefte is aan lesmateriaal.

Wij werken met docenten aan nieuwe ict-toepassingen, en

onze studenten hebben met groepen leerlingen prachtig

thema _ toekomstbestendig onderwijs

t r a i n i n g  t h e o r i e  u  e n  m e e r

Om de omslag te maken van leren uit het verleden naar

leren van de toekomst, biedt de AVS de training ‘Theorie

U: diepe zelfreflectie en leren van de toekomst’. Hierin

komt de theorie van Otto Scharmer uitgebreid aan

bod, met een praktische vertaalslag naar de school:

www.avs.nl/professionalisering/trainingen (Organisatie-,

cultuur en leiderschapsontwikkeling). Zie ook de training

‘De toekomst van brede school en integrale kindcentra’

(Schoolomgeving, ouders en ketenpartners).

Voor volgend schooljaar ontwikkelt de AVS i.s.m. de Inter-

nationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) een leergang

voor schoolleiders over het werken aan en vormgeven van

toekomstgericht onderwijs. Door Ausbildung (vakopleiding)

en Bildung (persoonlijke en maatschappelijke vorming) te

combineren in de school- en lespraktijk.

materiaal ontwikkeld. We kijken nu of daar materiaal bij

zit dat goed genoeg is om uit te geven, zodat anderen er

ook wat aan hebben.” Professionele docenten en Kennisnet

stellen daarvoor samen selectiecriteria op.

Leren met de Next Generation zet in op gepersonaliseerd

leren. Vos: “De toekomst is niet voor iedereen gelijk. Maar

studenten zullen in elk geval ondernemend moeten wor-

den. Ze moeten leren denken in wereldwijde concepten,

dingen delen met elkaar en creatief zijn. 21st century skills

moeten zeker in je concept zitten, zowel op het punt van ict

als samenwerking.”

Meer ruimte? Staatssecretaris Sander Dekker is blij

met de grote respons die het Platform Onderwijs2032 incas-

seerde, ook vanuit het onderwijsveld. “Want het succes van

het nieuwe curriculum staat of valt met de betrokkenheid

van leraren,” laat hij via een woordvoerder weten. “Het is

essentieel dat zij in een volgende fase ook meeschrijven aan

de onderwijsinhoud. Ik denk dat er brede behoefte bestaat

onder leraren aan een curriculum dat meer richting geeft

dan de huidige kerndoelen. Dat kan hen ruimte geven om

los te komen van lesmethoden in de boekjes.”

Frans Droog van United4Education vindt het goed dat het

Platform Onderwijs2032 de verschillende vernieuwingen

volgt. Er gebeurt plaatselijk al heel veel, zegt hij. “Maar dat

weten we niet van elkaar. Iedereen zit in z’n eigen omge-

ving mooie dingen te doen. Als je al die veranderingen met

elkaar verbindt, gaat het sneller.” _

‘ b i j  n e d e r l a n d s  m a g  j e
b i j vo o r b e e l d  e e n  b o e k v e r s l a g
m a k e n  i n  s t r i p vo r m ’
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a a n da c h t  n o g  n ie t  s t ru c t u r eel

thema _ toekomstbestendig onderwijs

Leerlingen optimaal voorbereiden voor de uitdagingen van de moderne tijd door hen 21e eeuwse

vaardigheden aan te leren. Stiekem doen we al veel, maar hapsnap en niet gestructureerd.

Leraren weten niet goed hoe er vorm aan te geven. “Integreer deze vaardigheden in de

vakinhoudelijke onderdelen van het hele curriculum.” tekst irene hemels

‘Zonder 21e eeuwse vaar digheden
komt kennis niet tot uitdrukking’

Obs De Voorsprong in Den Haag werkt met ‘Learning circles’, waarbij
leerlingen uit diverse landen via internet en sociale media met
elkaar samenwerken rond het thema kinderrechten. “Ze worden
als wereldburgers uitgedaagd tot verwonderen, vragen stellen,
onderzoeken en delen met elkaar.”
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a a n da c h t  n o g  n ie t  s t ru c t u r eel

>

SLO-rapport ‘21e eeuwse vaardigheden in het curricu-

lum van het funderend onderwijs’ (2014): “Het zit ‘m

meer in hoe goed we de vaardigheden kunnen toepas-

sen. Je ziet dat het belang ervan toeneemt. Het is niet

meer voldoende om veel kennis over bepaalde inhou-

den te hebben, we moeten sneller in kunnen spelen op

nieuwe situaties. Vaardigheden als samenwerken en

kritisch denken doen we er in het onderwijs nu vaak

bij. Alsof het iets extra is. Die verhouding komt anders

te liggen: het is noodzakelijk dat alle leerlingen ze gaan

verwerven. Daarbij heb je uiteraard gradaties: de een

is beter in creativiteit dan de ander, net als dat de een

beter is in geschiedenis dan de ander.”

Lastig Scholen vinden het lastig invulling geven

aan 21e eeuwse vaardigheden. Uit onderzoek van SLO

komt een beeld naar voren van leraren die wel willen

en het belangrijk vinden, maar volgens eigen zeggen

niet toekomen aan het aanbieden ervan. Twee derde

vindt zichzelf niet voldoende bekwaam om leerlingen

te trainen in deze vaardigheden. Fisser: “Dat ligt ook

aan het beeld dat leraren ervan hebben. Het lijkt groot

en moeilijk, maar intussen besteden ze al vaker aan-

dacht aan deelaspecten dan ze zelf denken.”

De meeste aandacht is er voor samenwerken, sociale en

culturele vaardigheden en kritisch denken. Creativiteit

en probleemoplossend vermogen komen er minder

goed vanaf. Mediawijsheid en informatievaardigheden

(onderdelen van digitale geletterdheid) komen het

minst aan bod. In de bovenbouw van het primair onder-

wijs wordt meer aandacht besteedt aan 21e eeuwse

vaardigheden dan in de onderbouw van het funderend

onderwijs (po en vo). Fisser: “Mogelijk houdt het ver-

band met meer projectmatig werken in het po, het vo

is meer vakgericht. In het algemeen kun je zeggen dat

de aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden versnipperd

is. Alle vaardigheden krijgen soms tot regelmatig wel

een plek, maar weinig expliciet en doelgericht. De aan-

dacht in de leermiddelen is niet substantieel, struc-

tureel en systematisch. Af en toe is er een opdracht

waarbij je iets moet verzinnen, dat valt onder creativi-

teit, en zoiets als samen een presentatie maken kun je

onder samenwerken verstaan. Het is allemaal hapsnap,

eerder toevallig en niet voldoende doordacht.”

‘ v a a r d i g h e d e n  a l s
s a m e n w e r k e n e n  k r i t i s c h
d e n k e n  d o e n  w e  e r  i n  h e t
o n d e r w i j s  n u  v a a k  b i j .  a l s o f
h e t  i e t s  e x t r a  i s ’

‘Zonder 21e eeuwse vaar digheden
komt kennis niet tot uitdrukking’

Critici spreken over ‘oude wijn in nieuwe zakken’ en

waarschuwen voor een te grote nadruk op economie

bij de definiëring van 21e eeuwse vaardigheden. René

Kneyber, wiskundedocent, onderwijsvernieuwer en

sinds kort lid van de Onderwijsraad: “Onderwijs is ook

opvoedkundig en vormend. Bovendien weten we niet hoe

de wereld er over twintig jaar uitziet. Met het centraal

stellen van 21e eeuwse vaardigheden doe je een uitspraak

over wat een mens moet

zijn. Kinderen die niet cre-

atief zijn of moeite hebben

met problemen oplossen

vallen erbuiten. Je krijgt

een grote toevloed van

kinderen waar iets mis

mee is. Je gaat kinderen

passend maken in een sys-

teem, terwijl je het systeem

passend moet maken voor

kinderen.”

SLO, nationaal experti-

secentrum leerplanont-

wikkeling, heeft de 21e

eeuwse vaardigheden na

veel discussiëren en het

raadplegen van deskundi-

gen – waaronder het soor-

telijke rijtje van Trilling en

Fadel uit 2009 – gecatego-

riseerd in communiceren,

samenwerken, creatief

denken, kritisch denken,

probleemoplossend den-

ken en handelen, digitale

geletterdheid, sociale en

culturele vaardigheden en

zelfregulering (doelgericht

en passend gedrag reali-

seren). Echt nieuw zijn de

vaardigheden inderdaad

niet, erkent Petra Fisser,

medeopsteller van het
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Vakoverstijgend De Onderwijsraad adviseert in het

advies ‘Een eigentijds curriculum’ (2014) om 21e eeuwse

vaardigheden toe te voegen aan het schoolse curriculum.

SLO pleit voor een geïntegreerde aanpak. Fisser: “Wij stel-

len voor om deze vaardigheden te integreren in de vakin-

houdelijke onderdelen van het hele curriculum.” Scholen

die er al relatief veel aandacht aan besteden doen dat

allemaal vanuit een vakoverstijgende benadering. Ronald

Goosen, directeur Daltonbasisschool Pieterskerkhof in

Utrecht: “Het is een illusie te denken dat 21e eeuwse vaar-

digheden iets aparts zijn, maar we besteden er wel veel

meer aandacht aan. Eigenlijk zonder te hoeven kiezen wat

ervoor moet wijken in het curriculum. ‘s Morgens richten

we ons op de basisvaardigheden. ‘s Middags werken we

thematisch vanuit de lesmethode VierKeerWijzer, waarin

talentontwikkeling, wereldoriëntatie in brede zin en

sociaal-emotionele ontwikkeling – zoals hoe gaan we met

elkaar om – overal doorheen lopen. Kinderen leren veel

verbanden leggen, kritisch denken en feedback geven en

ontvangen.”

Wereldburgers Ook middelbare scholengemeenschap

Stad&Esch in Meppel heeft naar eigen zeggen de 21e eeuw-

se vaardigheden verwerkt in projectonderwijs, waarvoor

naast het traditionele vakgerichte onderwijs vier uur per

week is ingeruimd. Directeur Jasmijn Kester: “Er is vier uur

afgesnoept van de ‘gewone’ vakken, maar dat betekent niet

dat die vakken inleveren. In het projectonderwijs zitten

naast de 21e eeuwse vaardigheden ook – afhankelijk van

het thema – de kerndoelen van de verschillende vakken

verstopt.”

In het vocabulaire van

de schoolleiders buite-

len de termen beleving,

eigenaarschap en beteke-

nisvol leren over elkaar

heen. “Zonder 21e eeuwse

vaardigheden kun je ken-

nis niet tot uitdrukking

laten komen”, zegt Kester

nuchter.

Openbare basisschool

De Voorsprong in Den

Haag werkt met ‘Lear-

ning circles’, gebaseerd

op de ideeën van Michael

Fullan en zijn zes c’s

(critical thinking, creati-

vity, reflection skills, col-

laboration, communication,

citizenship). Elk schooljaar

werken leerlingen uit

diverse landen een peri-

ode van veertien weken

via internet en sociale

media met elkaar samen rond het thema kinderrechten.

Directeur Bianca Heijsteeg: “Kinderen worden als wereld-

burgers uitgedaagd tot verwonderen, vragen stellen, onder-

zoeken en delen met elkaar. Je kunt het een niet los van

het ander zien. In een rijke leeromgeving neemt de leergie-

righeid toe. Als je inzet op vaardigheden die bijdragen aan

betere kennisontwikkeling kom je uit op een vakoverstij-

gende benadering. Door deze methode gaan kinderen met

al die vaardigheden aan de slag.”

Leerlijnen De 21e eeuwse vaardigheden hebben in de

huidige lesmethodes nog nauwelijks een plek en leraren

hebben vooral behoefte aan concrete voorbeelden om

handen en voeten te geven aan deze vaardigheden, zegt

Fisser. “SLO werkt aan richtinggevende leerlijnen zonder

kant-en-klare recepten voor hoe het te doen, maar met veel

voorbeelden waar leraren uit kunnen putten.” Intussen

ontwikkelen groepen leraren op de scholen Pieterskerkhof

en Stad&Esch al pionierend hun eigen leerlijnen. Kester

van Stad&Esch: “Docenten ontwikkelen een overstijgend

aanbod op basis van de kerndoelen en eindtermen waarin

de 21e eeuwse vaardigheden zijn verankerd.” Goosen van

Pieterskerkhof: “We zijn teruggegaan naar de vraag: wat

willen we dat onze kinderen leren? Leraren moeten de

ruimte krijgen om fouten te maken, te experimenteren.

Ook middelbare scholengemeenschap Stad&Esch in Meppel heeft 21e eeuwse vaardigheden verwerkt in
projectonderwijs. Op de foto het toepassen van kennis en vaardigheden.

‘ i n  e e n  r i j k e  l e e r o m g e v i n g
n e e m t  d e  l e e r g i e r i g h e i d  to e ’
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thema _ toekomstbestendig onderwijs

Kinderen gaan met digitale geletterdheid bijvoorbeeld zo

snel, dat kun je als volwassene vaak niet bijhouden. Maar

moeten we ze dan afremmen? We begeleiden hen, geven

feedback en leren ondertussen veel van ze.”

Stad&Esch kwam in 2012 met een gezamenlijk manifest

waarin de 21e eeuwse vaardigheden staan beschreven, als

sluitstuk van een schoolbrede discussie met onderwijs-

mensen van buiten (‘als inspirators’), leraren, leerlingen en

ouders. De docent heeft daardoor een andere rol gekregen.

Kester: “Er is een andere mindset ontstaan. Voorheen gaf je

les vanuit je vak en het lokaal. Nu werk je vanuit een the-

ma, dat betekent meer loslaten en meer begeleiden.”

Meten Hoe 21e eeuwse vaardigheden zijn te meten

laat zich moeilijk beantwoorden. TNO heeft wel een meet-

instrument ontwikkeld om competenties als samenwerken,

zelfreflectie en zelfvertrouwen van leerlingen in kaart te

brengen. Aan de hand van een zelfevaluatie door leerlingen

kan de begeleider gericht aan de slag kan met de onder-

steuning van zelfsturend leren. Een meetinstrument voor

de vaardigheid creatief vermogen verschijnt dit jaar bij

TNO. Schoolleider Goosen werkt naast rapporten met port-

foliogesprekken – “cijfers geven is het domste wat je kunt

doen” – tussen leerling, ouders en leraren. Fisser van SLO:

o n d e r z o e k

De Universiteit Utrecht wil dit najaar starten met een

onderzoek naar de 21e eeuwse vaardigheden bij docenten

in het voortgezet onderwijs. Prof. dr. Paul Boselie: “De

indruk is dat docenten onvoldoende toegerust zijn. We

willen onderzoeken wat ze zelf al meebrengen om handen

en voeten te geven aan 21e eeuwse vaardigheden bij

leerlingen, maar ook bekijken wat dit vraagt van het team,

de schoolleiding en de onderwijsorganisatie.” Momenteel

loopt een aanvraag bij NWO. Of het onderzoek ook

gehonoreerd wordt is nog niet bekend. De animo onder

voscholen is groot.

1000-21-5000-0284 AVS KaderPrimair 2014-2015-09
1000-21-4000-2187 AVS KaderPrimair 2014-2015-04

Kleur: fc

Lesgeven is topsport voor uw stem. Niet iedere stem is hier van nature geschikt voor.
Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraakversterker met losse speaker die
speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. Meer informatie vindt u op onze website.
www.dynamicsoundfield.nl
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“Ik hoop dat de vaardigheden straks zo vanzelfsprekend

en geïntegreerd zullen zijn in het onderwijs dat toetsen

overbodig is.” _

m e e r  w e t e n ?
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/quickscan
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s o c i a a l  l er en  m e t  i c t,  k a n  dat?

Door de intrede van ict ontstaat meer ruimte voor het doorbreken van jaargroepen, voor tijd en

plaatsonafhankelijk leren en gepersonaliseerd leren. Daarmee ontstaan ook de kritische vragen.

Wat doet het met leerlingen als ze dagelijks achter een computer zitten? Wat betekent het voor de

sociale kanten van het leerproces? Is ict een obstakel of juist een hulpmiddel bij samenwerkend

leren? Het ministerie van Onderwijs laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

tekst lisette blankestijn

‘Je kunt als leraar

thema _ toekomstbestendig onderwijs

niet achterover leunen’

Foto: Hans Roggen18
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m e e r  s a m e n w e r k e n  d o o r  i pa d

Hans van Alphen, directeur van O4NTbasisschool Het

Palet in Almere, constateert dat zijn leerlingen juist meer

samenwerken nu ze allemaal een iPad hebben. “We

gebruiken de tablets vooral voor het oefenen van taal en

rekenen. De kinderen werken intensiever en sneller dan in

een schriftje. De leraar heeft minder administratieve last,

omdat hij het werk niet hoeft na te kijken. Hij analyseert

de voortgang via de rapportages die de educatieve

software genereert en past zijn instructie daarop aan. We

werken met LBleraren die bijvoorbeeld rekenspecialist

zijn, of begrijpend lezenspecialist. Daardoor zijn de

instructies van hoog niveau. Met de iPad vergroten we

de efficiency dermate, dat er veel ruimte ontstaat voor

expressieactiviteiten als tekenen, dans en zingen.

Leerlingen bouwen met elkaar knikkerbanen. Ook leren we

onze leerlingen programmeren, hebben we een 3Dprinter

en kunnen leerlingen muziek en kookworkshops volgen

of basketbalclinics doen. We besteden veel aandacht aan

mediawijsheid en andere vaardigheden van de toekomst,

zoals gezamenlijk presentaties maken.”

Het enige sociale risico van ict speelt zich na school af,

vindt Van Alphen: “De iPads gaan elke dag mee naar huis.

Dan kunnen leerlingen laten zien wat ze gedaan hebben,

en in overleg met school kunnen ze thuis verder werken.

Maar het is zaak dat ouders de kinderen daarnaast

stimuleren om buiten te spelen.”

“De beeldvorming is dat kinderen op Steve Jobs-scholen de

hele dag individueel op een iPad zitten te werken.” Maurice

de Hond, oprichter van de O4NT-scholen (‘Onderwijs voor

een Nieuwe Tijd’) heeft er last van: “Op ‘De Ontplooiing’

in Amsterdam (de school van mijn dochtertje), gebruiken

leerlingen hun iPad gemiddeld een derde deel van de tijd.

We gebruiken de technologie om de oude schoolstructuur

te doorbreken, maar dat leidt niet tot individualisme.

