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Inhoud maart

Een levenslange
stevige basis
De AVS is een organisatie voor leidinggevenden in het funderend onderwijs,

zijnde het primair en voortgezet onderwijs. De dialoog over doorlopende

lijnen in opvoeding en ontwikkeling wordt breed gevoerd, ook binnen

de AVS. Moeten we kinderen niet gewoon centraal stellen in hun gehele

ontwikkeling van 0 tot 18 jaar? Ongeveer driekwart van onze leden ziet

de toekomst van het funderend onderwijs in een vorm van een integraal

kindcentrum, waarbij lokale basisvoorzieningen en jeugdzorg gekoppeld

zijn. Eveneens een derde denkt dat de drempels tussen primair en voort-

gezet onderwijs geslecht gaan worden, met respect voor een aantal

cultuurverschillen. Als wij in de toekomst uitgaan van het ontwikkelen van

talenten en maatwerk in onderwijszorgarrangementen voor alle kinderen,

zal een term als Passend onderwijs geheel overbodig worden. Elke vorm van

onderwijs is dan passend. De school zal regievoerder zijn in het verbinden

van kinddiensten en het afstemmen van één kind-één gezin-één plan in een

totale samenhang.

Dat gaat wat vragen van schoolleiders. Ook zullen gebouwen niet altijd

meer passend zijn. Eerst is er het inhoudelijk vormgeven aan andere vormen

van onderwijs en leren. Curriculuminrichting op schoolniveau. Koppelen

van formeel en informeel leren. Kinderen begeleiden en coachen in hun

individuele ontwikkeling en leerbehoefte, waarbij tijd, tempo en plaats

flexibel zijn. Effectieve en efficiënte inzet van ict. Maar ook ruimte voor rust

en spel, voor sociale ontwikkeling. Dit alles in een veilige omgeving en

binnen een aantal kaders van funderend onderwijs, globale kerndoelen,

die leerlingen toerusten op het vervolgonderwijs en het leven. Daarnaast is

de verbinding met alle educatieve en pedagogische partners. Tot slot zijn

er de maatschappelijke en toekomstige ontwikkelingen. De economie die

zich richt op de arbeidsmarkt en de haalbaarheid van sociale voorzieningen.

Van de school wordt verwacht dat deze overal op anticipeert. Dit vraagt

een exceptionele voorzienigheid, het fundament uit de eerste jaren moet

een levenslange stevige basis bieden. De schoolleider is hierbij de spil.

Visieontwikkeling is onontbeerlijk. Onze kinderen zijn de toekomst.

Een kapitale uitdaging!

Tijdens het AVS-congres op 20 maart 2015 staan

visie, ontwikkelen van binnenuit en samenwerken

centraal. U kunt zich nog aanmelden! Ga naar

www.avs.nl/congres2015. _

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

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

Kaderspel _ door petra van haren

Leiden	vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015
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actueel

inzet avs

Overleg CAO PO 2015 – 2016 van start
De onderhandelingen tussen de vakbonden en de PO-Raad over de inzet voor de
CAO PO 2015 – 2016 zijn op 27 februari 2015 van start gegaan. Uitgangspunt is
het invoeren van een beleidsarme cao.

 De AVS is begin januari 2015

gestart met het inventariseren

van wensen voor de nieuwe

cao binnen het bestuur, de

Commissie Arbeidsvoorwaar-

den & Personeelsbeleid en de

e-mailgroep Arbeidsvoorwaar-

den & Personeelsbeleid. Op

basis van de reacties is een

inzet gemaakt. Daarbij zijn

als hoofdthema’s naar voren

gekomen: de positie van de

schoolleider, het loon en de

nieuwe wetgeving.

De AVS wil de positie van de

leidinggevende versterken

en vraagt daarom met name

om een eigen hoofdstuk voor

de schoolleider en minimaal

1 fte schoolleiding in de for-

matie op elke school (BRIN-

nummer). De AVS wil dat het

onderscheid in (eind)schalen

tussen de leidinggevende

functies (D- en A-schalen) en

onderwijsgevend personeel

(L-schalen) duidelijker wordt

gemaakt.

Werkdruk Werkdruk is

een belangrijk thema, waarbij

essentieel is dat elke directeur

voldoende ambulante tijd

heeft om de taken en verant-

woordelijkheden goed te kun-

nen vervullen. Het huidige

professionaliseringsbudget

van 2.000 euro moet omhoog

en duidelijk moet zijn dat het

een ‘persoonlijk’ minimum-

budget betreft. De positie van

schoolleiders dient ook ver-

sterkt te worden door hun ver-

tegenwoordiging in de GMR

expliciet te regelen.

De AVS wil een substantiële

loonsverhoging van 3 pro-

cent realiseren, waarbij de

vrijvallende pensioengelden

bovenop de loonsverhoging

worden toegevoegd aan het

loon/de arbeidsvoorwaarden.

Met de uitwisseling van de

inzetten van de AVS, de ande-

re vakbonden en de PO-Raad

zijn de formele onderhande-

lingen van start gegaan. Zowel

de vakbonden als de PO-Raad

zijn van mening dat gestreefd

moet worden naar een snelle

afronding, zodat ruim vóór

1 juli 2015 overeenstemming

is bereikt over een nieuwe

cao. _

Kijk voor verdere ontwik-

kelingen over de onderhan-

delingen, de inzet van de

AVS, die van de gezamenlijke

vakbonden en de PO-Raad

op www.avs.nl/dossiers/

personeelsbeleid/cao20152016.

professionele schoolleiders nodig

Voortgangsrapportage aanpak
regeldruk gepubliceerd
Met verschillende maatregelen wil OCW bijdragen aan de vermindering van
regeldruk in het onderwijs. Die regeldruk draagt bij aan hoge werkdruk en
kan het werkplezier ondergraven. De rapportage ‘Aanpak regeldruk onderwijs
2013-2014’ bevat een totaaloverzicht van alle gezette stappen, gerealiseerde
maatregelen en nieuwe voornemens.

In hun begeleidende brief aan

de Tweede Kamer benadruk-

ken OCW-bewindslieden Jet

Bussemaker en Sander Dekker

het belang van het goed toe-

rusten van scholen, zodat ze

goed onderwijs kunnen geven.

Daarbij geven ze aan dat er

professionele schoolleiders

nodig zijn die leraren facilite-

ren, zodat deze sterker in hun

werk staan en beter kunnen

omgaan met regeldruk. Profes-

sionele ontwikkeling helpt om

prioriteiten te kunnen stellen

en zelf keuzes te maken.

Uit veel gesprekken met

schoolleiders, bestuurders en

leraren blijkt echter dat zij in

de praktijk regeldruk ervaren

door administratieve taken,

wetten, regelen en afspraken.

Samen met het onderwijsveld

wil OCW knelpunten inventa-

riseren en kijken welke oplos-

singen mogelijk zijn.

In de afgelopen periode zijn al

diverse maatregelen getroffen.

Voor bestuurders en school-

leiders zijn dit bijvoorbeeld de

overheveling buitenonderhoud

(po) en de indiening van het

wetsvoorstel modernisering

Onderwijstijd (vo). Ook worden

genoemd de verruiming van

de experimenteerwetgeving in

alle sectoren, de vermindering

van bevraging van scholen,

toenemend hergebruik en

teruglevering van gegevens en

de ontwikkeling van digitale

dienstverlening.

In de voortgangsrapportage is

niet alleen gekeken naar oplos-

singen gericht op het weg-

nemen van specifieke belem-

meringen in wet- en (interne)

regelgeving, maar ook naar

oplossingen gericht op het

beter omgaan met regels en

de totstandkoming daarvan.

Om de wet- of regelgeving zo

goed mogelijk af te stemmen

met het veld en aan te laten

sluiten bij de praktijk, maakt

OCW regelmatig gebruik van

internetconsultatie.

Eerder onderzoek van de AVS

onder haar leden heeft een

belangrijke bijdrage geleverd

aan de totstandkoming van

de Regeldrukagenda PO.

Momenteel vindt overleg

plaats over de verdere concre-

tisering, waarbij de AVS ook

participeert. _

Meer informatie: www.avs.nl/

dossiers/regeldruk

2
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actueelactueel

commissie onderwijs avs bespreekt eerste ervaringen

‘Verwijzingsprotocol belangrijk bij schooladvies’
Het is basisscholen goed duidelijk dat zij bepalend zijn bij het uitbrengen van het schooladvies.
Een verwijzingsprotocol is hierbij belangrijk. De commissie Onderwijs van de AVS heeft de eerste ervaringen
met schoolverwijzing besproken.

Nieuwe wetgeving schrijft

voor dat de toelating tot een

bepaald voortgezet onderwijs-

niveau alleen nog gebaseerd

wordt op het advies van de

basisschool, niet meer op

de uitslag van de eindtoets,

waarvan de afname naar april

verschuift. Onderzoek toont

aan dat het basisschooladvies

een betrouwbare en krach-

tige voorspeller is voor de

verdere schoolloopbaan van

kinderen. De basisschool is

nu bepalend en moet daarom

zeer betrouwbaar zijn in haar

advies. VO-raad voorzitter Paul

Rosenmoller verderop in dit

nummer: “Nu het belang van

de eindtoets is afgenomen,

is het extra belangrijk dat de

kwaliteit van het basisschool-

advies goed is.”