Als je als kind in een klas zit waar frontaal wordt lesgege-

ven, heb je veelal een passieve, luisterende rol. Je verricht

individuele activiteiten als lezen en schrijven. Het meeste

sociale contact heb je met kinderen die vlakbij zitten. In

ónze structuur hebben leerlingen weliswaar hun eigen

stamgroep met coach (waarbij ze mogen zitten waar ze wil-

len), maar de andere leeractiviteiten vinden door de hele

school plaats, in steeds andere configuraties. Leerlingen

brengen veel tijd door in projectgroepjes met kinderen van

verschillende leeftijden. Er is daardoor sociale interactie

met een grotere diversiteit aan kinderen, en dat stellen

onze leerlingen erg op prijs. Zij hebben een grote intrinsie-

ke motivatie, gaan graag naar school en hebben minder last

van bijvoorbeeld ADHD of concentratieproblemen.

Momenteel zetten de Open Universiteit en de Onderwijs

Innovatie Groep een onderzoek in de steigers naar de wer-

king van de iPadscholen. Ze doen dit in opdracht van het

ministerie van OCW. Onderzoeksleider prof. dr. Rob Martens,

verbonden aan het Onderzoekscentrum voor leren, doceren

en technologie van de OU: “Naast cognitieve leeropbreng-

sten onderzoeken we ook het welbevinden van de kinderen.

Hoe staat het met hun zelfvertrouwen, hebben ze het naar

hun zin? Een basisvoorwaarde om te leren is dat je je op je

gemak voelt en dat je voelt dat de leraar je kent en waar-

deert. We gaan met oprichters én met tegenstanders praten.”

Harde beelden Want tegenstanders, die zijn er ook.

Scholen investeren fors in devices als iPads, vaak met hulp

van ouders. Maar de pers is kritisch en ondertussen plaat-

sen de meest wired families ter wereld – werkzaam in de

computerindustrie in Silicon Valley – hun kinderen weer

op computervrije scholen, om bijvoorbeeld te leren breien,

in de modder te graven en in een kring spelletjes te doen.

Onderzoek naar onderwijsvernieuwingen is dus heel

belangrijk, vindt ook Martens. “Er is een revolutie gaande

en het zou kapitaalvernietiging zijn als we de feiten niet

van de meningen zouden scheiden. De pers zet harde beel-

den neer, maar iedereen die de moeite neemt om eens op

een iPadschool te gaan kijken, zal zien dat er vaak meer

‘ v e r t r o u w  n i e t  b l i n d  o p  d e
a dv i e z e n  v a n  d e  c o m p u t e r.
b l i j f  a lt i j d  z e l f  g o e d  n a a r  d e
l e e r l i n g  k i j k e n ’

interactie is dan op een traditionele school. Leraren en

onderwijsassistenten zijn continu met de leerlingen

bezig.” Eén ding staat voor Martens al vast: “Niemand die

anno 2015 een school start om kinderen het onderwijs van

morgen te bieden zal het in zijn hoofd halen om dertig

leerlingen van dezelfde leeftijd de hele dag in één lokaal

te zetten.” Voorjaar 2016 worden de eerste onderzoeks-

resultaten verwacht.

Foto: Hans Roggen 19k ader prim air mei 2015
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Zicht op mentale stappen De leraar als coach en

kritische analyticus van data omtrent leervorderingen: we

zien het terugkomen bij iedere school die ict verregaand

inzet bij het leren. Technologie verbetert het leren en de

onderwijsresultaten volgens Michael Fullan1 alleen als de

school deze verbindt met een focus op de leerresultaten en

de veranderende rol van leraren. Ook Menno van Hasselt

van O21 (Onderwijs in de 21e eeuw) benadrukt het belang

daarvan. “Leren is een sociaal proces: kinderen leren in

interactie met elkaar en de leraar. Bij individueel leren

heeft een leraar minder zicht op de mentale stappen

die een kind zet, omdat hij dat lastig kan organiseren.

Daarom is het bijvoorbeeld bij digitaal oefenmateriaal

van Snappet verstandig om óók met een kladblaadje te

werken: Snappet is adaptief, maar als leraar zie je niet

hoe je leerling tot zijn oplossing is gekomen. Daarnaast

blijft goede instructie van groot belang. Minimaal geleide

instructie vergroot de kloof tussen de potentie van een

leerling en zijn leeropbrengsten. Op scholen met eigen

leerroutes ontbreekt vaak de opbrengstgerichtheid. Dit zie

ik bijvoorbeeld op scholen die overstappen op het werken

met tablets. De leerresultaten blijven achter, omdat de

focus op het handelen ligt en niet op de opbrengsten.

Ik zie overigens veel realiteitszin op basisscholen.

Echt individueel leren blijkt eenvoudigweg niet te organi-

seren. Zelfs op ervaringsgerichte scholen zijn leerlingen

in groepjes bezig met hun doelen. Kinderen leren graag

samen, ook om elkaar feedback te geven. Als je dat inbedt

in je onderwijs, leren ze sneller. Daarnaast weten we dat

convergent werken (alle leerlingen werken aan hetzelfde

doel) nog altijd het beste onderwijs oplevert.”

Uit Amerikaans en Nieuw-Zeelands onderzoek blijkt dat

tablets samenwerkend leren kunnen bevorderen, mits ze

juist worden gebruikt. De Nieuw-Zeelandse onderzoeker

Garry Falloon2 benadrukt wel het belang van een passend

lesontwerp voor een succesvolle samenwerking op de

tablet.

s a m e n  f i l m p j e s  m a k e n

Ben Hoefnagel, docent Engels op het Stanislascollege in Delft:

“Samenwerkend leren is heel belangrijk, ook voor later. Ik geef

les in laptopklassen en traditionele klassen en merk dat ict

samenwerken makkelijker maakt. Bij samenwerken ontstaan

vaak discussies: ‘die lift mee’ en ‘die beslist alles’. Maar als je

leerlingen bijvoorbeeld in Google Drive met een groepje een

werkstuk laat maken, dan werken ze samen aan één bestand,

een beetje Wikiachtig. Daarbij ontstaan heel inhoudelijke

gesprekken. En als leraar zie je wie wat heeft toegevoegd.”

Hoefnagel heeft ervaring met het ‘Leerlingen voor Leerlingen’

project van het programma InnovatieImpuls Onderwijs.

Daarbij leggen bovenbouwleerlingen in filmpjes voor jongere

leerlingen onderdelen van de lesstof uit. “Het project is

afgelopen, maar nog steeds laat ik leerlingen filmpjes maken.

Ze vinden het leuk om samen na te denken hoe ze de stof in

beeld brengen. En de onderbouwleerlingen kunnen hierdoor in

de elektronische leeromgeving (ELO) informatie zoeken waar

ze behoefte aan hebben.”

Valkuilen zijn er ook, bij het benutten van ict. Hoefnagel:

“Het is best lastig om een goede samenwerkingsopdracht

te maken. Het is niet: een opdracht uitschrijven en dan

‘jongens succes ermee’. Je moet je leerlingen goed begeleiden

en coachen. Denk vanuit je onderwijsopdracht; ict is een

leermiddel dat veel mogelijk maakt, maar je kunt als leraar

niet achterover leunen.”

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

1 Stratosphere – de verbindende kracht van technologie,

pedagogie en veranderkunde’, Michael Fullan, uitgeverij OMJS/

Stichting de Brink, 2013

2 Het resultaat van Falloons studie is op 7 februari 2015

gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Computers &

Education.

Elektronisch harnas Martens noemt twee gevaren

van digitalisering. “Als we leerlingen letterlijk gaan volgen

met ict, maak ik me zorgen over dat ‘elektronische harnas’.

‘Waar zijn ze, wat doen ze, welke games spelen ze en hoe

lang?’ Als er altijd iemand meekijkt, is dat benauwend. Dan

verliezen kinderen autonomie.” Daarnaast waarschuwt hij

om niet blind te vertrouwen op de adviezen van de compu-

ter. “Leraren mogen niet lui worden, het is belangrijk dat

ze hun kritisch vermogen aanspreken. Blijf altijd zelf goed

naar de leerling kijken. Misschien zijn er nog wel andere

opties dan die de software voorschotelt!”

20
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Focus op
schoolfinanciën

HORLINGS Onderwijsaccountants is meer dan een handtekening. Wij combineren vakkennis
met actuele branchekennis om onderwijsinstellingen goed te bedienen.
De controle van uw jaarrekening doen wij dan ook net iets beter dan hoe u gewend bent, tegen
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Van Hasselt heeft hoge verwachtingen van learning analy-

tics. “Digitale content stelt ons in staat om op grote schaal

data van leerlingen te verzamelen en analyseren. Dat

levert waardevolle kennis op. Zo heeft de Universiteit van

Amsterdam via de Rekentuin ontdekt dat de volgorde van

de leerlijn rekenen niet logisch is. Al die data die digitale

leermiddelen genereren, helpen te begrijpen hoe leerlin-

gen het best leren. Daarmee geven we het onderwijs een

belangrijke kwaliteitsimpuls.” _

m e e r  w e t e n ?
www.avs.nl/professionalisering/trainingen/masterclass/

masterclasslereninde21eeeuw

Het Doorbraakproject Onderwijs & Ict

(http://doorbraakonderwijsenict.nl) ondersteunt scholen die

ict willen inzetten voor meer gepersonaliseerd leren. Onder

deel hiervan zijn zogenaamde ‘Leerlabs’, waarin groepen

scholen onder begeleiding aan de slag gaan met een door hen

ingediend vraagstuk rondom gepersonaliseerd leren met ict.

De opbrengsten moeten toegankelijk en bruikbaar worden voor

de hele sector. http://leerling2020.nl/leerlabs/

“De beeldvorming is dat kinderen op Steve Jobsscholen de hele dag
individueel op een iPad zitten te werken.” Foto: Hans Roggen

21k ader prim air mei 2015
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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? Kijk 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!: In het ‘Lab4Makers’ van basisschool ’t Slingertouw

in Eindhoven leren leerlingen door te maken. Het verbindt creativiteit

met (doehetzelf ) technologie en stimuleert de zogenoemde 21e eeuwse

vaardigheden. tekst vanja de groot

“Kinderen weten nog maar weinig over de

geavanceerde technologie van nu, dat je

apparaten als een computer bijvoorbeeld

ook uit elkaar kunt halen en zelf maken.”

Om hen te stimuleren zich hierin te ver

diepen en techniek leuk te maken, richtte

leraar en ictcoördinator Robin Platjouw op

basisschool ’t Slingertouw in Eindhoven

het ‘Lab4Makers’ in. Een spannende, open

leeromgeving waarin leerlingen sinds 2014

met computers, iPads, 3Dprinters en ander

materiaal zelf van alles kunnen ontwerpen en

maken – digitaal of met de hand. Platjouw:

“Het ontdekken dat je bij kleuters stimu

leert, wordt eigenlijk vanaf groep 3 weer

deels weggestopt door allerlei methodes.

In het lab mag je weer kleuter zijn.” De

3Dprinters hebben de leerlingen zelf in

elkaar gezet. “Het zijn open kasten, zodat je

erin kunt kijken en zien hoe de printplaten

hun werk doen.” Ze vormen het hart van

het makerslab. Met websites als SketchUp

en Tinkercat kunnen leerlingen 3Dprints

downloaden, aanpassen en eigen ontwer

pen maken. Platjouw: “Hierbij komen ook

rekenonderdelen als maten en graden om de

hoek kijken.” Hele kastelen en dinosaurus

sen staan inmiddels trots tentoongesteld

in de vitrinekast. Ook “onmisbaar in een

ontdeklab” zijn Makey Makey’s: kleine chip

kaartjes waarmee je een stroomcircuitje kunt

maken en alledaagse dingen (zelfs mensen!)

omvormt tot touchpad. “Pianospelen op

bananen wordt zo bijvoorbeeld werkelijk

heid”, vertelt Platjouw.

Programmeren is een belangrijk onder

deel in het lab. Met het gratis lespakket

Codekinderen en de website Scratch leren

leerlingen spelenderwijs en stap voor stap de

beginselen. Bijvoorbeeld het aansturen van

(Lego)robots. “Het draait niet alleen om nul

len en enen, maar om logisch nadenken over

vervolgstappen.” Een goed Nederlands werk

woord voor makersonderwijs is er niet echt.

Het gaat verder dan (digitaal) knutselen,

want je doorloopt een heel ontwerpproces.

“Een auto op wind of zonnekracht maken

bijvoorbeeld, van prototype tot verbeterde

versies.” In het Engels heet dit tinkeren:

maken, uitproberen, verbeteren. “Ontdekken

en ervaren waarom iets wel of niet werkt is

belangrijker dan een perfect eindproduct”,

legt Platjouw uit.

Platjouw vroeg en kreeg 4.000 euro subsidie

van OnderwijsPioniers voor het Lab4Makers.

Een halve dag in de week is hij ambulant

en maakt dan kinderen en leraren van – nu

nog – groep 6 tot en met 8 wegwijs in het

lab. Een groep brengt er een keer in de twee

weken een uur door. “Bedoeling is dat ik

steeds meer naar de achtergrond verdwijn

en dat leraren er uiteindelijk met hun eigen

groep zelf aan de slag gaan. Die overdracht

is nog een uitdaging.” Voorwaarde voor

makersonderwijs is een open houding van

leraren, vindt Platjouw. “Zorg dat ze niet in de

remstand gaan, dat ze samen uitproberen en

begrijpen dat dit de wereld is waar kinderen

mee te maken krijgen.” Het enthousiasme van

leerlingen werkt hierbij aanstekelijk. “Laat

je bij de hand nemen, ga niet zitten nakijken

als ze aan het programmeren zijn. Je hoeft

echt niet supertechnisch aangelegd te zijn

om te tinkeren. Creëren vinden alle kinderen

leuk, het ontwerpen spreekt ook meisjes aan.

En ze hoeven heus niet allemaal naar het

technasium of programmeur te worden, maar

laat ze in elk geval proeven van deze mogelijke

richting, biedt het aan. Koppel er ook vooral

geen toets aan, dit soort processen is sowieso

lastig meetbaar.”

In de toekomst wil Platjouw beter kijken naar

de koppeling met vakken als handvaardig

heid, techniek en rekenen. “Deze komen alle

maal terug in het lab, dus je kunt in overleg

de tijd die je eraan besteedt anders indelen.”

Een andere voorwaarde is ondersteuning

vanuit de directie. “Ik kreeg alle vrijheid om

subsidie aan te vragen en onze schoolleider

polst iedere keer als er een groep geweest

is hoe het was.” Een valkuil is het beheer,

onderhoud en (laten) repareren van de appa

ratuur. “Het kost behoorlijk wat tijd om alles

draaiende en netjes te houden.” Stralende

kinderen die vol overgave en met passie bezig

zijn maken dit echter meer dan goed. _

m e e r  w e t e n ?
De Tweede Kamer heeft inmiddels

een motie aangenomen om ruimte te

geven aan makersonderwijs. Ook is aan

staatssecretaris Dekker gevraagd het te

agenderen voor Onderwijs2032.

http://fabschool.nl, http://fablab.nl,

www.inventtolearn.com

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

‘in ieder kind schuilt
een kleine maker’

Leraar en ictcoördinator Robin Platjouw
is trekker van het ‘Lab for Makers’ op ’t
Slingertouw in Eindhoven.
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Al 1,5 miljoen kinderen veiliger in het
verkeer door ANWB Streetwise

(Advertorial)

Goed en verantwoord omgaan

met verkeerssituaties leert een

kind maar op één manier: in de

praktijk! Daarom heeft de ANWB

het programma ANWB Streetwise

ontwikkeld. Een praktisch, maar

vooral leuk en leerzaam verkeers

programma, dat zowel scholen als

ouders helpt bij het verkeersvaar

dig maken van kinderen. Profes

sionele instructeurs komen een

ochtend naar de school en geven

verkeerstrainingen gericht op de

beleving van echte verkeerssitua

ties. Met speciaal ontwikkelde

lesmaterialen zoals electro en

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeers

lichten, opblaasbare auto’s en een

fietsparcours wordt de praktijk

zoveel mogelijk nagebootst.

Vier programma’s afgestemd op

de leeftijd van de kinderen

Toet toet

Bij groep 1 en 2 staan het herken

nen van (gevaarlijke) verkeersge

luiden en het oefenen met over

steken centraal. Daarnaast leren

ze waarom het zo belangrijk is om

een kinderzitje en de autogordel

te gebruiken. In het standaard

programma wordt dit onderdeel

door de eigen leerkracht gegeven.

Blik en klik

Voor groep 3 en 4 leren de

kinderen veilig oversteken en

ervaren ze in een elektrische auto,

waarom ze in de auto een gordel

en kinderzitje moeten gebruiken.

Door middel van de iCheck voert

de leerkracht een indicatieve

oogmeting uit.

Hallo auto

Hallo auto leert de kinderen van

groep 5 en 6 over de remweg van

een auto en de invloed van reac

tietijd op die remweg. Kinderen

nemen zelf plaats op de bijrijders

stoel van een ANWB lesauto en

mogen zelf remmen. 

Trapvaardig

Trapvaardig traint de kinderen

van groep 7 en 8 in praktische

fietsvaardigheid. De leerlingen

fietsen met een zware rugzak

over een uitdagend parcours en

trainen moeilijke manoeuvres.

Tevens is er een Bike Check (fiets

controle) beschikbaar en mogen

de leerlingen op een elektrische

step rijden.

Digibordlessen

In samenwerking met uitgeverij

Malmberg is er een online lespro

gramma gemaakt. Dit bevat een

voorbereiding op de praktijkles

sen van ANWB Streetwise en een

evaluatieles. Ook biedt uitgeverij

Malmberg een volledige verkeers

methode op het digibord aan:

Let’s go!

Waardering ANWB Streetwise

Al ruim 1,5 miljoen kinderen op

ruim 3000 scholen hebben de

verkeerslessen inmiddels gevolgd.

De waardering door leerkrachten

voor ANWB Streetwise is met een

rapportcijfer van 8,4 zeer hoog.

Het programma maakt deel uit

van de toolkit van het Kennis

platvorm Verkeer en Vervoer

(CROW KpVV). Het CROW KpVV

beoordeelt dit programma als

bovengemiddeld goed.

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

Prijzen 2015

De kosten voor het standaard

ochtendprogramma bedragen

€ 850, incl BTW. Wilt u weten of

uw school in aanmerking komt

voor subsidie of meer informatie?

Neem dan contact op met ANWB

Streetwise via telefoonnummer

0882698543.