De commissie Onderwijs

concludeert dat het hebben

van een verwijzingsproto-

col essentieel is. Er moet op

school duidelijkheid zijn over

de manier waarop de verwij-

zing tot stand komt, zodat dit

helder kan worden gecom-

municeerd naar leerling,

ouders en voortgezet onder-

wijs. De schooldirecteur is

eindverantwoordelijk voor het

advies. In een aantal gevallen

zegt de directeur daarom ook

zeer nauw betrokken te zijn

bij de totstandkoming van het

advies, in andere gevallen is

er vertrouwen in de professio-

nals die het advies uitbrengen.

Keuze eindtoets
In de praktijk merken de

meeste schooldirecteuren dat

hun autonomie om een eigen

keuze voor een eindtoets te

maken zwaar wordt ingeperkt

door hun bestuur. De reden

ligt niet in de kwaliteit van

de toetsen of in het belang

van de leerling. Veelal gaat

het over de bestuurlijke wens

om te kunnen benchmarken

met de andere scholen onder

het eigen bestuur. Aangezien

de schooldirecteur de eind-

verantwoordelijkheid heeft

en een aantal directeuren

best voor een andere (goedge-

keurde) eindtoets zou willen

kiezen, vindt de AVS dit een

onwenselijke situatie.

Druk uitoefenen
Op een aantal plekken wordt,

soms in afstemming met het

voortgezet onderwijs, een

aanvullende toets afgenomen

op een eerder moment dan de

eindtoets. Dit is toelaatbaar,

mits de aanvullende toets ten

dienste staat van het schoolad-

vies. In de praktijk blijkt echter

dat een aantal vo-scholen de

resultaten van deze toets wil

ontvangen, evenals toetsresul-

taten uit eerdere leerjaren.

Dit staat haaks op het vertrou-

wen dat gevraagd wordt in het

advies van de basisschool.

Vo-scholen zoeken de grenzen

op en AVS-voorzitter Petra van

Haren zei hierover in het RTL-

nieuws van 13 februari: “Druk

uitoefenen om het advies

vooraf bij te stellen en vragen

om extra informatie die het

advies in twijfel stelt, vinden

wij niet juist.”

“Vo-scholen mogen zich bij de

plaatsing van leerlingen niet

laten leiden door andere toet-

sen of selectie-instrumenten

dan het schooladvies van de

basisschool”, schrijft staatsse-

cretaris Dekker onlangs in een

brief aan de Tweede Kamer.

Hij treedt op als scholen niet

volgens de nieuwe regelgeving

handelen. Dit is bijvoorbeeld

aan de orde als een vo-school

het advies van de basis-

school naast zich neerlegt,

aanvullende eisen stelt aan

de toelating tot een bepaalde

schoolsoort of de toelating

alsnog afhankelijk stelt van

de score op de eindtoetsing.

Bespreekgevallen
In de commissie Onderwijs

van de AVS is ook benoemd

dat er altijd bespreekgevallen

kunnen zijn waarbij primair

en voortgezet onderwijs

samen kijken welke plaatsing

in het belang van de leer-

ling is, omdat er speciale

aandachtspunten kunnen

zijn. Ook wordt aangegeven

dat er in toenemende mate

gecombineerde brugklassen

zijn (vmbo-havo of havo-vwo)

en dat op die manier het vo na

het eerste jaar nog steeds een

eigen doorstroom bepaalt.

Dialoog po-vo
Het po vindt het belangrijk

om te volgen hoe leerlingen

het doen in het vo en of

dit aansluit bij het gegeven

schooladvies. Vooral in de

eerste twee jaren van het

vo. Er wordt breed aange-

geven dat het intensiveren

van de dialoog tussen po

en vo noodzakelijk is om de

afstemming over de overgang,

Passend onderwijs en doorlo-

pende leerlijnen beter vorm te

geven. Ook de vo-leden van de

AVS hebben aangegeven deze

dialoog belangrijk te vinden.

Deze dient regionaal plaats

te vinden, maar ook deel uit

te maken van een landelijke

discussie over de ontwik-

keling van het funderend

onderwijs. _

Het intensiveren van de dialoog tussen po en vo is noodzakelijk om
de afstemming over de overgang, Passend onderwijs en doorlopende
leerlijnen beter vorm te geven
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subsidie nro

Groot onderzoek naar effect van
bewegen op leerprestaties
Een multidisciplinair team van onderzoekers gaat, onder leiding van prof.
dr. Chris Visscher (UMCG/RUG), de precieze relatie tussen bewegen en
schoolprestaties uitdiepen. Hiervoor is een subsidie van het NRO beschikbaar.
De inzichten moeten leiden tot aanbevelingen voor beleid en tot handreikingen
voor de onderwijspraktijk.

Uit eerder onderzoek is al

bekend dat sport en bewegen

op school positieve effecten

hebben op onder meer de

hersenstructuur van kinde-

ren, en op hun executieve

functies zoals werkgeheugen

en planningsvaardigheden.

Maar hoe beïnvloedt dat

precies hun schoolpresta-

ties? En áls er een causaal

verband is, wat zijn dan de

werkzame factoren? Oftewel:

als je schoolprestaties wil

verbeteren met behulp van

beweging, welk type activiteit

is dan het meest effectief en

hoe vaak, hoe lang en hoe

intensief moet je kinderen

laten bewegen?

Onderzoekers met uiteenlo-

pende expertise, verbonden

aan het UMCG, de Rijksuni-

versiteit Groningen, de VU

Amsterdam, de Radboud

Universiteit Nijmegen en Cito,

doen drie jaar lang onderzoek

naar dit complexe vraagstuk.

Naast literatuuronderzoek

en een analyse van bestaande

databestanden, gaan ze op

24 basisscholen verschillende

interventies testen, waarbij

vakleerkrachten bewegings-

onderwijs een belangrijke rol

spelen.

Het onderzoek, dat wordt

uitgevoerd op verzoek van het

ministerie van OCW, moet

praktische handreikingen ople-

veren voor schoolleiders en

leraren. In november 2015 wor-

den de eerste resultaten gepre-

senteerd op een bijeenkomst.

Geïnteresseerden kunnen nu

al aangeven dat zij belangstel-

ling hebben deze bijeenkomst

bij te wonen door een mail

te sturen naar probo@nro.nl

o.v.v. ‘aanmelding bijeenkomst

bewegen & leerprestaties

november 2015’. _

Meer informatie, onder-

steuning en advies over

de Gezonde school:

www.gezondeschool.nl of raad-

pleeg Gezonde Schooladviseur

Tom Roetert bij de AVS, tel.

030-2361010, t.roetert@avs.nl

niet verplicht maar vrijwillig

Dekker: ‘Geen volledige
doordecentralisatie huisvesting’
Staatssecretaris Sander Dekker is tegen het plan om schoolbesturen het recht te
geven op volledige doordecentralisatie van de huisvestingsverantwoordelijkheid.
In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan dat daaraan te veel risico’s
kleven.

De staatssecretaris is onder

andere tegen het recht op

volledige doordecentrali-

satie vanwege het risico op

cherry picking. Daarbij zou-

den alleen scholen voor wie

het financieel gunstig is,

kiezen voor doordecentra-

lisatie. Een school met een

relatief nieuw gebouw zou

bijvoorbeeld eerder kiezen

voor doordecentralisatie dan

een school met een ouder

gebouw. Scholen krijgen zelf

de beschikking over een huis-

vestingsbudget, maar hoeven

hier slechts weinig van uit

te geven als ze relatief lage

onderhoudskosten hebben.

Doordecentralisatie is voor

veel schoolbesturen een

logisch vervolg op de over-

heveling van het onderhoud,

die per 1 januari 2015 wel is

doorgezet. De PO-Raad pleit al

jaren voor het recht op door-

decentralisatie voor scholen

die in staat zijn om verant-

woordelijkheid te dragen voor

investeringen in huisvesting.

Eerder werd namelijk vast-

gesteld dat gemeenten het

niet-geoormerkte budget

voor onderwijshuisvesting

lang niet altijd daaraan

besteden. Dat erkent ook

staatssecretaris Dekker in zijn

brief. “Daarom is per 1 januari

2015 een bedrag van 256 mil-

joen euro uit het Gemeente-

fonds genomen. Dit bedrag is

(...) beschikbaar gesteld aan de

schoolbesturen.”

Dekker is van mening dat

niet alle schoolbesturen ‘de

behoefte en de kunde hebben’

om te voldoen aan verplichte

doordecentralisatie. Wel wil

hij vrijwillige doordecentra-

lisatie stimuleren en is hij

voornemens meer aandacht te

besteden aan voorlichting op

het terrein van volledige door-

decentralisatie. _

De brief van Dekker is te

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/huisvesting/onder-

wijshuisvestingsbeleid.
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avs: scholen kunnen heel goed zelf afweging maken

Scholen gaan door met omstreden
antipestmethoden
Scholen blijven werken met afgekeurde antipestmethoden. Kinderombudsman
Marc Dullaert verbaast zich erover dat er nog steeds scholen zijn die afgekeurde
programma’s gebruiken. Ook Daan Wienke, voorzitter van de commissie die
namens het ministerie 61 methoden onderzocht en er 48 afkeurde, vindt het
‘verbazingwekkend’, schrijft dagblad Trouw op 18 februari. De AVS vindt dat
schoolleiders goed in staat zijn zelf de afweging te maken welke programma’s
nodig zijn in de context van hun school in het kader van de sociale veiligheid.

Onder leiding van Wienke

(Nederlands Jeugdinstituut)

onderzocht een onafhan-

kelijke commissie van des-

kundigen, in opdracht van

staatssecretaris Dekker van

Onderwijs, 61 antipestpro-

gramma’s. De commissie

keurde medio vorig jaar

voorlopig slechts dertien pro-

gramma’s goed. Onder druk

van de PO-Raad en VO-raad

werden de overige program-

ma’s niet verboden, maar

werd scholen de vrijheid

gelaten zelf te kiezen. Kinder-

ombudsman Marc Dullaert is

ook voor didactische vrijheid

van scholen, maar hij trekt

een grens aan die vrijheid

waar de sociale veiligheid

in het geding komt. Volgens

hem lopen kinderen zelfs

gevaar. Trouw wijst erop dat

het rapport van de commis-

sie Wienke slechts beschrijft

aan welke criteria een afge-

keurde methode niet voldoet.

Het ministerie legt niet alle

beschikbare informatie op

tafel, waardoor niet echt dui-

delijk wordt bij welke van de

48 afgekeurde methodes kin-

deren mogelijk gevaar lopen.

Verplichtingen
Het dagblad meldt ook dat

het een rapport in handen

kreeg dat door de minister

niet openbaar is gemaakt.

Daarin staat bijvoorbeeld dat

de afgekeurde M5-aanpak

geen betrouwbare methode is

en ethisch niet verantwoord.

Volgens Wienke stoppen scho-

len niet altijd onmiddellijk

met afgekeurde methoden,

omdat ze te maken hebben

met langdurige verplichtin-

gen die zij met de program-

maeigenaren zijn aangegaan.

Kinderombudsman Dullaert

zegt in Trouw dat financiële

verplichtingen niet de reden

mogen zijn dat scholen door-

gaan met een programma dat

niet bewezen effectief is.

Staatssecretaris Dekker

verwacht dat op termijn

steeds meer scholen kiezen

voor de lijst met effectieve

antipestprogramma’s.

Zorgvuldig proces
De AVS meent dat schoollei-

ders heel goed zelf een juiste

afweging kunnen maken.

AVS-voorzitter Petra van

Haren: “De meeste scholen

hebben goed kennisgeno-

men van de vorig jaar goed-

gekeurde programma’s en

hebben deze vergeleken met

de methode die zij zelf han-

teren. Veel scholen zijn dan

ook op inhoudelijke wijze

aan de slag met het nog beter

invullen of aanscherpen van

hun sociale veiligheidsbeleid,

waaronder de aanpak van pes-

ten. Het kiezen implemente-

ren van een nieuwe methode

is op de meeste scholen een

zorgvuldig proces. Dit onder

druk van de recente ontwik-

kelingen opeens versneld

oppakken, doet geen recht

aan de zorgvuldigheid.” Als

een school over wil stappen

op een ander programma,

gaat hier een onderzoek

aan vooraf naar de behoefte

van de school en dat wat de

methode te bieden heeft.

Van Haren: “Het is belangrijk

goed te monitoren wat er

gebeurt, maar scholen mogen

ook de tijd en ruimte krijgen

om hun aanpak op gedegen

wijze te herontwerpen. Soci-

ale veiligheid is een belang-

rijk thema in het funderend

onderwijs. Het belang van

leerlingen stijgt gaat daarbij

uit boven de financiële drijf-

veren, en de veiligheid van

leerlingen is daarbij van pri-

mair belang.” _

Brochure Programma’s
van eisen PO 2015
beschikbaar
Voor een overzicht van de bedragen in het kader
van de materiële instandhouding voor het primair
onderwijs 2015 heeft het ministerie van OCW een
brochure gepubliceerd.

Deze brochure is een nadere uitwerking van de Regeling vaststel-

ling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en

bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden

PO en VO voor het jaar 2015 (29 september 2014). _

De brochure is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/financien/

materieleinstandhouding. Meer informatie: AVS Helpdesk,

tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl
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telefonische hulpdienst opgezet

‘Landelijk interventieteam nodig tegen
radicalisering jongeren’
Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) wil dat er een landelijk interventieteam komt
dat gemeenten en scholen helpt die te maken hebben met radicaliserende moslimjongeren. Volgens
burgemeester Aboutaleb en de directeur van COT is het creëren van banen voor de radicaliserende jeugd niet
de oplossing, meldt de NOS.

In een landelijk interventie-

team zitten ervaringsdeskun-

digen die met geradicaliseerde

jongeren praten over bijvoor-

beeld psychische problemen

of een fascinatie voor geweld.

Burgemeester Aboutaleb van

Rotterdam is van mening dat

het geven van onderwijs en

het creëren van banen niet

genoeg is om radicalisering

van jongeren tegen te gaan.

COT-directeur Zannoni is het

met hem eens. “Het zal heus

de kans op radicalisering

verkleinen. Maar vaak is de

drijfveer een ideologische, of

hebben de jongeren een fas-

cinatie voor geweld en avon-

tuur. Voor hen spelen geen

sociaaleconomische belangen.

Het is belangrijk om een plek

te bieden waar scholen naar-

toe kunnen gaan, waar men-

sen met ervaring ze kunnen

helpen.”

Begin januari heeft het

Samenwerkingsverband

van Marokkaanse Neder-

landers (SMN) een telefoni-

sche hulplijn opgezet, voor

ouders die niet weten hoe ze

om moeten gaan met hun

geradicaliseerde kinderen.

Inmiddels hebben al meer

dan honderd personen en

organisaties zich bij het SMN

gemeld. _

Verderop in deze Kader

Primair staat een artikel over

hoe scholen (kunnen) omgaan

met radicalisering.

onderzoek op basis van leiderschapsmethode zenger/folkman

Vrouwelijke onderwijsmanagers
zijn betere leidinggevenden
Vrouwelijk onderwijsmanagers scoren op vrijwel alle leiderschapscompetenties
significant hoger. De mannen overschatten zichzelf vaker dan vrouwen.
Leidinggevenden in het primair onderwijs scoren hoger op effectiviteit en
betrokkenheid dan hun collega’s in het vo en mbo.

Ruim 11.000 personen gaven

in de afgelopen drie jaren

feedback aan 550 leiders in

het po, vo en mbo. Voor dit

onderzoek, uitgevoerd door

drs. Margareth de Wit MBA,

is gebruikgemaakt van de

leiderschapsmethode Zenger/

Folkman. Deze aanpak is

gebaseerd op wetenschap-

pelijk onderzoek naar meer

dan 65.000 leiders wereldwijd.

Op basis van de resultaten van

het Nederlandse onderzoek is

het profiel van de Nederlandse

onderwijsleider in beeld

gebracht.

Nederlandse onderwijsleiders

worden het hoogste beoor-

deeld op de competenties

‘neemt initiatief’ en ‘lost

problemen op en analyseert

vraagstukken’. Daarentegen

scoren de leiders het laagst op

de competenties ‘stimuleert

samenwerking en teamwerk’

en ‘inspireert en motiveert

anderen tot hoge prestaties’.

Deze bevinding is opmerkelijk

aangezien de competentie

‘inspireert en motiveert ande-

ren tot hoge prestaties’, door

de respondentgroep managers

als belangrijkste competentie

voor leiders binnen een onder-

wijsorganisatie wordt beoor-

deeld. Ook de respondentgroe-

pen collega’s, medewerkers

en anderen hebben deze

competentie in de top vier van

belangrijkste leiderschaps-

competenties geplaatst.

Duidelijk is dat het profiel van

de Nederlandse onderwijslei-

der afhankelijk is van meerde-

re factoren. Schooltype, gene-

ratie en gender beïnvloeden

het profiel. Al deze factoren

hebben invloed op de algeme-

ne leiderschapseffectiviteit.

De leiderschapsstijlen ‘Aan-

jager’, ‘Expert’ en ‘Visionair’

worden het meest toegepast

onder leidinggevenden die

als het meest effectief worden

beschouwd. Leiderschapsont-

wikkeling is en blijft een con-

tinuproces van feedback vra-

gen, ontvangen en verwerken,

waarbij de focus moet liggen

op de ontwikkeling van sterk-

tes in plaats van zwaktes. _

Download het onderzoeksver-

slag op www.avs.nl/dossiers/

bestuurenmanagement/

management.
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illustratie _ jos collignon over de verandering van het funderend onderwijs
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Over het thema

Funderend onderwijs behelst de ontwikkeling
van onze jeugd van 0 tot 18 en speelt zich
af binnen verschillende contexten. Er zijn
diverse onderwijssectoren en -typen bij
betrokken, maar bijvoorbeeld ook het
hele voor- en naschoolse gebeuren en
jeugdzorg. De verschillen in onder andere
wet- en regelgeving, bekostiging, didactiek,
pedagogiek en cultuur kunnen leiden tot
uiteenlopende knelpunten en barrières. Hoe
creëer je toch zoveel mogelijk één geheel, met
doorgaande (leer)lijnen? Wie neemt de regie
en welke leiderschapscompetenties vergt dit?
AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het vraagt
om een stelseldiscussie. Die raakt ook aan de
achterkant, waar verschillende ministeries en
cao's belemmerend werken. Als we de brede
ontwikkeling van kinderen mogelijk willen
maken, moeten we daarnaar kijken.”