Of kijk op anwb.nl/streetwise

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

Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus,
Minister van Infrastructuur en
Milieu
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goed onderwijsbestuur

Tijdens drie verschillende workshops,
onder meer tijdens het AVS-congres,
ontmoetten de auteurs bijna vijftig
bestuurders, directeuren of HR-
beslissers uit het onderwijs. Ze
gingen in gesprek met mensen uit
zowel het primair onderwijs als
middelbaar beroepsonderwijs over
een en hetzelfde onderwerp: teams –
zowel van leraren als van directeuren
– en hoe haal je eruit wat erin zit?

tekst carine hulscher-slot en raoul

schildmeijer

De bijeenkomst met de mbobestuurders

begon met een prikkelend inzicht. Een eva

luatie van de MBO Raad heeft uitgewezen

dat scholen die goed presteren, vaak scho

len zijn waar teams goed functioneren. In

deze scholen leiden beter functionerende

teams uiteindelijk zelfs tot betere presta

ties van leerlingen. In het mbo is daarom

de keuze gemaakt teamontwikkeling tot

integraal onderdeel van professionalise

ring te maken. Steeds meer scholen zien

teams als basisorganisatorische eenheid.

Ook de pomensen in de workshops

herkenden de kracht van goed functio

nerende teams. En zij delen de behoefte

om patronen in teams, die bepalend

zijn voor het succes, te doorgronden en

beïnvloeden. Hoe je dat doet, daarover

leven nog vragen. Zoals: hoe creëer ik

teambevlogenheid? Hoe zorg ik voor een

gedeelde identiteit? Hoe maak ik een team

lerend? Hoe profiteer ik van de verschillen

in mijn team?

Eigen gedrag
Onderwijsmensen realiseren zich direct

dat een teamleider, door zijn of haar eigen

gedrag aan te passen, van invloed is op het

presteren van het team dat hij of zij leidt.

Het is niet het zoeken naar knoppen waar

aan je moet draaien, zoals je elders nogal

eens tegenkomt, maar het besef dat je zelf

een van die knoppen bent en je dus op zoek

moet naar het effect van je eigen gedrag.

Onderwijsmensen voelen dat goed aan.

Daarmee is een wereld gewonnen. Als direc

teur of teamleider is je beïnvloeding van het

teampresteren altijd indirect. Jij presteert

immers niet zelf – dat doet je team – en

aan jou de uitdaging om de onderliggende

broncode, de grammatica van je team, te

doorgronden en hier bewust je beïnvloeding

op te richten. Dat geldt in natuurlijk ook

voor bestuurders bij de prestaties van hun

team van directeuren. Wie dat doorheeft, is

er misschien niet meteen, maar ontwikkelt

wel in de goede richting.

Voor professionals uit de wereld van

managementadvies en	training zijn de

ontmoetingen met mensen uit het veld inspi

rerend. Zij hebben immers dezelfde vraag

te stellen: hoe zijn wij effectief in de beïn

vloeding van anderen? Ook zij willen graag

resultaat van hun werk, beloond door dat ene

wonderzinnetje uit een evaluatie: ‘Hier heb ik

écht wat aan gehad’. Bij het coachen, trainen

of adviseren van bestuurders en directeuren

is samen werkend leren en lerend werken

dus van belang. Dat kan door experimente

ren in de praktijk en daarop reflecteren met

elkaar vervlechten. Doen, leren en continue

verbeteren gaan dan hand in hand. _

Carine HulscherSlot

en Raoul Schildmeijer zijn

senioradviseurs bij

Leeuwendaal.

teamontwikkeling als
integraal onderdeel van
professionalisering
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Al 1,5 miljoen kinderen veiliger in het
verkeer door ANWB Streetwise

(Advertorial)

Goed en verantwoord omgaan

met verkeerssituaties leert een

kind maar op één manier: in de

praktijk! Daarom heeft de ANWB

het programma ANWB Streetwise

ontwikkeld. Een praktisch, maar

vooral leuk en leerzaam verkeers

programma, dat zowel scholen als

ouders helpt bij het verkeersvaar

dig maken van kinderen. Profes

sionele instructeurs komen een

ochtend naar de school en geven

verkeerstrainingen gericht op de

beleving van echte verkeerssitua

ties. Met speciaal ontwikkelde

lesmaterialen zoals electro en

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeers

lichten, opblaasbare auto’s en een

fietsparcours wordt de praktijk

zoveel mogelijk nagebootst.

Vier programma’s afgestemd op

de leeftijd van de kinderen

Toet toet

Bij groep 1 en 2 staan het herken

nen van (gevaarlijke) verkeersge

luiden en het oefenen met over

steken centraal. Daarnaast leren

ze waarom het zo belangrijk is om

een kinderzitje en de autogordel

te gebruiken. In het standaard

programma wordt dit onderdeel

door de eigen leerkracht gegeven.

Blik en klik

Voor groep 3 en 4 leren de

kinderen veilig oversteken en

ervaren ze in een elektrische auto,

waarom ze in de auto een gordel

en kinderzitje moeten gebruiken.

Door middel van de iCheck voert

de leerkracht een indicatieve

oogmeting uit.

Hallo auto

Hallo auto leert de kinderen van

groep 5 en 6 over de remweg van

een auto en de invloed van reac

tietijd op die remweg. Kinderen

nemen zelf plaats op de bijrijders

stoel van een ANWB lesauto en

mogen zelf remmen. 

Trapvaardig

Trapvaardig traint de kinderen

van groep 7 en 8 in praktische

fietsvaardigheid. De leerlingen

fietsen met een zware rugzak

over een uitdagend parcours en

trainen moeilijke manoeuvres.

Tevens is er een Bike Check (fiets

controle) beschikbaar en mogen

de leerlingen op een elektrische

step rijden.

Digibordlessen

In samenwerking met uitgeverij

Malmberg is er een online lespro

gramma gemaakt. Dit bevat een

voorbereiding op de praktijkles

sen van ANWB Streetwise en een

evaluatieles. Ook biedt uitgeverij

Malmberg een volledige verkeers

methode op het digibord aan:

Let’s go!

Waardering ANWB Streetwise

Al ruim 1,5 miljoen kinderen op

ruim 3000 scholen hebben de

verkeerslessen inmiddels gevolgd.

De waardering door leerkrachten

voor ANWB Streetwise is met een

rapportcijfer van 8,4 zeer hoog.

Het programma maakt deel uit

van de toolkit van het Kennis

platvorm Verkeer en Vervoer

(CROW KpVV). Het CROW KpVV

beoordeelt dit programma als

bovengemiddeld goed.

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

Prijzen 2015

De kosten voor het standaard

ochtendprogramma bedragen

€ 850, incl BTW. Wilt u weten of

uw school in aanmerking komt

voor subsidie of meer informatie?

Neem dan contact op met ANWB

Streetwise via telefoonnummer

0882698543.

Of kijk op anwb.nl/streetwise

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

Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus,
Minister van Infrastructuur en
Milieu
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Plan Nederland organiseert samen met de KNSB en Water for life
de grote landelijke scholierenactie Schaatsen voor Water.

Duizenden scholieren komen ook dit jaar in actie op ijsbanen in heel
Nederland. Zij schaatsen zoveel mogelijk rondjes en laten zich per rondje
sponsoren door vrienden, familie en kennissen. Het doel is veilig drinkwater
en betere hygiëne voor kinderen in Malawi.

Plan biedt samen met haar partners alle deelnemers een educatief en sportief
lespakket én de mogelijkheid om gebruik te maken van een gastles.

Doet uw school ook mee?

Schrijf uw school in voor Schaatsen voor Water
2015 en maak kans op een schaatsclinic van
voormalig wereldkampioen schaatsen:
Annamarie Thomas!

Inschrijven?
mail naar info@plannederland.nl of bel met het
actieteam Schaatsen voor Water 020 549 55 20

**deze actie is uitsluitend geldig bij inschrijving in mei**

winactie

Doe mee en...
...help de kinderen in Malawi
...geef uw leerlingen een sportieve uitdaging
...leer over de waterproblematiek in Afrika
...beleef met uw school een onvergetelijke dag op de ijsbaan!

Kijk voor meer informatie op
www.plannederland.nl/schaatsenwater

16-27 november 2015
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Hygiëne op scholen
Educatiepakket leert kinderen over gebruik sanitair

CWSNederlandB.V. isgevestigd te ‘sHertogenbosch.Via11 landelijkeservicedepots
levert CWS diensten en producten op het gebied van sanitaire hygiëne. Zij verzorgt
met name de inrichting van de toiletruimte met handdoekautomaten, zeepauto-
maten, luchtverfrissers en schoonloopmatten. De inrichting van de sanitaire ruimte
is echter pas het begin. Voorlichting geven aan de kinderen op school is minstens zo
belangrijk. Hygiëne begint immers bij de gebruikers van het toilet zelf.

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn de drie pijlers waarop CWS focust.
“Wij onderscheiden ons door kwalitatief hoogwaardige materialen te leveren
die ook nog eens bijdragen aan een beter milieu. 100% biologisch katoen, toi-
letpapier met cradle-to-cradle en/of FSC-keurmerk, waterbesparende sen-
sorkranen en een energie-efficiënte wasserij zijn slechts enkele voorbeelden
van onze milieuvriendelijke manier van werken. Jaarlijks wordt een nieuw
duurzaamheidsrapport opgesteld en op onze website geplaatst. Iedereen
kan wel roepen dat hij groen is, maar dat moet je ook kunnen aantonen.
Daarom is een transparante communicatie voor ons enorm belangrijk”, aldus
marketing manager Han Strijbos. Hij is dan ook enorm trots op het onlangs
verkregen MVO Prestatieladder 4 en het Fira brons certificaat.

Een tweede aspect waarin CWS voorop loopt is innovatie. Naar het toilet
gaan, je handen wassen en vervolgens afdrogen is heel gewoon, maar je
kunt het ook zoveel interessanter maken: “Wij bieden handdoekautomaten in
diverse kleuren, maar indien gewenst ook met klantspecifieke cover, even-
tueel voorzien van een individuele boodschap. Een logo of zelfs een cover
met een instelbaar beeldscherm behoort tot de mogelijkheden. Tevens maken
we de hygiënecirkel rond met producten waarbij je kraan noch deurklink
hoeft aan te raken en leveren we automaten die waarschuwen dat ze bin-
nenkort weer gevuld moeten worden. Via de CWS MKB desk, webshop en het
online klantenportaal (‘Mijn CWS’) laten we zien wat we te bieden hebben.”

Als professionele dienstverlener zorgt CWS er voor dat de klant weinig
omkijken heeft naar de sanitaire ruimtes. Hierdoor is men verzekerd van
goed werkende, gevulde automaten en schone matten.

Educatiepakket voor kinderen
Onderzoek wijst uit dat goede hygiëne op scholen zorgt voor een lager
ziekteverzuim en een beter imago. Dit heeft direct invloed op de financiën,
de schoolresultaten en de werkdruk. Met name op scholen is hygiëne in de
toiletruimtes erg belangrijk om te voorkomen dat ziektekiemen zich veel-
vuldig verspreiden. Het ziekteverzuim wordt, aldus het onderzoek, mede
veroorzaakt door een gebrek aan hygiëne en een slechte luchtkwaliteit. CWS
helpt scholen hierbij graag.

“Het begint met een net en schoon toilet met de juiste faciliteiten, maar de
gebruikers moeten ook weten hoe ze er mee om moeten gaan. Daarom heb-
ben we onlangs een educatiepakket voor leerlingen van onder- tot boven-
bouw ontwikkeld en geïntroduceerd. In ons ludieke pakket zit allerhande
informatie voor kinderen met tips en uitleg. Met behulp van de toilettweeling
Tom & Tammy wordt de kinderen op verschillende manieren geleerd wat
bacteriën zijn, wat je zelf aan hygiëne kunt doen en krijgen ze leuke
toiletweetjes onder ogen. Er is bijvoorbeeld een handdoekautomaat met op
de cover een strip die de volgorde van het handenwassen omschrijft. In de
klas kunnen de kinderen tests doen en certificaten behalen. Het educatiepakket
proberen we zo levendig mogelijk te houden, toegespitst op kinderen van
diverse leeftijden. Zo maken we ze op een leuke manier bewust van het feit
dat hygiëne belangrijk is. Via de afbeeldingen in de toiletruimte worden ze
dagelijks herinnerd aan de juiste wijze van handen wassen, waardoor hun
handhygiëne met sprongen vooruit zal gaan”, aldus Strijbos.

Informatie over producten en educatiepakketten:
info.nl@cws.com | www. tomentammy.nl | T. 073-6 338 338
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Plan Nederland organiseert samen met de KNSB en Water for life
de grote landelijke scholierenactie Schaatsen voor Water.

Duizenden scholieren komen ook dit jaar in actie op ijsbanen in heel
Nederland. Zij schaatsen zoveel mogelijk rondjes en laten zich per rondje
sponsoren door vrienden, familie en kennissen. Het doel is veilig drinkwater
en betere hygiëne voor kinderen in Malawi.

Plan biedt samen met haar partners alle deelnemers een educatief en sportief
lespakket én de mogelijkheid om gebruik te maken van een gastles.

Doet uw school ook mee?

Schrijf uw school in voor Schaatsen voor Water
2015 en maak kans op een schaatsclinic van
voormalig wereldkampioen schaatsen:
Annamarie Thomas!

Inschrijven?
mail naar info@plannederland.nl of bel met het
actieteam Schaatsen voor Water 020 549 55 20

**deze actie is uitsluitend geldig bij inschrijving in mei**

winactie

Doe mee en...
...help de kinderen in Malawi
...geef uw leerlingen een sportieve uitdaging
...leer over de waterproblematiek in Afrika
...beleef met uw school een onvergetelijke dag op de ijsbaan!

Kijk voor meer informatie op
www.plannederland.nl/schaatsenwater

16-27 november 2015
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Hygiëne op scholen
Educatiepakket leert kinderen over gebruik sanitair

CWSNederlandB.V. isgevestigd te ‘sHertogenbosch.Via11 landelijkeservicedepots
levert CWS diensten en producten op het gebied van sanitaire hygiëne. Zij verzorgt
met name de inrichting van de toiletruimte met handdoekautomaten, zeepauto-
maten, luchtverfrissers en schoonloopmatten. De inrichting van de sanitaire ruimte
is echter pas het begin. Voorlichting geven aan de kinderen op school is minstens zo
belangrijk. Hygiëne begint immers bij de gebruikers van het toilet zelf.

Kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn de drie pijlers waarop CWS focust.
“Wij onderscheiden ons door kwalitatief hoogwaardige materialen te leveren
die ook nog eens bijdragen aan een beter milieu. 100% biologisch katoen, toi-
letpapier met cradle-to-cradle en/of FSC-keurmerk, waterbesparende sen-
sorkranen en een energie-efficiënte wasserij zijn slechts enkele voorbeelden
van onze milieuvriendelijke manier van werken. Jaarlijks wordt een nieuw
duurzaamheidsrapport opgesteld en op onze website geplaatst. Iedereen
kan wel roepen dat hij groen is, maar dat moet je ook kunnen aantonen.
Daarom is een transparante communicatie voor ons enorm belangrijk”, aldus
marketing manager Han Strijbos. Hij is dan ook enorm trots op het onlangs
verkregen MVO Prestatieladder 4 en het Fira brons certificaat.

Een tweede aspect waarin CWS voorop loopt is innovatie. Naar het toilet
gaan, je handen wassen en vervolgens afdrogen is heel gewoon, maar je
kunt het ook zoveel interessanter maken: “Wij bieden handdoekautomaten in
diverse kleuren, maar indien gewenst ook met klantspecifieke cover, even-
tueel voorzien van een individuele boodschap. Een logo of zelfs een cover
met een instelbaar beeldscherm behoort tot de mogelijkheden. Tevens maken
we de hygiënecirkel rond met producten waarbij je kraan noch deurklink
hoeft aan te raken en leveren we automaten die waarschuwen dat ze bin-
nenkort weer gevuld moeten worden. Via de CWS MKB desk, webshop en het
online klantenportaal (‘Mijn CWS’) laten we zien wat we te bieden hebben.”

Als professionele dienstverlener zorgt CWS er voor dat de klant weinig
omkijken heeft naar de sanitaire ruimtes. Hierdoor is men verzekerd van
goed werkende, gevulde automaten en schone matten.

Educatiepakket voor kinderen
Onderzoek wijst uit dat goede hygiëne op scholen zorgt voor een lager
ziekteverzuim en een beter imago. Dit heeft direct invloed op de financiën,
de schoolresultaten en de werkdruk. Met name op scholen is hygiëne in de
toiletruimtes erg belangrijk om te voorkomen dat ziektekiemen zich veel-
vuldig verspreiden. Het ziekteverzuim wordt, aldus het onderzoek, mede
veroorzaakt door een gebrek aan hygiëne en een slechte luchtkwaliteit. CWS
helpt scholen hierbij graag.

“Het begint met een net en schoon toilet met de juiste faciliteiten, maar de
gebruikers moeten ook weten hoe ze er mee om moeten gaan. Daarom heb-
ben we onlangs een educatiepakket voor leerlingen van onder- tot boven-
bouw ontwikkeld en geïntroduceerd. In ons ludieke pakket zit allerhande
informatie voor kinderen met tips en uitleg. Met behulp van de toilettweeling
Tom & Tammy wordt de kinderen op verschillende manieren geleerd wat
bacteriën zijn, wat je zelf aan hygiëne kunt doen en krijgen ze leuke
toiletweetjes onder ogen. Er is bijvoorbeeld een handdoekautomaat met op
de cover een strip die de volgorde van het handenwassen omschrijft. In de
klas kunnen de kinderen tests doen en certificaten behalen. Het educatiepakket
proberen we zo levendig mogelijk te houden, toegespitst op kinderen van
diverse leeftijden. Zo maken we ze op een leuke manier bewust van het feit
dat hygiëne belangrijk is. Via de afbeeldingen in de toiletruimte worden ze
dagelijks herinnerd aan de juiste wijze van handen wassen, waardoor hun
handhygiëne met sprongen vooruit zal gaan”, aldus Strijbos.

Informatie over producten en educatiepakketten:
info.nl@cws.com | www. tomentammy.nl | T. 073-6 338 338
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pa ssend onderwijs

Scholen en ouders ervaren door
de veranderende regelgeving
per 1 januari 2015 veel
problemen bij het vormgeven van
onderwijszorgarrangementen
voor leerlingen met een ernstige
meervoudige beperking. Betrokken
organisaties en scholen hebben
in overleg met de ministeries
oplossingen bedacht.

tekst jan stuijver

Voor leerlingen met een ernstige meervou

dige beperking (EMB) is vanaf 1 januari

2015 vooral de invoering van de Wet lang

durige zorg (Wlz) van belang. Bij ernstig

meervoudig beperkte kinderen is sprake

van complexe problematiek door een com

binatie van een (zeer) ernstige verstande

lijke beperking, een lichamelijke beperking

en bijkomende stoornissen. Naast extra

onderwijsondersteuning hebben zij ook

(medische) zorg op school nodig. De groep

ernstig meervoudig beperkte leerlingen

wordt niet apart onderscheiden binnen het

onderwijs. Het zijn kinderen die naast een

categorie 3bekostiging Passend onderwijs

ook een Wlzindicatie hebben, omdat ze 24

uur per dag zorg of toezicht nodig hebben.