De thema-artikelen laten zien dat er al veel
gebeurt om te komen tot een samenhangende
sector funderend onderwijs. Zoals de vorming
van integrale kindcentra, het uitwisselen van
leraren in het primair en voortgezet onderwijs
met gesloten beurzen, het volgen van vakken
op verschillende niveaus in het vo en zelfs
een geheel individuele leerroute zonder
vakken, lessen en cijfers. “Wat we doen mag,
er is niets illegaals aan”, zegt directeur Hiltje
Rookmaker van de Leon van Gelder. Paul
Rosenmöller van de VO-raad: “Er moeten nog
dingen wettelijk worden geregeld, zoals dat
leerlingen examen kunnen doen op meerdere
niveaus, maar er is meer mogelijk dan je
denkt.”

thema _ funderend onderwijs

v e r r u i m i n g  w e t-  e n  r e g e l g e v i n g z o u  h e t  m a k k e l i j k e r  m a k e n

De school van de toekomst is een vorm van

een integraal kindcentrum, een IKC. Dat zegt

twee derde van de schoolleiders in een peiling

van de AVS. Over het hoe en waarom van een

IKC, over wensen, kansen en barrières.

tekst astrid van de weijenberg
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v e r r u i m i n g  w e t-  e n  r e g e l g e v i n g z o u  h e t  m a k k e l i j k e r  m a k e n

Een verheugende uitkomst, noemt Job van Velsen van het

Landelijk Steunpunt Brede Scholen de uitkomst van de AVS-

peiling. Want waar een wil is, is een weg, zegt de voorvech-

ter voor innovatieve samenwerkingsvormen. Van Velsen:

“Een IKC heeft één leiding, één team, één plan. Niet vier-

kante meters in een gebouw zijn het uitgangspunt, maar

een visie.” De fase van visievorming wordt vaak overgesla-

gen bij de ontwikkeling van een IKC, merkt Van Velsen. “En

dan blijkt achteraf dat het fundament niet stevig is. Er is

niets om op terug te vallen.”

is een weg
waar een wil is,

IKC:

Werken vanuit een visie betekent volgens hem dat je

eerst twee vragen beantwoordt. Waarom willen we een

IKC? En met wie willen we een IKC? Alle mogelijk deelne-

mende partijen worden daarbij betrokken, en mensen uit

alle lagen van die organisaties. Werken in een IKC heeft

namelijk overal invloed op: van pedagogiek en didactiek

tot financiën en P&O. Maak bij het formuleren van een

visie gebruik van de aanwezige data, adviseert Van Vel-

sen. Analyses van de wijk laten zien welke partijen mee

kunnen doen. Ook wensen van ouders en toetsresultaten

geven inzicht in wat op welke plek nodig is.
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vrije tijd wat in elkaar schuiven, zodat we de tijd beter

benutten? Kunnen pedagogisch medewerkers en leerkrach-

ten samen scholing volgen? Wat nodig is en welke proces-

volgorde wenselijk is, is afhankelijk van de lokale situatie.”

Segregatie In Tilburg is het de gemeente geweest die

een voortrekkersrol heeft gespeeld door pilots rondom de

vorming van IKC’s op te zetten. Geert de Wit, bestuurder bij

kinderopvangorganisatie Kinderstad, is groot voorstander

van intensieve samenwerking tussen verschillende kind-

voorzieningen. Hij is daarom ook nauw betrokken bij het

landelijke initiatief Kindcentra 2020. Daarin zitten afge-

vaardigden uit het primair onderwijs en de kinderopvang,

wethouders en Het Kinderopvangfonds.

De Wit: “Er zit nu een onnatuurlijk knip tussen nul tot vier

en vier tot twaalf jaar. Met andere arrangementen kunnen

we de ontwikkeling van kinderen verbeteren. Door bijvoor-

beeld binnen- en buitenschools leren meer op elkaar af te

stemmen. Het stelt ouders ook beter in staat om zorg voor

kinderen en werk te combineren. Het huidige stelsel werkt

bovendien segregatie in de hand, een onderscheid tussen

kinderen van werkende en niet-werkende ouders.”

Ook zonder extra geld voor de pilots zou Kinderstad

enthousiast zijn over IKC’s. Maar het steuntje in de rug

van de gemeente Tilburg helpt. Het extra werk, het extra

overleg kost geld. Dat heeft de kinderopvang in deze tijden

van teruglopende vraag niet op de plank liggen. De Wit is

ook kritisch. “Zelfs als je van goede wil bent, kun je geen

optimaal systeem ontwikkelen. Je loopt tegen een woud

van regelgeving aan. Onderwijs en kinderopvang blijven

verschillende rechtspersonen die werken vanuit ieder een

eigen werkgeversrol, met eigen cao’s, eigen aansturing en

een ingewikkelde btw-regeling. Ik zou heel graag leerkrach-

ten inzetten in de voorschoolse tijd of in de buitenschoolse

opvang en andersom: pedagogisch medewerkers als klassen-

assistenten. Dat kan allemaal, maar is wel houtje-touwtje-

werk. Daarbij komt dat maar 20 procent van de kinderen

naar de bso gaat en ook het aantal kinderen in de dagop-

vang terugloopt. Hoe kun je dan goede arrangementen aan-

bieden? Het hangt nog te veel af van bevlogen locatieleiders

in onderwijs en kinderopvang. Het is nog onvoldoende ver-

ankerd in wet- en regelgeving en dus niet duurzaam.”

Een barrière minder Het initiatief Kindcentra 2020

pleit daarom voor ontwikkelrecht voor alle kinderen. Alle

kinderen moeten een vast aantal dagdelen naar een voor-

schoolse voorziening kunnen. Werkende ouders kopen

waar nodig dagdelen bij. Wethouder René Peeters van

Almere, ook lid van de projectgroep Kindcentra 2020, vindt

het van groot belang dat alle kinderen naar een vorm van

IKC komen. Peeters: “Ik ben ook wethouder Zorg en een

IKC is een mooie vindplaats. Hier kunnen we in de gaten

houden hoe het gaat met de kinderen in hun gezinnen.

Ik pleit ook voor bijvoorbeeld een jeugdverpleegkundige

in een IKC. Zit je aan de wortel, dan voorkom je zwaardere

Toekomstbestendig Onderwijsbestuurder Peter de

Jong van Perspecto in Terneuzen bevindt zich middenin

een dergelijke ontwikkeling. In Zeeuws-Vlaanderen zullen

ongeveer twintig IKC’s komen. De Jong: “Dit is een krimp-

regio. Onze insteek is tweeledig. Aan de ene kant willen we

onze voorzieningen – veel kleine scholen en kleine kinder-

opvanglocaties – toekomstbestendig maken. Uitgangspunt

is dat er voldoende kinderen moeten zijn om over twaalf

jaar nog te bestaan. De kinderen die nu geboren worden,

moeten er hun hele schoolcarrière kunnen blijven. Aan

de andere kant is er het kwalitatieve aspect. We willen de

ontwikkeling van kinderen versterken en verbeteren door

een verbinding te maken tussen alle kinderen van nul tot

twaalf jaar. In plaats van denken in hokjes.”

Zeeuws-Vlaanderen startte met de AVS-leergang ‘Directeur

IKC’ voor schooldirecteuren en leidinggevenden in de kin-

deropvang. De drie rollen van een IKC-directeur – onderne-

mer, veranderaar en ontwikkelaar – staan daarbij centraal.

De Jong: “Het unieke is dat deelnemers concreet aan de

slag gaan met de vorming van een IKC en samen lerend

optrekken.” Daar moeten besturen zich niet te veel mee

bemoeien, vindt hij. “Aan de basis moeten ze uitvinden

wat ze samen kunnen doen. Kunnen we wat doen aan de

schooltijden? Kunnen we de blokken onderwijs en opvang/

“Er zit nu een onnatuurlijk knip tussen nul tot vier en vier tot twaalf jaar.”
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zorg later. Het toevoegen van een orthopedagoog aan een

team bijvoorbeeld, zoals dat bij ons op tientallen scholen

is gebeurd, heeft de doorverwijzing naar het speciaal basis-

onderwijs aanzienlijk verminderd.”

In Almere heeft de kinderopvang het peuterspeelzaalwerk

overgenomen. “Dat is al weer een barrière minder”, zegt

Peeters. Almere garandeert de toegankelijkheid, ook in

tijden van zwalkend overheidsbeleid, zoals de wethouder

het formuleert. De gemeente betaalt de peuterspeelzaal

vanaf twee jaar voor kinderen die geen kinderopvangtoe-

slag krijgen of voor wie er geen geld uit achterstandsmid-

delen is. Peeters: “Wij willen als gemeente uitstralen dat

we dit belangrijk vinden. Daarom faciliteren we gebouwen

voor IKC’s en investeren in dagarrangementen. Dat is onze

rol als gemeentebestuur: uitleggen dat we het belangrijk

vinden, zorgen voor continuïteit van beleid en voor geld.

Geld helpt.”

Respect Schooldirecteur Anja Hulshoff van De Bodde,

een school voor zeer moeilijk lerende kinderen van vier

tot twintig jaar, vindt een gedeelde pedagogische visie

een groot voordeel van een IKC. De Bodde doet mee aan de

pilots in Tilburg, die lopen tot april 2016. Hulshoff: “Zeker

voor onze leerlingen is het niet handig als de pedagogisch

ideeën tussen school en opvang na school erg verschillen.

Daarnaast is het een grote wens van ouders dat de mensen

die met hun kind werken ook intensief samenwerken.”

De Bodde is aan het experimenteren met een blogboek

waarin ouders de professionals uitnodigen om te laten zien

waaraan zij met hun kind werken. Er moet straks één loket

komen voor aanmelding. Maar ook ziekmelding moet maar

één keer, net als oudergesprekken. En dan met iedereen

aan tafel. “Dat is minder makkelijk dan het lijkt”, zegt

Hulfshoff. “Want dat kunnen voor ouders ook weer te veel

mensen zijn.”

Belangrijk voor een goede samenwerking is respect voor

elkaars werk, aldus Hulshoff. “De mensen die onze kin-

deren na school begeleiden, hebben hun eigen expertise.

Ze zijn meer dan een vrijetijdsclubje. Daar kunnen wij wat

van leren en zij van ons.”

Samenwerking moet plaatsvinden vanuit gelijkwaardig-

heid, vindt ook Job van Velsen.

Flexibel “Dat de regie bij het onderwijs ligt, vind ik het

meest logisch, omdat alle kinderen naar school moeten.

Daar is de meeste continuïteit. Maar andere partijen, zoals

de kinderopvang, zijn niet minderwaardig. Dat is de uit-

daging voor de leider van een IKC: de verbinding tot stand

brengen en elkaars kwaliteiten benutten en versterken.

Daarvoor heb je eerst een relatie nodig. Je moet elkaars

cultuur leren kennen. Begrip voor elkaar hebben. Dan pas

komt samenwerking tot stand.” Schoolleiders vinden zelf

dat het leiderschap van een IKC vraagt om flexibiliteit en

specifieke capaciteiten voor de aansturing en verantwoor-

delijkheden, blijk uit de peiling van de AVS.

Van Velsen heeft in het land te veel mooie voorbeelden

gezien om sceptisch te zijn over IKC’s. “Natuurlijk is het

niet handig dat je een pedagogisch medewerker twee con-

tracten aan moet bieden als deze in de voorschool en als

klassenassistent wil werken. Een meer hedendaagse cao en

verruiming van wet- en regelgeving zou het makkelijker

maken. Maar: twee brinnummers onder één leiding kan

ook nu al. Ook voor het btw-probleem bij de uitwisseling

van personeel tussen onderwijs en kinderopvang is een

oplossing te vinden. Het is een kwestie van willen. Je kunt

morgen echt beginnen.” _

s c h o l i n g  l e i d i n g g e v e n  a a n  i k c
De AVS verzorgt trainingen, een leergang (zie pagina 41)

en advies op maat met betrekking tot de toekomst van en

leidinggeven aan brede scholen en IKC’s, zie www.avs.nl/

professionalisering.

thema _ funderend onderwijs

Leiden vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015

Meer	IKC	op	het	AVS-congres	2015

In de workshop ‘Samen vorm geven aan een IKC’ leren deelnemers op 20 maart

over de integratie en intensieve samenwerking tussen onderwijs, opvang,

peuterspeelzaalwerk, welzijn, jeugdzorg, sport, cultuur en zorg. Ze krijgen

een beeld van wat een IKC is en beoogt. En hoe de kwantiteit en kwaliteit van

ontwikkelen en leren voor 0-12-jarigen versterkt kan worden. Met de nadruk

op één multidisciplinair team, één pedagogische visie en één doorgaande

ontwikkellijn. Het (opleidings)traject in Zeeuws-Vlaanderen dient als voorbeeld.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2015

‘ z i t  j e  a a n  d e  w o r t e l ,  d a n
vo o r ko m  j e  z w a a r d e r e  z o r g
l at e r ’
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b r eu k l i j n  p o  en  vo

Dat de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs groot is, daarover is men het eens.

Pedagogisch, didactisch: po en vo zijn verschillende werelden. Maar is dat erg? Horen drempels

bij het leven of moeten we er alles aan doen om die kloof minder pijnlijk te maken, of zelfs

helemaal te laten verdwijnen? tekst lisette blankestijn

‘Samen zorgen voor

thema _ funderend onderwijs

een zachte landing’
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b r eu k l i j n  p o  en  vo In het Groningse Onstwedde maken ze de drempels zo laag

mogelijk. Twee basisscholen, een vo-school en een peuter-

speelzaal werken volgens het onderwijsconcept ‘Van peuter

tot puber’. In één multifunctionele accommodatie (De Bast)

streven ze sinds 2011 naar eenzelfde didactisch model en

pedagogisch klimaat. De architect speelde hier op in door

units te ontwerpen: in unit 3 (groep 7/8 en klas 1/2) komen

de lokalen van bovenbouw po en onderbouw vo bij elkaar.

Iedere unit heeft een eigen ingang, eigen gangen en loop-

gebieden en eigen pauzes. Ed van de Bunt, directeur van

CBS De Rank (een van de basisscholen) legt uit dat de door-

lopende leerlijnen in het onderwijsconcept heel belangrijk

zijn. Bij Engels of rekenen bijvoorbeeld. “Een leraar uit het

po geeft ook rekenles in het vo. Ikzelf zit in een themagroep

rekenen/wiskunde. Wij kijken hoe het vo bepaalde wiskun-

dige problemen aanpakt, en maken rekenkaarten om onze

kinderen daar goed op voor te bereiden. Ook organiseren we

rekenmomenten voor groep 8 en klas 1 samen. Natuurlijk

hebben po-leraren een andere cao dan vo-leraren, maar we

zijn dit aan het uitproberen en wisselen nu gewoon uit met

gesloten beurzen.”

Ook waar het zorgleerlingen betreft wordt er nauw

samengewerkt. “Onze ib’er deelt de zorgkamer met de

zorgcoördinator van het vo.” Van de Bunt werkt daarnaast

zelf regelmatig samen met zijn collega-directeur van de vo-

school. “We zetten bijvoorbeeld lijnen uit

voor talentontwikkeling en hogere orde

denken en onderzoeken of een leerlijn

Duits haalbaar is. Ook kopen we geza-

menlijk scholing in en pakken thema’s

bij de kop als omgaan met dyslexie,

monitoring, toetsen en de Plaatsings-

wijzer. We proberen een ‘wij-gevoel’ te

creëren.”

Ondanks de laagdrempelige overgang en

‘warme overdracht’ is er natuurlijk wel

een verandering merkbaar voor de leer-

lingen. De Bunt: “Vo-leerlingen wisselen

meer van ruimte, krijgen nieuwe vakken

en ontmoeten nieuwe leerlingen van

andere po-scholen.” Het is nu ook nog

erg zinvol en noodzakelijk om een twee-

hoofdige leiding te hebben – “de twee

verschillende takken van sport vergen

nog een specifieke expertise” -, merkt de

po-schoolleider op. “Maar in de toekomst

is één directeur heel goed denkbaar en

misschien wel wenselijk. De vraag is dan

wel of dit binnen de wettelijke kaders

past.”

>

De hindernissen die de school bij de samenwerking onder-

vindt zijn vooral praktisch van aard, zoals administratie-

systemen die niet op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd zijn

er voordelen. “We gebruiken elkaars lokalen en andere

(ict-)faciliteiten. Door elkaars expertise te gebruiken, kun-

nen we elkaar inspireren.”

Peer pressure Ook Emile van Laar, bovenschools

directeur van de chistelijke basisscholen de Hoeksteen en

de Schakel in Leersum, wil leerlingen helpen bij de kloof.

“Ik vind 12 jaar een ongelukkige leeftijd voor die over-

gang. Het is een heel kwetsbare fase met veel onzekerheid

en peer pressure. Idealiter is er geen knip. Daarbij zie ik een

schoolgebouw voor me waarin bijvoorbeeld het po bene-

den is gehuisvest en het vo boven. Zodat een leerling van

15 die het moeilijk heeft thuis nog eens naar de meester

van groep 7 kan lopen waar hij altijd zo’n goed contact

mee had.”

De Leersumse scholen doen momenteel een onderzoek

naar de overgang po-vo in een leerwerkgemeenschap,

begeleid door een expert van de Marnix Academie, vertelt

Van Laar. “Hoe sluiten we aan bij het ‘leren leren’? Welke

vaardigheden verwacht het vo van onze kinderen? Daar-

over voeren we boeiende gesprekken. Daarnaast doen we

een onderzoek naar de aansluiting bij rekenen. Waar het

vo vroeger toch vaak met een wensenlijstje bij het po aan-

klopte, zie ik dat ze tegenwoordig meer kijken naar wat

ze zelf of samen met ons kunnen doen om de aansluiting

te verbeteren. Wij gaan regelmatig bij het vo kijken, en

omgekeerd. Daarvoor rooster ik teamleden vrij. Als je iets

wil, moet je niet te veel nadenken over regeltjes en cao’s;

er is veel mogelijk binnen de wet. Het is goed dat staatsse-

cretaris Dekker het gesprek over concretere doelen in het

funderend onderwijs op gang brengt.”