Leerlingen met een ernstige meervou

dige beperking zitten op het (voortgezet)

speciaal onderwijs ((v)so). Voorwaarde

voor inschrijving is dat zij een toelaatbaar

heidsverklaring hebben van een samen

werkingsverband, dat deze doelgroep

onder de zware ondersteuning rekent.

AWBZ
Tot dit jaar ontvingen deze kinderen

zorg via de AWBZ. Onderwijs was in dat

kader een voorliggende voorziening. Dat

betekende dat als een kind naar school

ging, er standaard een aftrek op de AWBZ

zorg plaatsvond, ervan uitgaande dat de

scholen ook een deel van de zorg zouden

bieden. Voor ernstig meervoudig beperkte

kinderen met AWBZzorg (zorgzwaartepak

ket) betekende dit een standaard aftrek

van negen dagdelen dagbesteding. Met de

invoering van de Wlz vindt deze standaard

aftrek niet langer plaats als een kind ook

naar school gaat. Een kind dat veel zorg

nodig heeft, kan als trekkingsrecht een per

soonsgebonden budget (PGB) krijgen dat

15.000 tot 20.000 euro hoger ligt. Ouders

hebben hierdoor meer ruimte om passende

zorg te organiseren, ook in combinatie met

onderwijs.

Voorheen konden reguliere en speciale

scholen een beroep doen op de OCW

regeling Compensatiemiddelen Algemene

wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

Met deze regeling kwam 10 miljoen euro

beschikbaar voor aanvullende zorg op

reguliere en speciale scholen. Voorwaarde

voor toekenning was dat de school in de

aanvraag beargumenteerde waarom voor

een leerling de inzet van de onderwijs

bekostiging met aanvullende zorg vanuit

de AWBZ ontoereikend was.

Met de invoering van Passend onderwijs

zijn deze compensatiemiddelen deel gaan

uitmaken van het ondersteuningsbudget

van de samenwerkingsverbanden.

Knelpunten
Scholen en ouders ervaren veel problemen

bij het vormgeven van onderwijszorgarran

gementen voor leerlingen met een ernstige

meervoudige beperking. De belangrijkste

zijn:

1. Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring

(v)so-school

Deze scholen hebben te maken met

meerdere samenwerkingsverbanden die

allemaal verschillende procedures hante

ren, looptijden voor afhandeling en criteria

voor indicatie.

2. Onderhandeling over inzet Wet

langdurige zorg op school (Wlz)

Het gesprek tussen ouders en school hier

over blijkt ingewikkeld. Soms ontstaat er

spanning tussen de behoefte aan de inzet

van zorg op school en de bereidheid van

ouders om zorg in de gevraagde omvang

aan de school beschikbaar te stellen.

3. Vervallen OCW-regeling

Compensatiemiddelen AWBZ

De middelen die gemoeid waren met de

OCWRegeling compensatie AWBZ zijn per

1 augustus 2014 toegevoegd aan het budget

van de 152 samenwerkingsverbanden

Passend onderwijs. In totaal gaat het om

10 miljoen euro. Een deel van deze middelen

kan waar nodig ook voor ernstig meervoudig

beperkte leerlingen worden ingezet.

4. Onduidelijkheden over veranderingen

in zorg

Oplossingen
Voor het aanvragen van de toelaatbaar

heidsverklaring tot de (v)soschool wordt

een vereenvoudigde, landelijke en uniforme

aanvraagprocedure ontwikkeld voor alle

samenwerkingsverbanden. Deze kunnen de

onderwijs en zorg voor
leerlingen met ernstig
meervoudige beperkingen
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toelaatbaarheidsverklaring (een voor po,

een voor vo) direct voor de hele onderwijs

periode toekennen voor EMBleerlingen die

aan de criteria voldoen. Het aanvraagformu

lier zal dit voorjaar gereed zijn.

Om het gesprek tussen ouders en school

over de inzet van de Wet langdurige zorg

op school (Wlz) te ondersteunen, wordt

een gesprekshandleiding opgesteld. Hierin

komt te staan wat de gemiddelde extra

zorgkosten zijn voor een leerling met een

ernstige meervoudige beperking op school.

Ouders en school kunnen dit als startpunt

nemen voor het gesprek. Welke zorg nodig

is vanuit de Wlz, kan worden vastgesteld op

basis van de zorgbehoefte van de leerling

en is afhankelijk van het aantal dagdelen

dat het kind onderwijs volgt. Ook wordt

een speciaal team ingericht dat ouders en

scholen helpt om individueel en op maat

tot goede (meerjarige) afspraken te komen

over de inzet van zorg op school. Bedoeling

is dit team zo snel mogelijk operationeel

te hebben.

Een deel van de middelen die gemoeid

waren met de compensatieregeling AWBZ

wordt weggehaald bij de samenwerkings

verbanden en centraal toegekend. De

(v)soscholen hoeven dan niet langer in

discussie met de samenwerkingsverbanden

over de noodzaak om extra middelen in te

zetten voor ernstig meervoudig beperkte

kinderen. Er wordt een regeling opgesteld

op basis waarvan (v)soscholen een

aanvraag kunnen indienen voor een aantal

extra uren onderwijs per week. Streven is

dat de nieuwe regeling vanaf schooljaar

2015/2016 beschikbaar is.

Tot slot is door het ministerie van VWS een

informatiepunt Wet langdurige zorg inge

richt, waar ook vragen over de combinatie

van onderwijs en zorg kunnen worden

gesteld. Via www.hoeverandertmijnzorg.nl

en www.passendonderwijs.nl kunnen

ouders, scholen en samenwerkingsver

banden ook informatie vinden, onder

andere een brochure over de invulling van

zorg en onderwijs vanaf 2015. De Tweede

Kamer heeft inmiddels ook een motie aan

genomen om één loket in te richten waar

ouders van leerlingen met meervoudige

beperkingen en chronisch zieke kinderen

terecht kunnen voor hulp bij praktische

bureaucratische en financiële zaken. De

Kamer stemde daarnaast in met een motie

die stelt dat wanneer ouders het wenselijk

vinden om hun kind tot hun twintigste naar

school te laten gaan, hier financiering voor

moet zijn. Eerder ontraadde staatssecreta

ris Dekker deze motie en gaf hij aan dat het

onderwijs nauw betrokken moet zijn bij het

gesprek over de toegevoegde waarde van

onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief

van het kind zou hierbij leidend moeten

zijn. _

Jan Stuijver (j.stuijver@avs.nl)

is trainer en helpdeskadviseur bij

de AVS.
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achtergrond

in spec t eu r s  pr at en  m e t  o u d er s  en  k in d er en

Is het inspectiebezoek een toneelstukje, waarbij het er vooral om gaat de administratie ‘op

orde’ te hebben? Veel onderwijsmensen zien het zo, blijkt uit een in april gehouden enquête.

Maar het inspectietoezicht gaat veranderen: in de toekomst gaat het ook om sfeer, veiligheid en

communicatie. tekst susan de boer

Ook schoolklimaat telt mee
bij nieuw inspectie toezicht
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in spec t eu r s  pr at en  m e t  o u d er s  en  k in d er en

Ook schoolklimaat telt mee
bij nieuw inspectie toezicht

Het gedifferentieerde inspectietoezicht van de toekomst

let ook op de ontwikkelingen binnen de school. Naast de

oordelen ‘zeer zwak’, ‘zwak’ en ‘basiskwaliteit’ gaat de

inspectie in de toekomst ook het oordeel ’goed’ uitspreken.

Daarmee wordt meer recht gedaan aan goede ontwikke-

lingen in de school, is de gedachte. Op dit moment voert

de onderwijsinspectie een aantal pilots uit om het nieuwe

beleid te toetsen. Op ongeveer 150 scholen is al zo’n pilot

uitgevoerd.

Een inspectiebezoek brengt administratieve werkzaam-

heden met zich mee. De inspectie vraagt naar plannen en

protocollen, dus het papierwerk moet op orde zijn. Hoe

verandert dat in de vernieuwde opzet? “Het is nog steeds

een enorme voorbereiding, maar wel totaal anders”, zegt

Jos Koopman, directeur van christelijke basisschool Eben

Haëzerschool in Goedereede-Havenhoofd. In februari

ontving het schoolteam twee onderwijsinspecteurs voor

een uitgebreid bezoek.“We moesten onszelf van te voren

beoordelen aan de hand van tien kwaliteitsgebieden.

Dat gaat over opbrengsten, onderwijsaanbod, onderwijs-

proces, didactisch handelen en ondersteuning. Maar ook,

en dat is nieuw, over de sfeer op school, het klimaat, de

veiligheid, de communicatie en onze ambities. De school

wordt breder dan vroeger in kaart gebracht. Die zelfevalu-

atie moesten we, samen met onderliggende documenten,

uploaden naar de website van de inspectie.” Anneke

Zantboer, directeur van rooms-katholieke basisschool

De Vosseschans in Ter Aar, vindt het een verbetering dat

de bezoekende inspecteur goed is voorbereid. “Daardoor

kan hij gericht kijken en vragen stellen.” Dat een inspec-

tiebezoek gepaard gaat met een zekere mate van admi-

nistratieve en organisatorische druk is onvermijdelijk,

vinden de schoolleiders.

Mindmap Een andere vernieuwing is dat de inspec-

teurs niet alleen met directie en teamleden praten, maar

ook met ouders en kinderen. “Aan de hand van een

mindmap nodigden zij ouders uit bij onderwerpen als

onderwijsresultaten, ambities en veiligheid hun opvat-

tingen weer te geven”, vertelt Koopman. Janny Wolfert,

intern begeleider op de Eben Haëzerschool, voegt toe:

“De inspecteurs kijken niet meer alleen naar de opbreng-

sten, het is echt een ander geluid dan vroeger.” Ook

het gesprek met de kinderen vindt plaats aan de hand

van een mindmap. “De kinderen vroegen me of er dan

gevraagd zou worden naar taal en rekenen”, vertelt

Zantboer. “Ik zei: ‘Nee, de inspecteur gaat vragen of de

juf goed kan uitleggen en hoe het gaat als er een kind

gepest wordt’. De kinderen vertelden er later met enthou-

siasme over.”

Tijdens het bezoek kunnen de lessen gewoon doorgaan.

Koopman: “Vroeger zei de inspecteur: ‘Ik wil een les

begrijpend lezen zien en ik wil kijken in groep 4 en groep

7’. Nu lopen ze de klassen in, blijven even kijken, maken

kort een praatje en gaan weer verder. Je hoeft je rooster er

niet voor om te gooien. Dat is veel prettiger voor leerlin-

gen die structuurgevoelig zijn en het brengt ook rust in

het team.” Bovendien is er aandacht voor de ontwikkeling

die de school doormaakt. “Wij hebben sinds het vorige

bezoek een aantal vernieuwingen opgepakt, zoals de

invoering van ‘boeiend onderwijs’. Daarnaast hebben we

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

De Eben Haëzerschool in Goedereede
Havenhoofd ontving in februari twee
onderwijsinspecteurs voor een uitgebreid
bezoek in het kader van het nieuwe toezicht.
Staatssecretaris Sander Dekker kwam ook mee
naar de pilotschool.
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en een paar teamleden.” Janny Wolfert: “Dat was een open

en prettig gesprek, er is een basis van vertrouwen en dat

voel je.” Ook Zantboer is te spreken over de uitgestelde

feedback. “Meteen na zo’n bezoek is de sfeer een beetje

emotioneel. Je bent als leraar zo kwetsbaar. Je wilt je van je

beste kant laten zien, maar je hebt te maken met kinderen

en die reageren zoals ze reageren. Een week later is het

allemaal gezakt en sta je weer in de professionele modus.”

Het feedbackgesprek is ook anders van toon, vertellen de

schoolleiders. “Waar wij bijvoorbeeld tegenaan lopen, is dat

je maatwerk wilt leveren maar aan het eind van de rit toch

gestandaardiseerde Cito-toetsen moet afnemen”, zegt Koop-

man. “Een ander knelpunt is de financiële rompslomp rond

Passend onderwijs. Over deze onderwerpen hebben we

een goed gesprek gevoerd. We kregen ook tips, wij konden

vragen stellen, zij stelden vragen. We kunnen er echt wat

mee.” Dat is ook de ervaring van Zantboer: “Je krijgt gratis

advies. We zouden meer kunnen doen aan het eigenaar-

schap bij het team bijvoorbeeld. We hebben ook gepraat

over de uitdaging die we zien om kinderen die iets extra’s

aankunnen op een goede manier te bedienen. We hebben

een plusklas, maar hoe sluit dat aan bij de reguliere klas?

Over die dingen hebben we van gedachten gewisseld. Ik

kijk er met een positief gevoel op terug.”

Grofmazig De schoolleiders zijn blij dat er aandacht

is gekomen voor de mensen die het werk doen en voor de

sfeer die zij op school creëren. Toch blijven de opbrengsten

het belangrijkst en het blijft de vraag hoe rechtvaardig het

oordeel daarover is. Zantboer: “Ik vind de manier waarop

de inspectie naar leerlingresultaten kijkt erg grofmazig.

De gemiddelde Cito-score is nog steeds bepalend voor het

oordeel over de school. Bij de interpretatie van die resul-

taten wordt gekeken naar aantallen gewichtenleerlingen.

Maar er spelen zoveel factoren mee! Wij laten alle kinderen

toe, ook degenen die het gemiddelde drukken. Bij ons gaat

het om de vaardigheidsgroei die een kind ten opzichte

van zichzelf doormaakt. Een voorbeeld: wij toetsen de kin-

deren op jonge leeftijd op woordenschat en taal. Bij veel

leerlingen is hierop een flinke inhaalslag nodig. Dat doen

we dan en in mijn ogen hebben we dat goed gedaan. En

dan zegt de inspectie dat we gezien de leerlingenpopulatie

beter zouden moeten presteren. Ik vind dat de inspectie

moet nagaan hoe de directeur tegen de leerlingpopulatie

aankijkt.”

veel aandacht voor zowel het kind dat extra ondersteuning

nodig heeft, als het kind dat extra uitdaging nodig heeft.

Daar kijkt de inspecteur dan speciaal naar.” Zantboer heeft

vergelijkbare ervaringen: “Van tevoren had ik aangegeven

dat we veel werk maken van instructie. De inspecteur lette

daar dus op en zag ook dingen die wij zelf nog niet zo goed

hadden gezien. De inspecteurs praten niet alleen met direc-

tie en teamleden, maar ook met ouders en kinderen.”

Uitgestelde feedback Het feedbackgesprek na het

bezoek vindt niet dezelfde dag plaats, maar een of meer

dagen later. Koopman: “De dag zelf krijg je een voorlopige

terugkoppeling. Later volgt er een gesprek over de bevin-

dingen met het managementteam, de algemeen directeur

d at  e e n  i n s p e c t i e b e z o e k
g e pa a r d  g a at  m e t  e e n  z e k e r e
m at e  v a n  a d m i n i s t r at i e v e  e n
o r g a n i s ato r i s c h e  d r u k  i s
o n v e r m i j d e l i j k

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

Pilotschool De Vosseschans in Ter Aar
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Waardevol Het is belangrijk dat er inspectie is, vinden

Koopman en Zantboer. “Je krijgt mensen over de vloer die

heel veel scholen zien en een helikopterview hebben. Hun

inzichten zijn waardevol”, zegt Zantboer. Koopman laat

de andere scholen van Goeree-Overflakkee mee profiteren.

“Met de tips die wij gekregen hebben van de inspectie, kun-

nen ook de andere scholen hun voordeel doen. Zo leren we

van elkaar.” _

De enquête over het inspectiebezoek is uitgevoerd door de

Algemene Onderwijsbond.

achtergrond

“Als een directeur meer leerwinst heeft geboekt dan je

eigenlijk kunt verwachten, dan heeft hij of zij een goed

verhaal en daar luisteren we dan ook naar”, zegt onder-

wijsinspecteur Kees Theunis. Theunis heeft nu zes keer

een ‘vernieuwd toezicht’-bezoek gebracht. “De grote ver-

andering is dat we breder kijken. Onderwijs is voor de

kinderen. Dat komt beter over het voetlicht nu ook andere

aspecten aan bod komen. Wij vinden het ook fijn om terug

te geven wat we goed zien gaan en waar we verbeterpunten

zien. Maar bij scholen die niet goed presteren, blijven we

streng.” Met het bevragen van ouders en leerlingen wil

de inspectie de onderzoeksmethodieken uitbreiden. “We

onderzoeken of deze aanpak meerwaarde heeft. Ik vind

dat gesprekken met leerlingen veel opleveren.” Over admi-

nistratieve druk wil Theunis graag een misverstand uit

de wereld helpen: “De administratie moet werken voor de

school zelf. Als een school geen groepsplan wil, dan hoeft

dat niet van ons. Natuurlijk verwachten we wel dat ze goed

plannen.”

‘ h e t  f e e d b a c k g e s p r e k  v i n d t  n i e t
o p  d e z e l f d e  d a g  p l a at s  e n  i s
o o k  a n d e r s  v a n  to o n ’

Nieuw is onder andere dat de inspecteurs niet alleen met directie en teamleden praten, maar ook met ouders en kinderen. “Gesprekken met
leerlingen leveren veel op.”
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r eg i o n a a l  t r a n s f erc en t rum

Schoolbesturen in het primair onderwijs slaan met een Regionaal Transfercentrum de handen

ineen om problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Dit leidt tot gezonde mobiliteit voor

ervaren medewerkers en kansen voor jonge leerkrachten.

tekst astrid van de weijenberg

Samenwerkende
schoolbesturen
zorgen voor
‘blije mobiliteit’

achtergrond
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>

r eg i o n a a l  t r a n s f erc en t rum ‘Aan de slag voor het onderwijs van morgen’. Dat is het

motto van het sectorplan PO van de sociale partners in

het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarkt-

platform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds.

De handen moeten uit de mouwen, vinden Ellen Feller

van het Arbeidsmarktplatform PO en Loek van der Kroon

van het Vervangingsfonds/Participatiefonds. De onder-

wijsarbeidsmarkt kampt namelijk met een groot aantal

problemen die individuele schoolbesturen niet eenvoudig

kunnen oplossen, zeggen zij. Allereerst het afnemende

leerlingenaantal: 5,7 procent tussen 2009 en 2014. Daar-

naast de teruglopende werkgelegenheid met 11 procent.

Bovendien loopt de gemiddelde leeftijd van het personeel

op en de kansen van jongeren op een vaste baan nemen

af. Ook heeft de arbeidsmarkt in het onderwijs een geslo-

ten karakter; de instroom is laag, tussen 5 en 7 procent,

evenals de uitstroom die tussen 6 en 9 procent is. Tot slot

is daar nog de Wet Werk en Zekerheid met ingang van

1 juli 2015, die de inzet van vervangers beperkt.

Unieke ontwikkeling Het bevorderen van de mobi-

liteit is een antwoord op verschillende van deze proble-

men. Mobiliteit stimuleren is daarom een van de pijlers

van het sectorplan PO. Naast bijvoorbeeld de maatregel

‘Jong en Oud’, waarbij er met subsidie ruimte geschapen

wordt voor startende leerkrachten.

“Om de mobiliteit te bevorderen, komt er in tien regio’s

een Regionaal Transfercentrum (RTC)”, vertelt Van der

Kroon. De eerste twee projectplannen, van de provincie

Zeeland en van Zuid-Limburg, liggen al op zijn bureau.

Zij willen voor de zomervakantie van start gaan. Andere

regio’s zijn druk bezig. “Het is een unieke ontwikkeling”,

zegt hij. “Alleen de Achterhoek ging ons voor. Daar doet

PON (Personeelscluster Oost-Nederland Primair Onder-

wijs, red.) dit al een tijdje. De bedoeling is om krimp op

te vangen en te voorkomen dat er een generatie jonge

leerkrachten verloren gaat. Leerkrachten die straks weer

nodig zijn.”

In een gebied waar zowel krimp als groei is, is dat gemak-

kelijker dan daar waar alleen krimp is. En dat laatste is

bijna overal het geval. Het hoofdidee achter een Regionaal

Transfercentrum is een gezamenlijke vervangingspool van

alle schoolbesturen in een regio. Van der Kroon: “Tot nu

toe regelen veel schooldirecteuren vervanging met behulp

van hun eigen kaartenbakje. Dat kan straks niet meer

zo gemakkelijk door de Wet Werk en Zekerheid. Na drie

keer invallen moet een flexwerker namelijk al een vaste

aanstelling krijgen. Ook de vervangingspool van het

e e n  r e g i o n a a l  t r a n s f e r 
c e n t r u m  z o r g t  vo o r  e e n
f l e x i b e l e  s c h i l  vo o r  s c h o o l 
b e s t u r e n
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1000-21-5000-0594 AVS Kader Primair 14/15-09
1000-21-5000-0593 AVS Kader Primair 14/15-08

Kleur: fc

Met Adopteer een Boek helpen wij scholen aan extra budget voor
een schoolbieb met eigen boeken. Soms helpen we directies ook met
de financiering van de hele bieb.

Wie wij zijn? Wij zijn uitgeverij Ars Scribendi, bekend van de 1000
CORONA informatieboeken, de avi-leesboeken en Villa boeken van
Maretak en van Leesplaneet.nu, hét online lezen platform voor
basisscholen waar de eerste 50 pilotscholen mee gestart zijn.

Méér weten? Bel of mail Bert Holtvlüwer voor een afspraak.

www.arsscribendi.com 076 5041810 info@arsscribendi.com

>

er gaat een

... en Adopteer een Boek
helpt financieren!

wereld open
v

o o r z e

... daarom adopteer ik             boek(en) voor jullie schoolbieb.

Het adopteren van een boek kost € 12,50 per boek.

Ja, natuurlijk vind ik het belangrijk dat
kinderen veel en met plezier lezen ...

Adopteer een Boek
Dit boek is geadopteerd door: *)

*) Stelt u geen prijs op uw naam in het boek, vul hier dan niets in.

Naam kind: .....................................
Van meester/juf: ............................

Naam: ............................................

Ik adopteer                boek(en) voor het totaalbedrag van €

Naam incassant: ..........................................................................................................

Adres incassant: ..........................................................................................................

PC / Plaats incassant: ..........................................................................................................

ID incassant:
..........................................................................................................

Kenmerk machtiging: .........................................................................................................  

Naam:        ...........................................................................................................................

Adres:       ...........................................................................................................................

Postcode:  ........................................................................................,..................................

Woonplaats: ..........................................................................................................................

IBAN rekening:  ........................................................................   Handtekening:   

Plaats en datum: ...................................................................... .....................................

MACHTIGING tot eenmalige automatische afschrijving
S€PA

SCHOOLBIEB NEXT

SCHOOLBIEB NEXT

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: .......................................................

om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank

om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht Adopteer een Boek ...................

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met

uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

SCHOOLBIEB NEXT

Adopteer een Boek

voor onz
e schoo

lbieb

Kinderen die veel lezen kennen meer woorden,

scoren beter op de cito en presteren beter in het

voortgezet onderwijs en in een beroep later.

Onze juf/meester geeft aandacht aan lezen omdat

dit zo belangrijk is. Hiervoor zijn meer boeken nodig.

Onze schoolbieb heeft niet genoeg boeken en veel

boeken zijn verouderd omdat er te weinig geld is

om zomaar te vernieuwen.

U kunt ons daarom helpen om 1 boek of meer

boeken te adopteren. Uw naam komt in het door

u geadopteerde boek. Zo sparen wij samen voor

een grote, nieuwe schoolbieb!

Doet u mee? Kijk op de achterkant.

Z.O.Z.

Adopteer
een Boek

adv_KP_april.indd   1 26-3-2015   12:15:02

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 22-04-15   10:00
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achtergrond

schoolbestuur biedt niet altijd een oplossing. Een kleine

vervangingspool kan al snel de vraag niet aan. Wordt de

pool groter, dan wordt de bezettingsgraad vaak te laag en

moet het schoolbestuur er geld op toeleggen. Je hebt dus

een grote schaal, met 1.500 tot 2.000 fte’s, nodig om een

goede dekking te halen.”

Flexibele schil Samenwerken van schoolbesturen

is de oplossing, volgens Van der Kroon. Een Regionaal

Transfercentrum zorgt voor een flexibele schil voor school-

besturen. Het vangt krimp op, maar neemt ook werk uit

handen. Maar wie zitten er in die flexibele schil? Ellen

Feller: “Het is de kunst om mensen in beweging te krijgen.

Schoolleiders zouden hierover in gesprek kunnen gaan

met hun medewerkers tijdens loopbaangesprekken: ‘Heb jij

geen zin om iets nieuws te gaan doen, een uitstapje, een

kijkje bij een ander bestuur, een functie in de leerlingen-

zorg bijvoorbeeld?’. Het voordeel is dat leerkrachten hun

arbeidsrechtelijke positie niet verliezen wanneer zij in de

flexibele schil aan de slag gaan.”

‘Blije mobiliteit’, noemt Van der Kroon het daarom.

Het gaat niet alleen om boventalligheid, om mensen voor

wie geen plek meer is. “Kwaliteit van die flexibele schil

staat voorop. Waken voor het imago dat hier de niet-

functionerende leerkrachten naartoe gaan door deze schil

alleen te vullen met kwalitatief goede mensen en op vrij-

willige basis. Zo’n RTC moet daarom misschien ook voor

deskundigheidsbevordering en coaching zorgen. Daar heb-

ben scholen in het verleden nog weleens wat laten liggen.

Het RTC is niet alleen een bemiddelingsbureau, maar kan

ingericht worden als loopbaancentrum en instelling voor

nascholing. Een Regionaal Transfercentrum kan de relatie

met de pabo aanhalen. Bij PON in de Achterhoek heb-

ben ze er zelfs de arbozorg en alles wat daarbij hoort aan

vastgekoppeld.”

Naast de medewerkers die al een dienstverband hebben

bij een schoolbestuur komen ook

startende leerkrachten via het RTC

aan het werk. Naast Flexschil A

met vaste dienstverbanden vormen

zij Flexschil B, de buitenste schil.

Zij kunnen bouwen aan een relatie

met diverse onderwijswerkgevers

en ervaring opdoen op verschil-

lende plaatsen. Aanvankelijk op

invalbasis en via die weg naar een

vaste aanstelling. Feller: “De regio

Zeeland, die te maken heeft met

grote krimp, heeft een dermate

grote vervangingsbehoefte dat ze

de flexibele schil niet gevuld krijgt

met eigen vaste medewerkers. Hier

komt versneld ruimte voor jonge

mensen.”

Commitment School-

besturen committeren

zich voor vier jaar aan een

RTC. Dat vraagt om bereid-

willigheid en om respect

voor ieders denominatie

en onderwijsvisie. Van der

Kroon: “Een reformatori-

sche school mag iets anders

verwachten van een inval-

ler die twee dagen voor een

zieke collega invalt dan van

een invaller die vier maan-

den zwangerschapsverlof

waarneemt.” Dat vraag ook

om goede begeleiding van

invallers.

“En ook dat schoolleiders

kijken naar een gezonde

leeftijdsopbouw”, zegt Feller. “Schoolbesturen en schoollei-

ders moeten niet alleen ervaren leerkrachten willen, maar

ook de jonge, frisse, startende leerkracht. Meer diversiteit

komt de kwaliteit ten goede, net zo goed als een team van

zowel mannen als vrouwen belangrijk is. Kijk niet alleen

naar vandaag, maar ook naar morgen.”

Het sectorplan voorziet in de ondersteuning van de oprich-

ting van de Regionale Transfercentra. Ambassadeurs van

onder meer RTC’s in oprichting treffen elkaar één keer

per maand om ervaringen uit te wisselen. De website

sectorplanpo.nl verzamelt goede ideeën en goede praktijk-

voorbeelden. Ook vindt er onderzoek plaats naar geschikte

automatiseringstools. In april 2016 moet alles lopen en

pakt de sector het verder zelf op. _

Zie ook de flyer bij deze Kader Primair over de subsidie via de

maatregel ‘Jong en Oud’. Een eerder artikel over de maatregel

is verschenen in Kader Primair 3 (november 2014).

vo o r l i c h t i n g s b i j e e n ko m s t e n
r e g i o n a l e  t r a n s f e r c e n t r a

Voor schoolleiders en/of bovenschoolse managers

in Zeeland en Zuid-Limburg organiseert de AVS,

samen met de partners van het sectorplan PO,

voorlichtingensbijeenkomsten over het Regionale

Transfercentrum in hun regio. Er is veel ruimte voor het

stellen van praktische vragen over wat een RTC precies

inhoudt en kan betekenen. Ook is er aandacht voor

verwante thema’s als ‘blije mobiliteit’ en ‘generatie

denken’. De interactieve bijeenkomst duurt drie uur.

Geef uw interesse aan via info@avs.nl.

Ellen Feller, Arbeidsmarkt-
platform PO: “Schoolbesturen
en schoolleiders moeten niet
alleen ervaren leerkrachten
willen, maar ook de jonge,
frisse, startende leerkracht.”

Loek van der Kroon,
Vervangingsfonds/Participatie-
fonds: “Tot nu toe regelen veel
schooldirecteuren vervanging
met behulp van hun eigen
kaartenbakje.”
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1000-21-5000-0794 AVS KP 2014-2015-9 Kleur:

Schoolkalender.nl

Wilt u ook zo’n mooie en handige
kalender voor een lage prijs?
Ga naar

handig

voor ouders!

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 22-04-15   10:04

1000-21-5000-0854 AVS KP 2014-2015-9 Kleur:

Een eenvoudige tool voor de dagelijkse berichtgeving
van school naar ouders/verzorgers.

Een website, geoptimaliseerd voor smartphones
en tablets, waarmee je ouders/verzorgers op 
een éénduidige- en overzichtelijke manier informeert.

Schoolnieuws-op-maat, 
dè nieuwe manier van betrekken!

Profiteer in het nieuwe schooljaar al van een optimale
communicatie met uw ouders/verzorgers.

www.schoolnieuws-op-maat.nl | 06 - 33 97 47 30

Goede communicatie van school naar

ouders is van groot belang!

1_4_st_AVS_fc_A.indd  1 22-04-15   09:13
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1000-21-4000-2350 AVS KP
1000-21-4000-2349 AVS KP

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

1_4_stA4_AVS_fc_D.indd   1 22-04-15   10:08

1000-21-4000-2337 AVS KP
1000-21-4000-2336 AVS KP
1000-21-4000-2335 AVS KP

Kleur: fc

www.kanjertraining.nl

Voor vertrouwen,
veiligheid, rust en
wederzijds respect
• Preventief en curatief

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

• Gratis volgsysteem, door COTAN
positief beoordeeld

• Aanpak van pesten, erkend effectief 
(NJi)

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

T (036) 548 94 05
E info@kanjertraining.nl

1_4_stA4_AVS_fc_E.indd   1 22-04-15   10:12
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen,

woordvoerder Onderwijs voor de D66 in de Tweede Kamer.

politieke column

toekomst op maat
Onderwijs moet wat D66 betreft aansluiten

bij wat kinderen kunnen, met de focus op de

talenten. Door talenten tot hun recht laten

komen, motiveer je de leerling. Deze ambiti

euze instelling werkt weer aanstekelijk voor

anderen. We moeten leerlingen niet in het

hokje vmbo, havo of vwo willen plaatsen.

Iedereen is anders en mag dan ook een

diploma op maat krijgen. In de leeftijd van

4 tot 18 jaar wordt een kind voorbereid op

zijn of haar toekomst. Een periode waarin

het onderwijs een cruciale rol speelt.

Om een leerling vol vertrouwen de toekomst

tegemoet te laten gaan, is het van belang

dat je bij elk kind op zoek gaat naar de

talenten. Niet iedereen kan simpelweg

overal goed in zijn, hoewel we dat mis

schien wel zouden willen. Op dit moment

verlaat een leerling de middelbare school

met een diploma dat is gebaseerd op een

gemiddelde. Een kind dat geweldig goed

is in wis en natuurkunde, maar vanwege

dyslexie onderuit gaat bij alle talen, zal niet

de toekomst in gaan met een vwodiploma.

Moet hier niet iets aan worden gedaan?

Wat D66 betreft luidt het antwoord hierop

volmondig: ja. Al jaren pleit D66 voor flexibi

lisering van examens. We moeten scholieren

een ‘maatwerkdiploma’ aanbieden. D66

wil dat het mogelijk wordt om vakken op

verschillende niveaus te volgen. Dit zal

uiteindelijk ook op het diploma vermeld

worden. Het is belangrijk dat leerlingen de

kans krijgen om uit te blinken op bepaalde

vakgebieden. Op dit moment gebeurt dit

niet, omdat het diploma het niveau aangeeft

van ‘het gemiddelde’. Hiermee nemen we

de stimulans weg om een extra tandje bij

te zetten voor de vakken waar de leerling

goed in is.

Als elke leerling een persoonlijk leertraject

volgt, zal de organisatie van de school

moeten veranderen. Ict kan hierbij te hulp

schieten. Het heeft ook positieve gevolgen

voor de aansluiting op vervolgopleidingen.

Er zal namelijk gekeken worden naar het

examenniveau van specifieke vakken. Dus

als een leerling wiskunde aan de univer

siteit wil gaan studeren, dan moeten in

ieder geval de exacte vakken op vwoniveau

zijn behaald. Scholen geven hier zelf vorm

en inhoud aan, in overleg met ouders en

leerlingen. Zij weten wat er in de praktijk

mogelijk en haalbaar is. Met het oog op de

toekomst van de leerlingen wil D66 hen de

mogelijkheid bieden hun talenten maximaal

te ontplooien.

Om het plan tot een succes te maken,

zullen er voorwaarden worden opgesteld.

Met leidinggevenden, docenten, leerlingen

en ouders kan er gesproken worden over

de precieze invulling en uitwerking van

het plan voor een diploma op maat. In de

Tweede Kamer vindt binnenkort op initiatief

van D66 een rondetafelgesprek plaats,

waarbij deze direct betrokkenen uit het

onderwijs aan tafel plaatsnemen. Een mooie

uitdaging voor het onderwijskundig leider

schap op úw school! Belangrijkste daarbij

is dat het doel van het plan voor ogen wordt

gehouden: de toekomst van onze leerlingen,

onze kinderen. _

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

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

w e  m o e t e n  l e e r l i n g e n  n i e t  h e t  h o k j e
v m b o ,  h avo  o f  v w o  w i l l e n  p l a at s e n .
i e d e r e e n  i s  a n d e r s  e n  m a g  d a n  o o k
e e n d i p lo m a  o p  m a at  k r i j g e n
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Is het van belang om bij onderhandelingen over een beëindiging van het dienstverband te komen tot
beëindiging daarvan voor 1 juli 2015 in verband met de Wet Werk en Zekerheid?

tekst ritsert haitsma

De AVS wordt geconfronteerd met schoolleiders die in onderhande

ling zijn met hun werkgever over een geregelde beëindiging van hun

dienstverband en van hun werkgever het advies krijgen om deze

maar vooral voor 1 juli 2015 te beëindigen op grond van veranderin

gen door de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), in de WW en verwachte

veranderingen in de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel

primair onderwijs (WOPO, voorheen BBWO).

Die haast is vaak niet terecht. Voor het openbaar onderwijs al hele

maal niet, omdat dat niet valt onder het bereik van de WWZ. Maar

voor bijzonder onderwijs veelal ook niet, omdat:

• De vele wijzigingen in de WWZ niet een beëindiging in onderling

overleg raken, maar betrekking hebben op geheel andere onder

werpen (eerder een contract voor onbepaalde tijd, verplicht

voorgeschreven ontslagroutes waar er nu nog keuzevrijheid is,

etc.);

• De kantonrechtersformule na 1 juli 2015 weliswaar plaats

maakt voor de minder riante transitievergoeding, maar dat dat

alleen opgaat voor het aanvragen van ontslagvergunningen en

ontbindingsverzoeken die na 1 juli worden ingediend;

• Partijen na 1 juli 2015 alle vrijheid hebben om af te wijken van de

transitievergoeding;

• Door de bank genomen de werkgever via een inhoudelijke

procedure minder makkelijk tot een ontbinding van het

dienstverband via de kantonrechter zal komen dan nu het geval is

(van open norm naar limitatief opgesomde ontslaggronden);

• De wijziging in de WW per 1 juli 2015 die in verband met een

beëindiging van belang is, zich beperkt tot het feit dat na een

half jaar werkloosheid alle arbeid als passend wordt aangemerkt,

waar dat nu na één jaar werkloosheid zo is;

• De afbouw van de uitkeringsduur WW na 1 januari 2016 in stap

pen gaat van (nu maximaal) 38 maanden naar 24 maanden.

Die 24 maanden maximale uitkeringsduur is pas 1 april 2019 een

feit. Het eerste kwartaal van 2016 is de maximale uitkeringsduur

37 maanden, het tweede kwartaal 36 maanden, het derde kwar

taal 35 maanden etc. Totdat er twaalf maanden van af zijn per

1 april 2019.