Voldoende contact Sommige schoolleiders

beslechten de kloof hoogstpersoonlijk. Adam van Heest

bijvoorbeeld: rector van CSG Prins Maurits (een grote

vo-scholengemeenschap in Middelharnis) én AVS-lid. “Ik

ben lid geworden omdat ik het belangrijk vind om de

agenda van het primair onderwijs goed te kennen. Om

de aansluiting tussen po en vo te verbeteren, moeten we

voldoende contact hebben. Onze streekschool heeft wel

tachtig toeleverende po-scholen. Ik heb een goed netwerk

met vooral de protestant-christelijke basisscholen uit de

regio, maar zou tot doorlopende leerlijnen willen komen.

CSG Prins Maurits in Middelharnis heeft
wel tachtig toeleverende po-scholen. Rector
Adam van Heest: “Ik heb een goed netwerk
met de basisscholen uit de regio, maar zou
tot doorlopende leerlijnen willen komen.”

‘ v e e l  l e e r l i n g e n  v i n d e n
h e t  p r a c h t i g  o m  n a a r  e e n
a n d e r  g e b o u w  e n  a n d e r e
o n d e r w i j s s e t t i n g  o v e r  t e  g a a n ’
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Ook zou ik graag taakstellende afspraken maken over de

inhoud en opzet van het onderwijskundig rapport en over-

drachtsdossier. Want we moeten samen zorgen voor een

‘zachte landing’, niet alleen sociaal-emotioneel maar ook

vakinhoudelijk. Ik zie vooral een kloof waar het gaat om

meer getalenteerde leerlingen en kinderen die leerwegon-

dersteuning nodig hebben. Ik wil de ervaringen die het po

met deze leerlingen heeft beter gebruiken.”

Hoogmoed Vaak klinken vanuit het vo geluiden dat

het po leerlingen beter zou moeten klaarstomen. Van

Heest: “Dat vind ik van hoogmoed getuigen. Het basison-

derwijs is goed in differentiatie en personaliseren, daar

kunnen wij nog veel van leren. En waar leerlingen op het

po zelfstandigheid aangeleerd hebben gekregen, leren wij

het ze meteen weer af. Dat moet beter. Aan de andere kant

merk ik: in het po hebben ze acht jaar lang goed voor de

kinderen gezorgd, maar als ze naar het vo gaan is het werk

voor de basisschool ook echt ‘af’. Terwijl het belangrijk

is om de leerling langer gezamenlijk te volgen, zodat we

elkaars wereld beter leren kennen.”

Junior College De lerarenopleidingen van Hogeschool

Windesheim werken samen met een aantal schoolbestu-

ren aan een Junior College, dat vanaf 2017 operationeel

moet zijn. Hogeschoolhoofddocent Lex Stomp: “Samen

met Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe,

Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en RSG N.O.-Veluwe

willen we de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar een

meer geleidelijke overstap naar het vo bezorgen. Dat doen

we vanuit didactisch perspectief (doorgaande leerlijnen

voor bijvoorbeeld Engels) en pedagogisch perspectief. Niet

iedere 12-jarige is immers toe aan een compleet ander

schooltype. Daarom onderzoeken we of er wel zo’n duidelij-

ke breuklijn moet zijn, en zo ja: op welke leeftijd. Ook gaan

we kijken of we po- en vo-leraren kunnen uitwisselen, en

of we hen samen onderwijs kunnen laten ontwerpen. We

willen het Junior College namelijk ijken vanuit het leren

van de leerling. Hoe leert die nu eigenlijk? Hoe kunnen we

hem het beste lesgeven? Het is van belang dat we blijven

onderzoeken of het werkt, wat we bedacht hebben. Daarom

betrekken we ook onze lectoraten hierbij.”

Po-schoolleider Ed van de Bunt en vo-directeur Linda van Sloten. Hun scholen zitten in hetzelfde gebouw, maar ze werken ook op
onderwijskundig gebied nauw samen en wisselen bijvoorbeeld leraren uit met gesloten beurzen, ondanks de verschillende cao’s.

‘ h e t  i s  b e l a n g r i j k
o m  d e  l e e r l i n g  l a n g e r
g e z a m e n l i j k  t e  vo lg e n ,
z o d at  w e  e l k a a r s  w e r e l d
b e t e r  l e r e n  k e n n e n ’
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thema _ funderend onderwijs

s t e l s e l d i s c u s s i e  n o d i g

“De AVS zet koers naar funderend

onderwijs, waarin kinderen zich kunnen

ontwikkelen vanuit hun talent”, vertelt

voorzitter Petra van Haren. “Er zijn

grote verschillen tussen leerlingen

en de verschillende vakgebieden.

Daarmee wordt nu te weinig rekening

gehouden. Een voorbeeld. Als

kinderen van de basisschool komen,

is helder welk rekenniveau ze hebben. Maar eenmaal op

het vo, worden alle kinderen ongeacht hun startniveau

aanbodgericht klaargestoomd voor de landelijke rekentoets.

Daarmee beknot je talenten. Er zijn grote cultuurverschillen

tussen po en vo. Denk aan de rol van de leraar: de steeds

wisselende vo-leraar is meer vakspecialistisch dan

pedagogisch-didactisch onderlegd. Om de breuk tussen

beide sectoren te verkleinen moeten we een stelseldiscussie

aangaan. Die raakt ook aan de achterkant, waar

verschillende ministeries en cao’s belemmerend werken.

Als we de brede ontwikkeling van kinderen mogelijk willen

maken, moeten we daarnaar kijken.”

Projectmatig De SCOPE-scholengroep uit Alphen

aan den Rijn (12 basisscholen, 1 school voor s(v)o, 1 vo-

scholengemeenschap en 1 school voor praktijkonderwijs)

heeft de optie van een Junior College eveneens overwogen.

Bestuurder Geert Jan Scholte: “Maar daarmee creëer je

op een andere leeftijd een breuklijn én er zitten te veel

juridische haken en ogen aan. Het Nederlandse onder-

wijs is goed georganiseerd zoals het nu is. Ook funderend

onderwijs met doorgaande lijnen heeft zijn beperkingen.

Veel leerlingen vinden het prachtig om op een gegeven

moment naar een ander gebouw en een andere onderwijs-

setting over te gaan.” Wel slaan ook de SCOPE-scholen een

brug naar elkaar. “De setting en de leeftijdscategorie zijn

compleet anders, daar doe je niets aan. Daarom werken we

projectmatig; we willen het per dossier beter maken voor

onze kinderen. Voor leerlingen uit groep 8 zijn er meeloop-

dagen en we organiseren techniekmasterclasses waarmee

zij in het vo kunnen proeven van het techniekonderwijs.

Daarnaast werkt een ontwikkelgroep aan een doorgaande

leerlijn voor Engels. Momenteel bundelen we de krachten

om het onderwijs aan ‘nieuwkomers’ (vluchtelingen, asiel-

zoekers) gezamenlijk vorm te geven. Op leraarniveau wisse-

len po- en vo-leraren tijdens themabijeenkomsten expertise

uit. De veranderingen vragen tijd, maar we leren elkaars

taal al spreken.” _

Het Junior College wil leerlingen van 10 tot 14 jaar een meer geleidelijke overstap naar het vo bezorgen. “Maar dan creëer je op een andere leeftijd
een breuklijn.”
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vo o rg e ze t  o n d erw i j s  o p  m a at

Het voortgezet onderwijs verandert.

Talentontwikkeling is het credo, met onder-

wijs op maat als sleutel. “We zitten gevangen

in een systeem dat niemand wil.”

tekst daniëlla van ’t erve

Eerst de feiten. Een kwart van alle leerlingen in het voort-

gezet onderwijs verveelt zich omdat de lesstof te mak-

kelijk is. Bij een op de vijf lessen voelt een leerling zich

überhaupt niet betrokken. De motivatie om te leren ligt

in Nederland dan ook veel lager dan in andere landen.

‘Een kind past niet in een hokje’

Met als gevolg dat bijna de helft van de leerlingen een keer

blijft zitten en er meer leerlingen in de onderbouw af- dan

opstromen.

Niets voor niets dus dat het ministerie van Onderwijs pro-

beert het tij te keren met nieuwe plannen: het vmbo moet

op de schop, de havo uitdagender en leerlingen mogen in

principe niet meer doubleren. Talentontwikkeling is het

credo: als je de leerling aanspreekt op zijn of haar interes-

ses, mogelijkheden en ambitie, schiet de motivatie om te

leren omhoog en daarmee ook de resultaten.