Wat betreft de WOPO staat momenteel min of meer vast dat deze

maximaal zal lopen tot de AOWdatum, in plaats van tot de leeftijd

van 65 jaar. Dat is dus juist voor de wat oudere werknemers alleen

maar een voordeel. Wat dat betekent voor de jongere werknemers tot

45 jaar is nog niet te zeggen (wellicht pas recht op een aansluitende

WOPOuitkering op iets hogere leeftijd dan nu en na mogelijk iets

meer dienstjaren in het onderwijs). Voor de middencategorie werk

nemers (van 45 tot 53) geldt in feite – als de uitkeringsduur WOPO

verkort wordt – dat minder goed dan nu nog steeds heel goed is.

Ritsert Haitsma (r.haitsma@avs.nl) is jurist bij de AVS.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 0302361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

‘ b e d a n k t .  u  z i e t :  w e  z i j n  n i e t  vo o r
n i e t s  a l  j a r e n  l i d  v a n  d e  av s ! ’

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

Jaargids voor po en vo
Ook dit jaar biedt de AVS weer met een uitgave boordevol

informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders hebben poleden

inmiddels weer een jaargids met agendagedeelte ontvangen.

In de uitgave staan verder het professionalise

ringsaanbod voor leidinggevenden, veel vak

informatie voor schoolleiders en informatie over

de AVS. De jaargids voor voleden (zonder calen

darium) verschijnt eind mei/begin juni. Zowel de jaargids po als die

voor het vo is (na) te bestellen bij de AVS, ook door nietleden.
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

a v s  i n  d e  p e r s

Uitzondering voor invaljuf en
duurzame scholen

AVSvoorzitter Petra van Haren was donderdag

9 april te horen op Radio 1 (18.10 uur) in een

item over de gevolgen van de Wet Werk en

Zekerheid voor invalkrachten. De wet die per 1 juli

aanstaande van kracht wordt beperkt de inzet

van vervangers en zorgt ervoor dat scholen een

invaljuf of	meester al na drie keer invallen een

vaste aanstelling moeten bieden. “Maak een uitzondering voor het

primair onderwijs”, bepleit Van Haren. Aan de suggestie om met

een aantal besturen gezamenlijk enkele invalkrachten vast aan te

nemen ziet ze haken en ogen. “Als er dan bijvoorbeeld een griepgolf

uitbreekt heb je nog een probleem.”

Petra van Haren en AVSdirecteur Roelf Willemstein zijn daarnaast

geïnterviewd voor de eerste uitgave van het Duurzame Scholen

Magazine (april 2015).

r e g i o n a l e l e d e n b i j e e n ko m s t e n

Praat mee over nieuw
toezichtkader en cao

De AVS gaat in mei en juni op diverse plaatsen in
het land in gesprek met haar leden over het nieuwe
toezichtkader en de invulling van de 40-urige werk-
week. De AVS komt daarvoor naar u toe, diverse AVS-
leden hebben hun scholen daarvoor opengesteld.

Hoofdinspecteur Arnold Jonk en/of coördinerend inspecteur

Herman Bijsterbosch van de onderwijsinspectie zijn aanwezig

om uw ervaringen en vragen over het nieuwe toezichtkader te

beantwoorden. De inspectie wil hierover graag de dialoog met

schoolleiders aan. Het is een mooie gelegenheid om de inspec

teurs te voeden met suggesties uit het veld.

Vanuit de AVS zijn voorzitter Petra van Haren en directeur Roelf

Willemstein aanwezig om in gesprek te gaan over de 40urige

werkweek. Waar lopen schoolleiders tegenaan en hoe kunnen

ze dat oplossen. Ook is het mogelijk om suggesties mee te

geven voor de CAO PO 20152016, waarover de besprekingen

gaande zijn.

Het bestuur van de AVS nodigt haar leden van harte uit om bij

een van de ledenbijeenkomsten aanwezig te zijn en hun stem

te laten horen. Het wordt op prijs gesteld als zij collega’s, die

nog geen lid zijn, meenemen om hen kennis te laten maken met

de AVS. De	bijeenkomsten zijn uiteraard kosteloos. Aanmelden:

www.avs.nl/agenda/avsledenbijeenkomsten (hier staan ook

de tijden vermeld).

Maandag 18 mei

Abdij Rolduc in Kerkrade (Limburg)

Woensdag 3 juni

OBS De Meander in Heiloo (NoordHolland)

Donderdag 11 juni

Wijkcentrum Het Palet in Middelburg (Zeeland)

Dinsdag 30 juni

Koningin Beatrixschool in Papendrecht (ZuidHolland)

p u b l i c at i e  e n  e - c o l l e g e

Het ABC van de CAO PO
De AVS Helpdesk heeft een ABCwegwijzer gemaakt voor de

CAO PO 20142015. Per onderwerp gerangschikt, op alfabet, om

eenvoudiger het juiste item te vinden. Een handzaam boekje,

dat bedoeld is als een leidraad voor de regelgeving. Kijk op

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

E-college
Ook heeft de AVS een Ecollege gemaakt over de CAO PO 20142015

in samenwerking met TeachersChannel, waarin deze cao in vogel

vlucht (ongeveer een	kwartier) nader wordt toegelicht. Dit college

is te vinden op https://teacherschannel.nl/ecollegecaopo.

l i d m a at s c h a p

Contributie 2015/2016
De contributie voor het AVSlidmaatschap

in schooljaar 2015/2016 is vastgesteld.

Er is geen sprake van een verhoging, wel is de

jaarlijkse indexering toegepast. Kijk voor de

nieuwe bedragen op www.avs.nl/vereniging/

lidworden/contributie.
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.. .

Kijk voor meer informatie, zoals data, kosten, trainers, inschrijven en het complete
overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en maatwerk op
www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op 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, masterclass, advies of coaching op maat en/of in company voor uw organisatie of team?

Neem dan contact op met Margriet van Ast, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap, via adviesopmaat@avs.nl

of tel. 030-2361010.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses
mei, juni, augustus en september 2015
Opleiding / leergang / training / masterclass Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Training Masterclass Geluk voor leidinggevenden (po en vo) 19 mei Clara den Boer

• Training Meesterlijk coachen (po en vo) 19 mei of 17 juni Tom Roetert

• Training Meerscholendirecteur? Dat is echt wat anders! (po) 21 mei Ruud de Sain, Tom Roetert

• Training Zelfevaluatie in de school (po en vo) 2 juni Jan Stuijver

• Training Eerder stoppen? Wil ik dat? (po en vo) 4 juni Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Leergang Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap (po) 4 en 26 juni Margriet van Ast

• Training Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last? (po en vo) 16 juni Jan Stuijver

• Masterclass Schooldirectie & privacy (po en vo) 24 juni Jan Stuijver, Romeo Kadir

• Training Leiderschap in onverwachte en onvoorspelbare situaties (po en vo) 26, 27 en 28 augustus Robert Biemans nieuw

• Training Leergang Middenkader, serie 2 (po en vo) 9 september Bob Ravelli

• Leergang Interim-management, iets voor u? (po) 10 en 11 september Tom Roetert

• Leergang Professioneel bestuurder (po en vo) 10 en 11 september Margriet van Ast

• Leergang Schoolleider Vakbekwaam 2015 (po) 16 en 30 september Tom Roetert, Henny Molenaar

• Leergang Schoolleider Basisbekwaam 2015 (po) 16 en 30 september Tom Roetert, Chris Eelman

• Training Pensioen in zicht (po en vo) 24 september Tom Roetert

• Training De dynamiek van verandering – Spiral Dynamics Integral (po en vo) 28 september Edwin Holwerda, Jasper Rienstra

 (onder voorbehoud)

Foto’s: Hans Roggen
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. . .

masterclass

Geluk voor leidinggevenden
In deze masterclass krijgt u de nieuwste inzichten over geluk, kunt

u deze toepassen in het aansturen van uw team en vertalen naar

de praktijk (in profilering en curriculum). Drie onderdelen komen

aan bod: mythes en feiten over geluk, de kracht van gedachten en

werking van ons brein, en geluk op het werk. Dit is inclusief een

korte quick scan over geluk op uw werk. U krijgt ook zicht op de

kracht van geluk binnen het hedendaagse onderwijssysteem. In

samenwerking met Clara den Boer, psychologe, veranderkundige en

bedenker en oprichter van de Gelukskoffer (www.gelukskoffer.nl),

een wetenschappelijk onderbouwd programma van zeven geluksles

sen voor groep 5/6 en 7/8.

Doelgroep: schoolleiders po en vo

Datum: 19 mei 2015

eendaagse

Meerscholendirecteur?
Dat is echt wat anders!

Als meerscholendirecteur wordt u in staat geacht om leider te zijn

van twee verschillende basisscholen met hun eigen cultuur en

onderwijsconcept. Dat vraagt strategisch sturen en leidinggeven op

afstand, maar toch duidelijk zichtbaar zijn als leider. Het vergt een

andere denkwijze over de eigen taakstelling. Tijdens deze training

krijgt u handvatten hoe u dat kunt leren, hoe u het strategisch

beleid van de scholen uitzet en tegelijkertijd de verschillen tussen

de scholen respecteert, en leert u hoe u leidinggeeft aan beleids

implementatie – zowel topdown als bottomup. Centraal staat het

verwerven van inzicht in de specifieke competenties die deze vorm

van leiderschap vraagt en hoe u die verder kunt ontwikkelen. Ten

slotte brengen we recente ontwikkelingen in het onderwijs onder de

aandacht, zoals de 21st century skills, metacognitieve vaardigheden

en actieonderzoek.

Doelgroep: meerscholen of clusterdirecteuren

Datum: 21 mei 2015

eendaagse

Zelfevaluatie in de school
De inspectie gaat in het toezicht steeds meer uit van zelfevaluatie

door schoolbesturen en scholen: ‘Doen we de goede dingen? Doen

we die dingen goed?’ Verantwoording via zelfevaluatie is een plan

matige activiteit. Er zijn diverse goede redenen om verantwoording

af te leggen. ‘In hoeverre is een school de school die zij wil zijn of

zegt te zijn?’ Een belangrijke vraag als het gaat om kwaliteitsbeleid,

positionering van de school en strategische keuzes. Onder andere

aandacht voor meervoudige publieke verantwoording, de opbreng

sten van zelfevaluatie, de relatie met het schoolplan en de jaarplan

cyclus, vormen van zelfevaluatie (zoals collegiale visitatie) en hoe

je ouders erbij betrekt. Hoe komt u tot een terdege zelfevaluatie en

wat vraagt dat van u en uw team?

Doelgroep: directeuren po en vo

Datum: 2 juni 2015

opleiding

Action Learning
De succesvolle schoolleider aan het begin van de 21e eeuw is crea

tief, innovatief, communicatief, omarmt wereldburgerschap, werkt

samen, leert samen en reflecteert. Centraal staat het zoeken naar

diversiteit, het verbinden van talenten en het creëren van gelegen

heidscoalities. De methodiek Action Learning leert u anders kijken,

handelen en beleven en biedt een antwoord op de eisen die de con

tinu veranderende wereld aan u en uw organisatie stelt. Na afloop

kunt u een Action Learningproces inrichten als oplossingsmethode

voor vraagstukken op de werkvloer en bij gewenste veranderingen.

Cruciaal daarbij is de ontwikkeling van uw vaardigheid om tegen

spraak te organiseren. Ook bent u bekend met de inzet van Action

Learning als didactisch model, waardoor u de stap kunt stimuleren

van frontaal naar activistisch onderwijs.

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim

managers en bestuurders die leren organiseren en veranderingen

van binnenuit willen realiseren.

Data: 10 november en 8 december 2015, 14 januari, 9 februari, 8

maart, 5 april en 10 mei 2016
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Opleidingen en leergangen Startdata* Investering**

Leergang Middenkader
7 oktober 2015 (serie 1)
of 13 januari 2016 (serie 2)

leden: € 2.750 / niet-leden: € 2.995

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam 20 januari 2016 leden / niet-leden: € 5.995

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 20 januari 2016 leden / niet-leden: € 5.995

Leergang Op weg naar Excellent Schoolleiderschap
14 januari 2016 (serie 1)
of 4 februari 2016 (serie 2)

leden: € 5.775 / niet-leden: € 5.975

Leergang Clusterdirecteur 15 oktober 2015 leden: € 6.850 / niet-leden: € 7.150

Leergang Directeur IKC 12 november 2015 leden / niet-leden: € 6.950

Leergang Interim-management 21 januari 2016 leden / niet-leden: € 5.250

Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap 12 oktober 2015 leden: € 4.250 / niet-leden: € 4.550

Leergang Professioneel Bestuurder 21 januari 2016 leden: € 8.750 / niet-leden: € 9.750

* Alleen de startdatum wordt vermeld. De overige data vindt u op www.avs.nl / professionalisering.
** Op www.avs.nl / professionalisering staat meer informatie over studiebelasting en prijsopbouw.

MEER INFORMATIE, INSCHRIJVEN EN ADVIES OP MAAT (INCOMPANY)
Kijk voor meer informatie of online inschrijven op www.avs.nl/professionalisering. Of neem contact op met de AVS via
cel@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een opleiding, training, advies of coaching op maat voor uw organisatie of team?
Neem dan contact op met programmamanager Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl

Leergang
Op weg naar

Excellent
Schoolleider-

schap

Leergang
Cluster-

directeur

Leergang
Directeur IKC

Leergang
Interim-

management

Leergang Middenkader

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

Leergang Oriëntatie op Bestuurlijk Leiderschap

Leergang Professioneel Bestuurder

Opleidingen en Leergangen
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. .

leergang op weg naar excellent schoolleiderschap

‘Het heeft me veel nieuwe energie gegeven’

Een gedreven schoolleider heeft een veelzijdige en
veeleisende rol in een steeds complexer wordende
omgeving, die focus verwacht op professionalisering
en kwaliteit. Een schoolleider die weet te bouwen en
verbinden. Een grote verantwoordelijkheid, die om
regelmatig onderhoud vraagt. Twee deelnemers aan
de praktijkgerichte leergang ‘Op weg naar excellent
schoolleiderschap’ vertellen wat het hen gebracht heeft.

tekst winnie lafeber

“Je leert over alle dimensies van het vak en blijft de hele leergang

door nadenken over jouw leiderschapsstijl. Een veelzijdige en inten

sieve leergang, waar ik veel kon brengen en halen”, vertelt Willeke

van der Burg, schooldirecteur in Lievelde die vanaf januari 2014 de

leergang volgde. Ron Schreurs, schooldirecteur in Grubbenvorst

begon een half jaar later: “Deze inspirerende leergang heeft me veel

nieuwe energie gegeven. Ik kan er veel mee in mijn onderwijsprak

tijk.” Schreurs volgde de leergang omdat hij behoefte had aan meer

diepgang en opfrissing van theorie en kennis. “Ik vond het fijn met

andere directeuren uit heel Nederland ervaringen uit te wisselen en

opdrachten uit te werken.” Van der Burg gaf zich op op aanraden

van diverse collega’s. “Omdat ik hier in de praktijk het meeste aan

had.”

Spiral dynamics
AVSadviseur Ruud de Sain, sinds 2008 ‘gastheer’ van de leergang,

verzorgt zelf enkele onderdelen en zoekt daarnaast inspirerende

gastsprekers binnen en buiten het onderwijs. De inhoud verandert

hij regelmatig en past hij aan als hier behoefte aan is, wat uit het

intakegesprek kan blijken. Schreurs: “Spiral dynamics was nieuw

voor mij. Het geeft een goed beeld van jezelf en waar je ontwikkel

punten liggen. Je ontdekt waar je energie van krijgt, wat je drijfveren

zijn en wat weerstand bij je oproept. Dit zegt iets over hoe je als

persoon in elkaar zit en welke managementstijl bij je past. Van

Theorie U, leren van de toekomst, heb ik geleerd dat het belangrijk

is bij veranderingen goed te communiceren met je team over de

nodige tegenslagen die je kunt tegenkomen.”

Andere onderwerpen van de leergang zijn: effectief presenteren

en communiceren, conflicthantering en mediation, omgaan met

de media, ontwikkelmanagement, profilering/marketing en “iets

wat te maken heeft met goed voor jezelf zorgen”, zegt De Sain.

Van der Burg: “De mediatraining was een heel leerzame oefening

met de camera, waarbij je leert wat je valkuilen zijn. De groeps

grootte, maximaal twaalf deelnemers, vond ik ideaal voor de

doeopdrachten.”

Adviesteam
Beide deelnemers kunnen veel van het geleerde toepassen in de

eigen schoolpraktijk. Schreurs: “Op mijn nieuwe school heb ik

direct een managementadviesteam opgezet, wat prima bevalt.

Bouwcoördinatoren geven goede adviezen, maar de directeur is

verantwoordelijk voor de uiteindelijke besluiten.” Van der Burg:

“Mij heeft het vooral opgeleverd dat ik goed kijk naar mijn rol als

leidinggevende: ‘Waartoe doe ik? Wat is mijn belangrijkste taak?’

Bij mij is dat leraren coachen. Door Ruud word je constant aan het

denken gezet, hij triggert je op een heel prikkelende manier en

geeft handreikingen hoe je iets anders kunt aanpakken.”

De leergang bevat drie praktijkopdrachten. Bij de stageopdracht

loopt de deelnemer mee met een leidinggevende in een organisatie

uit een andere sector, zoals een ziekenhuis, restaurant of super

markt. Van der Burg: “Tijdens mijn stage bij een groot instituut voor

fysieke veiligheid heb ik geleerd dat ik mijn tijd nog efficiënter kan

indelen door bijvoorbeeld mijn reistijd ook te benutten met tele

foontjes of ander werk.”

Beide deelnemers blijven contact onderhouden met hun mede

cursisten via terugkomdagen, die de groep zelf organiseert. Van

der Burg: “Zowel tijdens als na de leergang is er veel interactie met

elkaar. Wij hebben ook een emailgroep. Ik vind het netwerkleren

zeer waardevol. Daarnaast zou ik nog wel een jaar door kunnen met

de informatie en boektitels uit deze leergang, zoveel inspiratie heeft

het mij gegeven.”

Doelgroep: leidinggevenden die integraal eindverantwoordelijk

zijn op school en ambitie hebben.