Ander vak, ander niveau Dat deze aanpak succesvol

is, bewijst de Leon van Gelder in Groningen al meer dan

dertig jaar. Leerlingen met vmbo-, havo-, en vwo-advies zit-

ten vier jaar lang bij elkaar in de klas, krijgen geen cijfers

en blijven nooit zitten. Ze volgen onderwijs op het niveau

dat bij hen past, en dat kan per vak verschillen. Zo kan een

thema _ funderend onderwijs

Op de Leon van Gelder zitten leerlingen met vmbo-,
havo-, en vwo-advies vier jaar lang bij elkaar in de klas.
Ze volgen onderwijs op het niveau dat bij hen past, dat
kan per vak verschillen. Bijvoorbeeld wiskunde op vmbo-
en Nederlands op havoniveau.

16

925872-02_016_27-Feb-15_12:28:50_walter



>

vo o rg e ze t  o n d erw i j s  o p  m a at

‘Een kind past niet in een hokje’
Dagje vrij Het Vlietland College voor mavo, havo

en vwo in Leiden begon zeven jaar geleden met mavo

Excellent, een programma waarin leerlingen de kans krij-

gen een ‘excellente leerling’ te worden door goed te pres-

teren. Zij krijgen verdiepende opdrachten, mogen mee-

doen met extra activiteiten als excursies en kiezen vaak

voor een zevende vak in het examenjaar. De excellente

leerling is verzekerd van een plek in 4-havo of een goede

doorstroming naar mbo niveau 4. Mavo Excellent vindt

bovenop het reguliere programma plaats. “Het voordeel is

dat het niet zo ingewikkeld te organiseren is”, vertelt rec-

tor Conny Bruggeman. “Leerlingen doen de activiteiten in

hun eigen tijd. Docenten vinden het geen probleem om

voor hun vak verdiepingsopdrachten te ontwikkelen. Het

spreekt de leerlingen aan, waardoor ze meer gemotiveerd

zijn. In het eerste jaar deed een kwart van de leerlingen

mee, nu bijna de helft.”

De school heeft bovendien een eenvoudige manier gevon-

den om het percentage zittenblijven laag te houden: de

TON-dagen, Terug Op Niveau. Aan het eind van elke perio-

de kunnen leerlingen op deze dag achterstanden wegwer-

ken. Bruggeman: “Het mooie is dat het motiverend werkt

voor álle leerlingen. Zij die geen onvoldoendes hebben en

hun werk op orde hebben, zijn dan een dagje vrij.”

leerling bijvoorbeeld wiskunde op vmbo- en Nederlands

op havoniveau volgen. Na vier jaar stromen de leerlingen

door naar het mbo, of naar een school voor havo of vwo om

examen te doen. “Een kind past niet in een hokje”, vindt

directeur Hiltje Rookmaker. “Ieder kind heeft talenten en

valkuilen en is dus niet in alle vakken even goed of slecht.

Bovendien gaat de ontwikkeling niet in één rechte lijn

omhoog: de een start langzaam en neemt dan een spurt

en bij de ander is dat net andersom. Bij ons kan dat prima:

een kind mag hier zijn zoals het is.”

Een voorwaarde voor succes is dat de docenten volledig

achter de visie staan en de leerlingen goed leren kennen.

Rookmaker: “Het lesgeven op verschillende niveaus en het

monitoren van de vorderingen vraagt veel van leraren. Een

starter gaat daarom eerst in opleiding en krijgt een van de

ervaren docenten als coach toegewezen.” Iedere school kan

dit invoeren, aldus de directeur. “Wat we doen mag, er is

niets illegaals aan. Maar voor bestaande scholen is het rede-

lijk ingewikkeld om de structuur te veranderen. Je kunt

niet zomaar alles door elkaar gooien.”

Verantwoordelijkheid “Laat de docent die dat wil op

een andere manier lesgeven en kijk welk positief effect dit

heeft op leerlingen en vervolgens op docenten”, zegt Jeroen

van Grunsven, rector van het Picasso Lyceum voor mavo,

havo en vwo in Zoetermeer. Van onderuitgezakte leerlingen

in de klas heeft het hele korps last, terwijl andersom ieder-

een baat heeft bij gemotiveerde leerlingen.” Het Picasso

Lyceum is inmiddels tien jaar bezig met het bieden van

onderwijs dat rechtdoet aan talenten van leerlingen. Een op

de vijf leerlingen volgt een maatwerktraject: van een leer-

ling die zijn opleiding wil combineren met topsport tot een

leerling die wil versnellen of vakken op een hoger niveau

wil volgen. Blijven zitten is in principe niet aan de orde. Van

Grunsven: “In het begin zochten we de randen van de wet

op, maar inmiddels mag er veel meer. Het is jammer dat

niet meer scholen die mogelijkheden benutten. Het klopt

dat de werkdruk hoog is, maar ik krijg nooit commentaar

op dit soort trajecten omdat het gemotiveerde leerlingen

oplevert. Bovendien hoeft niet het hele rooster op de schop.

We leggen de verantwoordelijkheid bij de leerling zelf die

een vak op hoger niveau wil volgen of wil versnellen. Deze

krijgt dan twee roosters waarmee hij of zij samen met men-

tor het eigen rooster samenstelt. Het mes snijdt daarmee

aan twee kanten: de motivatie schiet omhoog omdat het

zijn of haar eer te na is om deze kans te laten mislukken en

we krijgen van het vervolgonderwijs te horen dat onze leer-

lingen zo goed zelfstandig kunnen werken en plannen.”

Op vmbo-school Niekée is bijna de helft van de lessen geschrapt.
Die tijd besteden de leerlingen aan dingen die ze interesseren, zoals
design, drama of dans. Met als resultaat: gemotiveerde leerlingen en
een slagingspercentage van 100 procent.
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w a a r  h o o r t  h e t  v m b o ?

Het vmbo bestaat inmiddels vijftien jaar en het wil maar niet

lukken met het imago. Ouders blijven hun kinderen liever naar

havo of vwo sturen en sommige scholen veranderen hun naam

weer naar mavo of stoten hun vmbo-afdeling af. Zo onterecht,

vindt Guido Beckers, directievoorzitter van LVO Westelijke

Mijnstreek, een cluster van twee scholengemeenschappen.

Daarnaast is Beckers lid van het Grijze Handen Genootschap,

dat strijdt voor meer waardering voor het vmbo. “Het

vmbo is juist een van de meest innovatieve en dynamische

onderwijssectoren. Nergens anders zie je bijvoorbeeld zo’n

samenwerking met het bedrijfsleven.”

Past het vmbo dan niet beter bij het mbo en hbo? “Al sinds 1980

is er discussie over het vormgeven van een beroepskolom”,

vertelt Beckers. “Maar dat heeft ook nadelen. Zo kan een

leerling niet eenvoudig switchen. Bovendien heeft een brede

scholengemeenschap als voordeel dat leerlingen van alle

niveaus elkaar leren kennen.”

Dat het ministerie het vmbo met nieuwe profielen en meer

keuzevakken wil moderniseren, juicht Beckers toe. “Het is

goed dat we nadenken hoe we het onderwijs beter kunnen

vormgeven, zodat het voor zowel de leerling als de leraar

aantrekkelijker wordt. Het vmbo wordt alleen maar belangrijker,

de behoefte aan goede vakmensen groeit.”

Meer informatie: www.onderwijsonstage.nl

Op zowel het Picasso Lyceum als het Vlietland College

ontmoeten onderbouwleerlingen van alle niveaus elkaar

tijdens projecten, activiteiten en speciale uren waarin ze

hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Bijvoor-

beeld lessen op het gebied van kunst, science, sport of ict.

Het bieden van deze extra’s is niet alleen leuk, maar vooral

ook leerzaam. Op het Picasso Lyceum kunnen leerlingen er

in de bovenbouw mee verder en zelfs examen in doen. Van

Grunsven: “Leerlingen vinden het leuk dat ze niet alleen

een binding hebben met hun eigen klas, maar dat ze ook

leerlingen uit andere niveaus leren kennen. Het is mooi om

te zien wanneer een leerling stof uitlegt aan iemand die het

nog moeilijk vindt. Dat alleen al is voor beiden waardevol.”

Individuele leerroute Beide scholen zien het liefst

de schotten tussen de verschillende niveaus verdwijnen,

maar zover zijn ze nog niet. Het nieuwe onderwijsconcept

Agora in Roermond wel en dat gaat zelfs nog veel verder.

In augustus startte één groep met 34

leerlingen van vmbo basis- tot en met

gymnasiumniveau. Er zijn geen vakken,

geen lessen, geen cijfers en op het roos-

ter staan alleen de pauzes aangegeven.

Leerlingen volgen een volledig individu-

ele leerroute. Leraren zijn de spil en vol-

gen de opbrengsten op de voet, onder-

steund door technologie waarmee de

leerling per dag kan aantonen wat hij

of zij geleerd heeft. Agora draait om ver-

trouwen en verantwoordelijkheid, met

vrijheid aan de voorkant en structuur

aan de achterkant. Het is niet zomaar

een experiment. Een jaar lang hebben

docenten samen met onderzoekers van

de Open Universiteit eraan gewerkt.

“Alles wat we doen is inspectieproof en

gebaseerd op wetenschappelijk onder-

zoek”, vertelt initiator Sjef Drummen

en directielid van vmbo-school Niekée.

Acht jaar geleden schrapte hij daar al

bijna de helft van de lessen. Die tijd

besteden de leerlingen aan dingen die

ze interesseren, zoals design, drama of

dans. Met als resultaat: gemotiveerde

leerlingen en een slagingspercentage

van 100 procent.