Data: 14 en 15 januari, 11 en 12 februari, 22 en 23 maart, 19 en

20 mei, 20 juni 2016 (kort traject)

Of: 4 en 5 februari, 7 en 8 april, 9 en 10 juni, 15 en 16

september, 10 oktober 2016 (lang traject)

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/cel/es

Schoolleider Willeke van der Burg (staand) en medecursisten tijdens
een opdracht.
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voor: bestuurders, schooldirecteuren, leraren po, vo en mbo

van: Like to Share/#onderwijs2032

wanneer: 21 en 22 mei (festival) en 18-20 mei

(ouderavonden)

waar: resp. filmmuseum EYE Amsterdam en diverse plaatsen

in Nederland

wat: festival en ouderavonden

De toekomst van ons onderwijs
In de week van #onderwijs2032 (18-22 mei 2015) vinden de

Nationale Ouderavonden plaats. De week sluit af in Amsterdam

met het Onderwijsfestival2032. Op de Nationale Ouderavonden

gaan ouders, leerlingen en de school in gesprek over de

toekomst van het onderwijs. Het Onderwijsfestival2032 biedt

onderwijsprofessionals, (semi)overheid, wetenschap, bedrijfsle-

ven en futurologen een podium voor het uitwisselen van kennis

over en visies op de toekomst van het onderwijs. Centrale vraag:

welke kennis en vaardigheden zijn nodig om volledig mee te

kunnen draaien in de maatschappij van 2032? Speciaal voor

bestuurders en schooldirecteuren is er het Executive program.

http://onderwijsfestival.nl

voor: leraren, ict-coördinatoren, teamleiders, schoolleiders

po, vo en mbo

van: Kennisnet

wat: toolkit

Innovatieversneller
De innovatieversneller geeft antwoord op vragen die scholen

hebben rondom innovatie. Wanneer en waar is het wenselijk?

Welke aanpak werkt het beste? Hoe zorg je dat innovatie duur-

zaam wordt en hoe krijg je anderen mee? Je kunt pas van inno-

vatie spreken als aangetoond is dat het onderwijs er beter van

wordt. Om (risicovol) innoveren in goede banen te leiden zijn

er technieken ontwikkeld, bijvoorbeeld om de keuze van een

nieuwe methode te evalueren of de huidige werkprocessen in je

school te verbeteren. www.kennisnet.nl/innovatieversneller

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: schoolleiders, -bestuurders en andere betrokkenen

van: UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool

Groningen, gemeente Groningen

wanneer: 4 juni

waar: De Euroborg, Groningen

wat: symposium

Talentvol opgroeien in Venster-
school, brede school of IKC

Talentvol opgroeien, hoe doe je dat in een Vensterschool, brede

school of IKC? Wat zijn de verschillen hiertussen en wat maakt

het uit voor de ontwikkeling van het kind? Professionals gaan

met deelnemers in discussie over hoe zij ouders betrekken

en hoe ze een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen

toepassen. Hoe stemmen ze de zorgstructuur goed af op het

onderwijs? Met aandacht voor de methode Success for All,

ontwikkeld door de Amerikaanse professor Robert Slavin.

www.bredeschool.nl

voor: schoolleiders, leraren, bestuurders, leerlingen en ouders

van: Platform Onderwijs2032

wat: kaartensets

Vragensets Onderwijs2032
Om de dialoog over de inhoud van het toekomstig onderwijs

te structureren en te stimuleren daarover na te denken,

zijn kaartensets met vragen ontwikkelt. De vragen zijn te

gebruiken in informele gesprekken, maar vooral ook tijdens

georganiseerde ontmoetingen, zoals een klassengesprek,

leerlingenraadoverleg, studiedag of ouderavond. Kaartensets

voor lerarenopleiders en werkgevers/ondernemers volgen

nog. Downloaden: http://onsonderwijs2032.nl/actueel/

aan-de-slag-met-vragenset

voor: bovenbouw po, onderbouw vo

van: DST-Het experience bureau/projectorganisatie Le Tour

Utrecht

wat: lespakket en wielerexperience

Tour de France
Speciaal voor de start van de Tour de France begin juli is een

lespakket ontwikkeld, met 160 lessuggesties. De werkvormen

sluiten aan bij vakken als rekenen, taal, wereldoriëntatie

en lichamelijke opvoeding. Met thema’s als: Tour de France,

fysiek, (verkeers)veiligheid, fietsmateriaal en Utrecht. Ook

de Wielerexperience behoort tot het scholenprogramma

Utrecht2015. Scholen uit heel Nederland zijn uitgenodigd

om dit evenement te bezoeken. www.detourindeklas.com en

www.utrecht2015.com
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voor: bestuurders, (aankomende) leraren, managers en

beleidsmakers

van: Kennisnet en Nationaal Regieorgaan

Onderwijsonderzoek (NRO)

wanneer: 24 juni

waar: Theater Diligentia, Den Haag

wat: onderzoeksconferentie

Weten wat werkt met ict in het
onderwijs

Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten uit onderzoeken

naar de inzet van ict in het onderwijs? Wetenschappers pre

senteren recente onderzoeken op het gebied van onderwijs en

ict. In compacte pitches delen onderzoekers hun bevindingen.

Keynotespreker is Peter Riezebos, auteur van het boek Van

Mavo tot Harvard. Hij is geboeid door individuele leerverschillen

(en hersenprofielen) en de manier waarop het onderwijs daarop

aansluit. www.nro.nl

voor: leraren, (kunst)vakdocenten, cultuurcoördinatoren

onderwijs, educatiemedewerkers culturele instellingen,

cultuurcoaches, beleidsmedewerkers overheden

van: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en

Amateurkunst (LKCA)

wanneer: 17 juni

waar: TivoliVredenburg, Utrecht

wat: congres

Dag van de Cultuureducatie 2015
Er gebeurt veel in cultuur en onderwijs. Sprekers belichten de

belangrijkste gevolgen van alle veranderingen in het cultuur

onderwijs. Met workshops over veranderingen teweeg te

brengen in de klas, lezingen en presentaties over de laatste

stand van zaken en keynotes die leraren tot verandering willen

verleiden. Doel is scholen te inspireren tot samenwerking en

het bevorderen van uitwisseling tussen culturele instellingen.

Meer informatie: www.lkca.nl of melissadevreede@lkca.nl

voor: bestuurders, toezichthouders en

medezeggenschapsraden

van: ministerie OCW

wanneer: 8 juni

waar: midden van het land

wat: bijeenkomst

Dag van het onderwijsbestuur
Doel van de dag is elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek

te gaan over de stand van het onderwijsbestuur, van elkaar te

leren en nieuwe inzichten op te doen. Centraal staat de dialoog

tussen de verschillende doelgroepen en onderwijssectoren.

Op het programma een plenaire lezing van Kim Putters, direc

teur Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), die zijn visie deelt op

de stand van het onderwijsbestuur. Verder verschillende work

shops, debatten en een afsluiting door minister Bussemaker.

Meer informatie: Heidi Ripmeester, h.ripmeester@minocw.nl

voor: onderwijsprofessionals

van: Sem van Geffen/Koning Willem I College

wat: publicatie

Gamification in de klas
Nederlandstalige studieboek over het toepassen van gamifi-

cation in de klas en daarmee een impuls voor onderwijspro

gramma’s. Gamification biedt de kans om lessen te bedenken of

te herontwerpen in de vorm van aansprekende spelconcepten.

Het boek leidt de lezer door alle fasen van het ontwerp en

implementatieproces. Met voorbeelden van fysieke en blended

spelconcepten en tips om zelf aan de slag te kunnen. Ook is er

aandacht voor het opzetten en uitvoeren van praktijkonderzoek,

om de effecten te meten. Verkrijgbaar via Bol.com.

voor: po en vo

van: SLO

wat: website

Leerplan in beeld
Ondersteunt bij het checken en ontwerpen van het schoolcur

riculum, rekening houdend met de eisen vanuit de overheid.

Wat moet, mag en kan? Wat is basisstof en wat keuzestof?

Hoe bereik je optimale samenhang tussen de diverse vakken/

leergebieden? Hoe zorg je voor dat het programma goed

aansluit bij wat leerlingen eerder tijdens hun schoolloopbaan

hebben gehad én bij wat ze later nog leren? Bevat doorlo

pende leerlijnen van po tot bovenbouw havo/vwo en vmbo.

www.leerplaninbeeld.slo.nl

voor: geïnteresseerden

van: Futurecheck.nl en Speakers Academy

wat: boek

Welcome to the future cloud
Dit Engelstalige boek van futurist Marcel Bullinga biedt een

fascinerende kijk op het jaar 2025. Lezers leren anticiperen op

wat er in het onderwijs, medialandschap en de bibliotheek/

mediatheek staat te gebeuren. Bullinga: “We leren, werken

en sporten in een 3D mobiele mediawolk, een papierloze

wereld.” ISBN 9789491030024. Kortingscode: collega2015.

www.mediawijsheidwinkel.nl
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boekbespreking

Onderwijspedagoog Gert Biesta schreef twee eerdere boeken – ‘Beyond

learning’ (2006) en ‘Goed onderwijs’ (2010) – die samen met dit derde

‘Het prachtige risico van onderwijs’ een onderwijstheorie zijn gaan vormen.

De laatste, filosofisch getinte uitgave belicht een verfrissend perspectief

op onderwijs, waarbij een pedagogiek wordt beschreven die zich richt

op de ‘zwakke kracht’ van onderwijs: de onvoorspelbaarheid in leren en

ontwikkelen in plaats van beheersbaarheid. tekst petra van haren, avs

Het is een boek waar je rustig voor moet

gaan zitten, elk hoofdstuk vraagt om

denktijd. In de huidige tijd waar opbrengst-

gericht werken en de toetscultuur de

boventoon voeren, is het een tegengeluid

met visie. Gert Biesta betoogt “dat de

zwakke kracht van onderwijs niet moet

worden gezien als een probleem dat moet

worden gewonnen en opgelost, maar juist

als dimensie die onderwijs pedagogisch

maakt.” De auteur stelt centraal dat denken

dat je onderwijs totaal onder controle kunt

brengen een fictie is. Dat de manier van

denken vanuit beheersbare processen en

controle een slechte benadering is om met

de wereld om te gaan. Dit verklaart waarom

het boek onderwijs vanuit haar zwakte

benadert. Omdat het accepteren van een

stukje onbeheersbaarheid juist krachtig is;

je durft dan de fictie van beheersbaarheid

los te laten. Volgens Biesta kent onderwijs

drie domeinen: kwalificatie, socialisatie

en subjectificatie. Hij beschrijft de zwakke

aspecten van onderwijsprocessen vanuit

verschillende invalshoeken in zeven the-

ma’s: scheppen, communicatie, lesgeven,

leren, emancipatie, democratie en virtuo-

siteit. De vraag waartoe onderwijs dient,

wordt op een originele manier beantwoord.

Onderwijs leidt bijvoorbeeld tot ontwikke-

ling, niet tot voorspelbare resultaten.

De ‘zwakke kracht’ is een metafoor die

verbeeldt dat de perfecte relatie tussen

input en output niet bestaat. In het huidige

denken en in politieke keuzes wordt sterk

gestuurd op het uitbannen van risico’s. Men

wil zo exact mogelijk sturen op gerichte

het prachtige risico
van onderwijs

input, die dan weer voorspelbare output

levert. Accepteren dat dit niet kan, het

erkennen van een aantal risico’s – ‘de zwak-

ten’ – en van daaruit onderwijs vormgeven

is nu juist de kracht die Biesta bedoelt. Het

perspectief wordt geduid door onderwijs en

opvoeding te benaderen als een dialogisch

proces. In de school is daarbij de leraar een

belangrijke factor. De inzet is dat we, wat

feitelijk gewenst wordt – de huidige trend

van voorspelbare opbrengsten – anders

moeten benaderen tot iets wat rechtvaardig

kan worden gewenst. Hiermee bedoelt

Biesta het accepteren van beperkte risico’s

binnen onderwijs, omdat deze bij een

proces horen. Hierbij staan de uitkomsten

en invloedfactoren niet vooraf vast. Dit

neemt niet weg dat juist onderwijs alle

kansen moet creëren ten behoeve van

de ontwikkeling van kinderen. Uitdagen,

experimenteren of ontdekkend leren geeft

kinderen mogelijkheden tot leren en ontwik-

kelen, maar geeft geen concrete garanties

op opbrengsten.

Voor leidinggevenden in het funderend

onderwijs kan de uitgave interessant zijn

omdat deze behulpzaam is bij het onder-

bouwen van een andere visie op leren en

onderwijs. Het boek geeft een specifieke

onderbouwing die het loslaten van ‘mecha-

nisch denken’ legitimeert. Onderwijs en de

school zijn geen fabriek waar je aan de ene

kant iets instopt en er aan de andere kant

een voorspelbaar resultaat uitrolt. Deze

uitgave bepleit waarom we dit gegeven

moeten accepteren als kans en hoe we dit

kunnen inbedden in onze visie op onderwijs.

Het bepleit vertrouwen in onze onderwijs-

professionals. Dát is vormgeven aan het

prachtige risico van onderwijs! _

Het prachtige risico van onderwijs, Gert Biesta, 2015,

Uitgeverij Phronese

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

vereniging/onsaanbod/kaderprimair.
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Eigenheid van
             leerkrachten
Tijdens een studiereis in Canada heb ik kennisge-

maakt met het C4-leren. De “C” staat voor co: samen.

Het gaat daarbij om het samen voorbereiden, lesgeven,

evalueren van en reflecteren op lessen, in een cyclisch

proces. Dat model hebben we ingevoerd op de Hoek-

steen. Het komt erop neer dat er bij een bepaalde les

minimaal vier docenten in de klas aanwezig zijn. Eén

geeft de les, één ondersteunt in de klas, één obser-

veert de les en mag vragen stellen aan kinderen en één

observeert in stilte. Zo houden we een of twee maal per

jaar op een dag vier van deze lessen, waarbij iedereen

in elke rol aan de beurt komt.

De aanleiding om aan de slag te gaan met het C4-model

ligt in de vraag hoe we ons onderwijs beter kunnen

laten aansluiten bij de leerstijlen en leerbehoeften

van onze leerlingen. De kracht van het model ligt in

de diverse input die de verschillende rollen opleveren.

Het versterkt ook de onderzoekende houding van de

leerkracht.  De evaluatie- en reflectiegesprekken leiden

tot interessante inzichten, die leerkrachten kunnen ver-

talen naar hun eigen lessen. Een concreet voorbeeld:

we kwamen erachter dat de eerste stap van de drieslag

“modelleren-samen doen-zelf doen” veel korter kan.

Leerlingen blijken  veel sneller zelfstandig aan het werk

te kunnen.

Onze leerkrachten vonden deze manier van professiona-

liseren aanvankelijk spannend, maar ze raakten al snel

enthousiast. Vooral ook omdat het C4-model draait om

leren in de praktijk, tijdens je normale werk. Het is een

eenvoudige manier om nieuwe dingen toe te passen.

De leerkrachten merkten ook dat het samen voorbe-

reiden van lessen direct effect heeft op je manier van

lesgeven. Ik hoorde geregeld: “Dit ga ik gebruiken in

mijn les!” Het mooie is ook dat je op deze manier de

eigenheid van leerkrachten weer naar voren ziet komen:

ze nemen een actieve rol aan bij het vormgeven van hun

onderwijs. Dat was bij al die nadruk op rendementen

een beetje ondergesneeuwd.

Het C4-model hebben we ook ingebracht op stichtings-

niveau, waar een samenwerkingstraject van School aan

Zet loopt. In een vorm van tandemleren zijn telkens de

directie en IB’ers van twee scholen aan elkaar gekop-

peld, waarbij iedere school een eigen best practice

inbrengt. Zulke werkvormen zijn voor mij de kern van

een lerende organisatie: creëer situaties om elkaar op

te zoeken en van elkaar te leren

is directeur van CBS de Hoeksteen in Groenlo,
een van de negentien scholen van de Accent
Scholengroep. Via de pabo, onderwijzerschap

en IT-coördinatie is hij in het management
terechtgekomen. Job streeft naar goede

communicatie om een professionele, lerende
organisatie mogelijk te maken.

www.hoeksteen.com

Job van Essen  

In de publieke opinie wordt de indruk soms gewekt dat

het slecht gesteld is met de kwaliteit van het Neder-

landse onderwijs. Het tegenovergestelde is echter

waar: uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt

dat Nederland het al jaren goed doet als het gaat om

onderwijskwaliteit. Maar we willen meer. We willen het

best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

Dat is een mooie, maar ook stevige uitdaging: we

bereiden leerlingen voor op een toekomst die niemand

kent en moeten ons daarbij voortdurend aanpassen aan

veranderende vragen van de maatschappij, de arbeids-

markt, ouders en leerlingen. Het streven naar excellent

onderwijs vraagt om scholen waarin leraren, school-

leiders en bestuurders erin slagen zichzelf en elkaar

continu te verbeteren. Scholen waarin wordt geleerd in

teamverband, sprake is van een lerende cultuur en de

directie het leren faciliteert en stimuleert.

Uit onderzoek dat School aan Zet heeft laten uitvoeren

(Universiteit Utrecht, 2015) blijkt dat deze aspecten

kenmerkend zijn voor scholen die lerende organisaties

zijn. Deze scholen verbeteren zichzelf continu door

voortdurend van en met elkaar te leren.

School aan Zet versterkt Nederlandse scholen daarom

in hun ontwikkeling naar lerende organisaties. Daarbij

komen we dagelijks prachtige voorbeelden van samen-

werken en samen leren tegen, zoals het voorbeeld van

Job van Essen en zijn collega’s (zie hiernaast), die zelf

aan zet zijn bij het verbeteren van het onderwijs op hun

scholen.

Meer van deze voorbeelden vindt u in de brochure “Pas-

sie voor onderwijs”, over twaalf inspirerende samenwer-

kingen: van teamleren binnen de school tot samenwer-

kingen tussen PO- en VO-scholen, en van samenwerking

met bedrijven uit de regio tot meer georganiseerde

samenwerkingsverbanden zoals het leernetwerk Lead &

Learn en het traineeship Eerst De Klas: bit.ly/1F73eXF

Laat u inspireren door deze verschillende samenwer-

kingsvormen en doe er uw voordeel mee in uw streven

naar het best mogelijke onderwijs voor uw leerlingen!

Passie voor onderwijs

www.schoolaanzet.nl
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Eigenheid van
             leerkrachten
Tijdens een studiereis in Canada heb ik kennisge-

maakt met het C4-leren. De “C” staat voor co: samen.

Het gaat daarbij om het samen voorbereiden, lesgeven,

evalueren van en reflecteren op lessen, in een cyclisch

proces. Dat model hebben we ingevoerd op de Hoek-

steen. Het komt erop neer dat er bij een bepaalde les

minimaal vier docenten in de klas aanwezig zijn. Eén

geeft de les, één ondersteunt in de klas, één obser-

veert de les en mag vragen stellen aan kinderen en één

observeert in stilte. Zo houden we een of twee maal per

jaar op een dag vier van deze lessen, waarbij iedereen

in elke rol aan de beurt komt.

De aanleiding om aan de slag te gaan met het C4-model

ligt in de vraag hoe we ons onderwijs beter kunnen

laten aansluiten bij de leerstijlen en leerbehoeften

van onze leerlingen. De kracht van het model ligt in

de diverse input die de verschillende rollen opleveren.

Het versterkt ook de onderzoekende houding van de

leerkracht.  De evaluatie- en reflectiegesprekken leiden

tot interessante inzichten, die leerkrachten kunnen ver-

talen naar hun eigen lessen. Een concreet voorbeeld:

we kwamen erachter dat de eerste stap van de drieslag

“modelleren-samen doen-zelf doen” veel korter kan.

Leerlingen blijken  veel sneller zelfstandig aan het werk

te kunnen.

Onze leerkrachten vonden deze manier van professiona-

liseren aanvankelijk spannend, maar ze raakten al snel

enthousiast. Vooral ook omdat het C4-model draait om

leren in de praktijk, tijdens je normale werk. Het is een

eenvoudige manier om nieuwe dingen toe te passen.

De leerkrachten merkten ook dat het samen voorbe-

reiden van lessen direct effect heeft op je manier van

lesgeven. Ik hoorde geregeld: “Dit ga ik gebruiken in

mijn les!” Het mooie is ook dat je op deze manier de

eigenheid van leerkrachten weer naar voren ziet komen:

ze nemen een actieve rol aan bij het vormgeven van hun

onderwijs. Dat was bij al die nadruk op rendementen

een beetje ondergesneeuwd.

Het C4-model hebben we ook ingebracht op stichtings-

niveau, waar een samenwerkingstraject van School aan

Zet loopt. In een vorm van tandemleren zijn telkens de

directie en IB’ers van twee scholen aan elkaar gekop-

peld, waarbij iedere school een eigen best practice

inbrengt. Zulke werkvormen zijn voor mij de kern van

een lerende organisatie: creëer situaties om elkaar op

te zoeken en van elkaar te leren

is directeur van CBS de Hoeksteen in Groenlo,
een van de negentien scholen van de Accent
Scholengroep. Via de pabo, onderwijzerschap

en IT-coördinatie is hij in het management
terechtgekomen. Job streeft naar goede

communicatie om een professionele, lerende
organisatie mogelijk te maken.

www.hoeksteen.com

Job van Essen  

In de publieke opinie wordt de indruk soms gewekt dat

het slecht gesteld is met de kwaliteit van het Neder-

landse onderwijs. Het tegenovergestelde is echter

waar: uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt

dat Nederland het al jaren goed doet als het gaat om

onderwijskwaliteit. Maar we willen meer. We willen het

best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

Dat is een mooie, maar ook stevige uitdaging: we

bereiden leerlingen voor op een toekomst die niemand

kent en moeten ons daarbij voortdurend aanpassen aan

veranderende vragen van de maatschappij, de arbeids-

markt, ouders en leerlingen. Het streven naar excellent

onderwijs vraagt om scholen waarin leraren, school-

leiders en bestuurders erin slagen zichzelf en elkaar

continu te verbeteren. Scholen waarin wordt geleerd in

teamverband, sprake is van een lerende cultuur en de

directie het leren faciliteert en stimuleert.

Uit onderzoek dat School aan Zet heeft laten uitvoeren

(Universiteit Utrecht, 2015) blijkt dat deze aspecten

kenmerkend zijn voor scholen die lerende organisaties

zijn. Deze scholen verbeteren zichzelf continu door

voortdurend van en met elkaar te leren.

School aan Zet versterkt Nederlandse scholen daarom

in hun ontwikkeling naar lerende organisaties. Daarbij

komen we dagelijks prachtige voorbeelden van samen-

werken en samen leren tegen, zoals het voorbeeld van

Job van Essen en zijn collega’s (zie hiernaast), die zelf

aan zet zijn bij het verbeteren van het onderwijs op hun

scholen.

Meer van deze voorbeelden vindt u in de brochure “Pas-

sie voor onderwijs”, over twaalf inspirerende samenwer-

kingen: van teamleren binnen de school tot samenwer-

kingen tussen PO- en VO-scholen, en van samenwerking

met bedrijven uit de regio tot meer georganiseerde

samenwerkingsverbanden zoals het leernetwerk Lead &

Learn en het traineeship Eerst De Klas: bit.ly/1F73eXF

Laat u inspireren door deze verschillende samenwer-

kingsvormen en doe er uw voordeel mee in uw streven

naar het best mogelijke onderwijs voor uw leerlingen!

Passie voor onderwijs

www.schoolaanzet.nl
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Eigenheid van
             leerkrachten
Tijdens een studiereis in Canada heb ik kennisge-

maakt met het C4-leren. De “C” staat voor co: samen.

Het gaat daarbij om het samen voorbereiden, lesgeven,

evalueren van en reflecteren op lessen, in een cyclisch

proces. Dat model hebben we ingevoerd op de Hoek-

steen. Het komt erop neer dat er bij een bepaalde les

minimaal vier docenten in de klas aanwezig zijn. Eén

geeft de les, één ondersteunt in de klas, één obser-

veert de les en mag vragen stellen aan kinderen en één

observeert in stilte. Zo houden we een of twee maal per

jaar op een dag vier van deze lessen, waarbij iedereen

in elke rol aan de beurt komt.

De aanleiding om aan de slag te gaan met het C4-model

ligt in de vraag hoe we ons onderwijs beter kunnen

laten aansluiten bij de leerstijlen en leerbehoeften

van onze leerlingen. De kracht van het model ligt in

de diverse input die de verschillende rollen opleveren.

Het versterkt ook de onderzoekende houding van de

leerkracht.  De evaluatie- en reflectiegesprekken leiden

tot interessante inzichten, die leerkrachten kunnen ver-

talen naar hun eigen lessen. Een concreet voorbeeld:

we kwamen erachter dat de eerste stap van de drieslag

“modelleren-samen doen-zelf doen” veel korter kan.

Leerlingen blijken  veel sneller zelfstandig aan het werk

te kunnen.

Onze leerkrachten vonden deze manier van professiona-

liseren aanvankelijk spannend, maar ze raakten al snel

enthousiast. Vooral ook omdat het C4-model draait om

leren in de praktijk, tijdens je normale werk. Het is een

eenvoudige manier om nieuwe dingen toe te passen.

De leerkrachten merkten ook dat het samen voorbe-

reiden van lessen direct effect heeft op je manier van

lesgeven. Ik hoorde geregeld: “Dit ga ik gebruiken in

mijn les!” Het mooie is ook dat je op deze manier de

eigenheid van leerkrachten weer naar voren ziet komen:

ze nemen een actieve rol aan bij het vormgeven van hun

onderwijs. Dat was bij al die nadruk op rendementen

een beetje ondergesneeuwd.

Het C4-model hebben we ook ingebracht op stichtings-

niveau, waar een samenwerkingstraject van School aan

Zet loopt. In een vorm van tandemleren zijn telkens de

directie en IB’ers van twee scholen aan elkaar gekop-

peld, waarbij iedere school een eigen best practice

inbrengt. Zulke werkvormen zijn voor mij de kern van

een lerende organisatie: creëer situaties om elkaar op

te zoeken en van elkaar te leren

is directeur van CBS de Hoeksteen in Groenlo,
een van de negentien scholen van de Accent
Scholengroep. Via de pabo, onderwijzerschap

en IT-coördinatie is hij in het management
terechtgekomen. Job streeft naar goede

communicatie om een professionele, lerende
organisatie mogelijk te maken.

www.hoeksteen.com

Job van Essen  

In de publieke opinie wordt de indruk soms gewekt dat

het slecht gesteld is met de kwaliteit van het Neder-

landse onderwijs. Het tegenovergestelde is echter

waar: uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt

dat Nederland het al jaren goed doet als het gaat om

onderwijskwaliteit. Maar we willen meer. We willen het

best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

Dat is een mooie, maar ook stevige uitdaging: we

bereiden leerlingen voor op een toekomst die niemand

kent en moeten ons daarbij voortdurend aanpassen aan

veranderende vragen van de maatschappij, de arbeids-

markt, ouders en leerlingen. Het streven naar excellent

onderwijs vraagt om scholen waarin leraren, school-

leiders en bestuurders erin slagen zichzelf en elkaar

continu te verbeteren. Scholen waarin wordt geleerd in

teamverband, sprake is van een lerende cultuur en de

directie het leren faciliteert en stimuleert.

Uit onderzoek dat School aan Zet heeft laten uitvoeren

(Universiteit Utrecht, 2015) blijkt dat deze aspecten

kenmerkend zijn voor scholen die lerende organisaties

zijn. Deze scholen verbeteren zichzelf continu door

voortdurend van en met elkaar te leren.

School aan Zet versterkt Nederlandse scholen daarom

in hun ontwikkeling naar lerende organisaties. Daarbij

komen we dagelijks prachtige voorbeelden van samen-

werken en samen leren tegen, zoals het voorbeeld van

Job van Essen en zijn collega’s (zie hiernaast), die zelf

aan zet zijn bij het verbeteren van het onderwijs op hun

scholen.

Meer van deze voorbeelden vindt u in de brochure “Pas-

sie voor onderwijs”, over twaalf inspirerende samenwer-

kingen: van teamleren binnen de school tot samenwer-

kingen tussen PO- en VO-scholen, en van samenwerking

met bedrijven uit de regio tot meer georganiseerde

samenwerkingsverbanden zoals het leernetwerk Lead &

Learn en het traineeship Eerst De Klas: bit.ly/1F73eXF

Laat u inspireren door deze verschillende samenwer-

kingsvormen en doe er uw voordeel mee in uw streven

naar het best mogelijke onderwijs voor uw leerlingen!

Passie voor onderwijs

www.schoolaanzet.nl
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Eigenheid van
             leerkrachten
Tijdens een studiereis in Canada heb ik kennisge-

maakt met het C4-leren. De “C” staat voor co: samen.

Het gaat daarbij om het samen voorbereiden, lesgeven,

evalueren van en reflecteren op lessen, in een cyclisch

proces. Dat model hebben we ingevoerd op de Hoek-

steen. Het komt erop neer dat er bij een bepaalde les

minimaal vier docenten in de klas aanwezig zijn. Eén

geeft de les, één ondersteunt in de klas, één obser-

veert de les en mag vragen stellen aan kinderen en één

observeert in stilte. Zo houden we een of twee maal per

jaar op een dag vier van deze lessen, waarbij iedereen

in elke rol aan de beurt komt.

De aanleiding om aan de slag te gaan met het C4-model

ligt in de vraag hoe we ons onderwijs beter kunnen

laten aansluiten bij de leerstijlen en leerbehoeften

van onze leerlingen. De kracht van het model ligt in

de diverse input die de verschillende rollen opleveren.

Het versterkt ook de onderzoekende houding van de

leerkracht.  De evaluatie- en reflectiegesprekken leiden

tot interessante inzichten, die leerkrachten kunnen ver-

talen naar hun eigen lessen. Een concreet voorbeeld:

we kwamen erachter dat de eerste stap van de drieslag

“modelleren-samen doen-zelf doen” veel korter kan.

Leerlingen blijken  veel sneller zelfstandig aan het werk

te kunnen.

Onze leerkrachten vonden deze manier van professiona-

liseren aanvankelijk spannend, maar ze raakten al snel

enthousiast. Vooral ook omdat het C4-model draait om

leren in de praktijk, tijdens je normale werk. Het is een

eenvoudige manier om nieuwe dingen toe te passen.

De leerkrachten merkten ook dat het samen voorbe-

reiden van lessen direct effect heeft op je manier van

lesgeven. Ik hoorde geregeld: “Dit ga ik gebruiken in

mijn les!” Het mooie is ook dat je op deze manier de

eigenheid van leerkrachten weer naar voren ziet komen:

ze nemen een actieve rol aan bij het vormgeven van hun

onderwijs. Dat was bij al die nadruk op rendementen

een beetje ondergesneeuwd.

Het C4-model hebben we ook ingebracht op stichtings-

niveau, waar een samenwerkingstraject van School aan

Zet loopt. In een vorm van tandemleren zijn telkens de

directie en IB’ers van twee scholen aan elkaar gekop-

peld, waarbij iedere school een eigen best practice

inbrengt. Zulke werkvormen zijn voor mij de kern van

een lerende organisatie: creëer situaties om elkaar op

te zoeken en van elkaar te leren

is directeur van CBS de Hoeksteen in Groenlo,
een van de negentien scholen van de Accent
Scholengroep. Via de pabo, onderwijzerschap

en IT-coördinatie is hij in het management
terechtgekomen. Job streeft naar goede

communicatie om een professionele, lerende
organisatie mogelijk te maken.

www.hoeksteen.com

Job van Essen  

In de publieke opinie wordt de indruk soms gewekt dat

het slecht gesteld is met de kwaliteit van het Neder-

landse onderwijs. Het tegenovergestelde is echter

waar: uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt

dat Nederland het al jaren goed doet als het gaat om

onderwijskwaliteit. Maar we willen meer. We willen het

best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

Dat is een mooie, maar ook stevige uitdaging: we

bereiden leerlingen voor op een toekomst die niemand

kent en moeten ons daarbij voortdurend aanpassen aan

veranderende vragen van de maatschappij, de arbeids-

markt, ouders en leerlingen. Het streven naar excellent

onderwijs vraagt om scholen waarin leraren, school-

leiders en bestuurders erin slagen zichzelf en elkaar

continu te verbeteren. Scholen waarin wordt geleerd in

teamverband, sprake is van een lerende cultuur en de

directie het leren faciliteert en stimuleert.

Uit onderzoek dat School aan Zet heeft laten uitvoeren

(Universiteit Utrecht, 2015) blijkt dat deze aspecten

kenmerkend zijn voor scholen die lerende organisaties

zijn. Deze scholen verbeteren zichzelf continu door

voortdurend van en met elkaar te leren.

School aan Zet versterkt Nederlandse scholen daarom

in hun ontwikkeling naar lerende organisaties. Daarbij

komen we dagelijks prachtige voorbeelden van samen-

werken en samen leren tegen, zoals het voorbeeld van

Job van Essen en zijn collega’s (zie hiernaast), die zelf

aan zet zijn bij het verbeteren van het onderwijs op hun

scholen.

Meer van deze voorbeelden vindt u in de brochure “Pas-

sie voor onderwijs”, over twaalf inspirerende samenwer-

kingen: van teamleren binnen de school tot samenwer-

kingen tussen PO- en VO-scholen, en van samenwerking

met bedrijven uit de regio tot meer georganiseerde

samenwerkingsverbanden zoals het leernetwerk Lead &

Learn en het traineeship Eerst De Klas: bit.ly/1F73eXF

Laat u inspireren door deze verschillende samenwer-

kingsvormen en doe er uw voordeel mee in uw streven

naar het best mogelijke onderwijs voor uw leerlingen!

Passie voor onderwijs

www.schoolaanzet.nl
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Wil je:
• Uitdagend onderwijs mogelijk

maken voor alle kinderen?
• Jouw waarde toevoegen aan

het onderwijs?
• Leiding geven aan een team?

Heb je:
• Praktische en theoretische kennis

van het primair onderwijs?
• Leidinggevende ervaring?
• Inzicht in het functioneren van

de organisatie?

Kun je:
• Processen begeleiden?
• Contacten onderhouden?
• Medewerkers aansturen?

Schrijf dan voor 25 mei 2015 een brief waarin je de volgende vraag beantwoordt:

Als ik schoolleider van een WereldKidzschool ben, dan...

Voor meer informatie bel of mail Mieneke Wobbes: 06 42 29 71 67 of mienekewobbes@wereldkidz.nl.
Ook je sollicitatiebrief kun je aan haar richten.
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34 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs,

4.500 leerlingen en 475 medewerkers vormen samen

WereldKidz. Een organisatie met veel kansen om je te

ontwikkelen. Onze scholen staan in Bunnik, De Bilt,

Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.

leerlingen

schoolleider

medewerker
bedrijfsvoeringIB-er

MR

directeur

leraren

externe
specialisten

ouders

werkt samen met,
schakelt in,
overlegt met

geeft leiding aan,
stimuleert ontwikkeling van

voert functionerings-, voortgangs-,
en beoordelingsgesprekken

samen met de directeur

Legt verantwoording
af aan,overlegt met,
geeft advies aan,
werkt samen met

adviseert
informeert

voert overleg met

onderhoudt
contact met geeft ook les aan

Ben jij onze nieuwe schoolleider?
Kijk op www.wereldkidz.nl

overlegt met

(Advertorial)
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Laat de nieuwe Wet werk en zekerheid maar komen!
Op 1 juli 2015 is het zover: dan gaan de wijzigingen in
van de Wet werk en zekerheid. Het op orde hebben
van de planning en het samenwerken met andere
schoolbesturen wordt daarna extra belangrijk.
Het programma InvalPool (voorheen Sintact) maakt
dit makkelijk en inzichtelijk voor u.
Na drie invalbeurten kan de invaller automatisch
worden geblokkeerd. U kunt heel snel de reisafstand
zien die de invaller naar school moet afleggen en
samenwerken met verschillende besturen in één pool

is simpel. Daarom werken al ruim 1.000 scholen
naar volle tevredenheid met InvalPool. Zorg dat u
klaar bent voor de wetswijziging!
Kijk op www.invalpool.nl voor meer informatie.

Jan Tinbergenstraat 222, 7559 ST Hengelo info@invalpool.nl www.invalpool.nl Tel: 074 700 21 11

Iedere dag de

juiste persoon

voor de klas
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Uitgelicht
thema _ Wendbare leerlingen klaarstomen
In het hele land ontwikkelen scholen zelf nieuwe

manieren om jongeren klaar te stomen voor een nog

ongewisse toekomst. Platform Onderwijs 2032 sluit

daarop aan. Scholen willen naar flexibel onderwijs dat

goed aansluit bij individuele leerlingen én de

veranderende eisen van de maatschappij. “Het moet

allemaal wel uitvoerbaar zijn.” pagina 10

achtergrond _ Inpectietoezicht
nieuwe stijl
Het inspectietoezicht gaat veranderen en wordt breder:

in de toekomst gaat het ook om sfeer, veiligheid en

communicatie. Pilotscholen zijn niet ontevreden.

“De inspecteurs kijken niet meer alleen naar opbrengsten,

het is echt een ander geluid.” Maar ook: “De gemiddelde

Cito-score is nog steeds bepalend voor het

oordeel.” pagina 30

acteel

x ///
///
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Rijks museum
JIJ & DE GOUDEN EEUW
Lesstofvervangend programma
voor tIJdvak regenten en vorsten

Rijksmuseum.nl/onderwIJs
Mede mogelIJk gemaakt door
Fonds 21 ★ Vandenbroek Foundation ★ de Vink Family ★ Bestuursfonds Hollandse Meesters ★ kindereducatie Fonds ★
Freek & Hella de Jonge Fonds ★ Louis Vuitton ★ H&H Fonds ★ FETiM Group ★ stichting Zabawas ★ anonieme schenkers ★

WINNAAR
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