Het Picasso Lyceum biedt onderwijs dat rechtdoet aan talenten van leerlingen. Een op de vijf
leerlingen volgt een maatwerktraject. Links rector Jeroen van Grunsven.
Foto: Picasso Lyceum Zoetermeer

‘ w e  l e g g e n  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k 
h e i d  b i j  d e  l e e r l i n g  z e l f  d i e  e e n
v a k  o p  h o g e r  n i v e a u  w i l  vo lg e n
o f  w i l  v e r s n e l l e n ’
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thema _ funderend onderwijs

Om geheel los te zijn van bestaande structuren en belem-

merende regelgeving, startte Drummen de nieuwe leer-

route Agora. Elke school kan dit en zou dit moeten doen,

vindt hij. “Als we leerlingen goed willen voorbereiden op

de wereld die steeds sneller verandert, moeten we ze vooral

leren omgaan met onzekerheid. De focus op kennisover-

dracht volstaat niet meer. Bovendien leiden we leerlingen

nu al op voor banen die niet meer bestaan.”

Regelgeving is volgens Drummen niet eens de grootste

belemmering, maar vooral het feit dat we geconditioneerd

zijn: “We zitten zo vastgeklonterd aan het beeld dat we van

onderwijs kennen dat we denken dat het niet anders kan.

Bovendien vraagt het lef om te veranderen. Het zit in de

natuur van de mens om bang te zijn voor alles wat nieuw

is. We zitten gevangen in een systeem dat niemand wil, ter-

wijl het zoveel beter kan. Docenten werken hier tien keer

harder, maar de arbeidssatisfactie is honderd keer hoger.

Leerlingen die je met stralende ogen bedanken, wie wil dat

nou niet?” _

1000-21-5000-0458 AVS KP 2014-2015-07
1000-21-5000-0204 AVS KP 2014-2015-06

Kleur:

      AlleS over het

Voortgezet Onderw
ijS>

      Jouw leerlingen

ontdekken hun tal
enten!>

1_2_li_AVS_fc_C.indd  1 25-02-15   17:12

Leerlingen van het Vlietland College krijgen in
het programma mavo Excellent verdiepende
opdrachten, mogen meedoen met extra activiteiten
als excursies en kiezen vaak voor een zevende vak
in het examenjaar.

19k ader prim air m a art 2015
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AmbraSoft:
Een solide
basis voor uw
leerlingen

“Met AmbraSoft kan
elke leerling zelfstandig
en op zijn/haar eigen
niveau oefenen.”

AmbraSoft ook
bij u op school?
Vraag een gratis proeflicentie aan

en maak gratis gebruik tot 1 augustus!
school.ambrasoft.nl

Wat is AmbraSoft?

Honderden oefeningen
AmbraSoft School bevat vele honderden online-oefeningen,
verdeeld over verschillende modules. Bent u in de klas bezig
met breuken? De oefeningen in AmbraSoft School sluiten er

Nieuw in AmbraSoft vanaf April

Rekenen bovenbouw voor groep 7+8

Uitdagende oefeningen en leuke games

Gratis voor scholen met een AmbraSoft licentie

Uw leerlingen nog beter voorbereiden op het

voortgezet onderwijs (1F & 1S niveau)

naadloos bij aan. Wilt u dat uw leerlingen de woordpakketten
van uw taalmethode extra oefenen? AmbraSoft School biedt
u ook hier talloze mogelijkheden voor.

Het is belangrijk dat uw leerlingen een solide basis leggen
voor de kernvakken rekenen en taal. Het veelzijdige
online-oefenpakket AmbraSoft School is hierbij een krachtig
hulpmiddel: met AmbraSoft kan elke leerling zelfstandig en
op zijn/haar eigen niveau oefenen met rekenen, tafels,
woordpakketten, spellingsregels, werkwoorden en lezen.
AmbraSoft School kan toegepast worden naast elke
reken- en taalmethode; het pakket wordt
al op meer dan 5.000 scholen gebruikt
met prima resultaten.

AmbraSoft is onderdeel van

Maakt van spelen leren!

Voordelen van AmbraSoft

Spelenderwijs oefenen met rekenen en

taal voor groep 3 t/m 8

Voor uw leerlingen ook gratis vanuit

huis te gebruiken

AmbraSoft is methode onafhankelijke

oefensoftware

Uitgebreid leerling volgsysteem

(Advertentie)

1_1_stA4_AVS_fc_A.indd   1 25-02-15   17:08
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdaging

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

Deze maand in Zo kan het ook!: Het Jan van Egmond Lyceum in Purmerend

houdt de leerlingen graag op een zo hoog mogelijk niveau en probeert

uitval te voorkomen. Goede contacten met de basisscholen, de inzet van

‘studiebuddy’s’ en extra aandacht voor leerlingen die dat nodig hebben,

helpen daarbij. tekst susan de boer

“Bij acht van de tien afstro-

mers gaat het om zaken

als planning, motivatie en

sociaal welbevinden. Maar

bij afstromen verbeteren

die vaardigheden niet. Een

leerling die van het gym-

nasium afstroomt naar de

havo, kan niet ineens beter

zijn werk organiseren”,

vertelt Jan Willem van den

Bos, docent geschiedenis

op het Jan van Egmond

Lyceum in Purmerend. Zijn

verkiezing tot ‘Leraar van

het Jaar’ in 2013 heeft hij

te danken aan zijn grote

betrokkenheid bij leerlin-

gen. Van den Bos is kartrek-

ker bij verschillende trajecten die als doel

hebben de schoolloopbaan van leerlingen

zo goed mogelijk te laten verlopen. “Dat

begint bij de overgang van de basisschool

naar het voortgezet onderwijs. Leerlingen

van groep 8 komen bij ons om projecten uit

te voeren. Ik richt me speciaal op leerlingen

die of extra steun kunnen gebruiken, of

juist een uitdaging nodig hebben. Als die

leerlingen dan vervolgens bij ons in de

brugklas komen, ligt er al een basis.”

Een ander project is de studiebuddy:

leerlingen uit de bovenbouw begeleiden

leerlingen uit de onderbouw. “Daarmee

verhogen we de betrokkenheid van de

bovenbouwleerlingen bij de school.

Tegelijk helpen we leerlingen in de onder-

bouw die onzeker zijn of met een bepaald

vak moeite hebben. We brengen ze met-

een op de eerste schooldag met elkaar

in contact, zodat ze elkaar vervolgens

makkelijk kunnen vinden.” Een derde

project dat Van den Bos heeft geïnitieerd,

is de special class. “Dat hing samen met

de komst van Passend onderwijs. Vwo-

leerlingen met een aandoening in het

autistische spectrum stromen vaak af of

komen thuis te zitten. Wij vangen ze een

jaar lang op in een speciale groep, waar

vaste docenten lesgeven, daarna kunnen ze

instromen in een reguliere klas. Een mooi

neveneffect is dat deze docenten goede

feedback krijgen op hun lesgeven. Ze leren

daardoor zelf ook.”

De projecten met de basisschool en de

studiebuddy’s lopen nu respectievelijk vijf

en zes jaar en zijn goed in

de school verankerd. “We

zijn gestart met docenten

die het zagen zitten om

mee te werken aan pro-

jecten, of die als mentor

wel bovenbouwleerlingen

als studiebuddy wilden

begeleiden. Andere

docenten zagen het suc-

ces en namen het over. Nu

zijn deze twee trajecten

schoolbreed ingevoerd.

Weerstand is er soms

een beetje, omdat het

gaat om maatwerk.

Zeker ook bij de special

class: mensen krijgen

het gevoel dat leerlingen

niet gelijkwaardig worden beoordeeld.”

Knelpunten bij de uitvoering zijn vooral

praktisch van aard. “Roostertechnisch

is het soms lastig om bijvoorbeeld de

basisschoolprojecten rond te krijgen.”

Leraren die ook dergelijke projecten wil-

len invoeren, raadt Van den Bos aan om

er niet te lang over te praten. “Ga aan de

slag. Natuurlijk moet je evalueren. En als

het niet werkt moet je stoppen. Maar ga

wel iets doen. Een tweede advies: doe het

alleen als er noodzaak toe is. Dan willen

collega’s ook mee.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

afstroom voorkomen met
studiebuddy

Docent Jan Willem van den Bos te midden van zijn leerlingen.

21k ader prim air m a art 2015
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Samen Leren Inhoud Geven bij 
Stichting De Waarden

(Advertorial)

Voorzitter van Stichting De
Waarden Wil Aper vertelt
meer over de samenwerking
met School aan Zet: “Om de
professionalisering van onze
leerkrachten te verbeteren,
zijn we gestart met de aan-
pak Samen Leren Inhoud
Geven, wat we letterlijk
samen doen. Het doel is om
het coöperatief leren te be-
vorderen.” De aanpak sluit
volledig aan op het nieuwe
strategisch beleid van Stich-
ting De Waarden. Aper:
“Vorig jaar hebben wij een
strategisch beleid ontwik-
keld waarin vier belangrijke
kernwaarden centraal staan,
namelijk: professioneel,

duurzaam, samenwerkend
en zorgzaam.” De komende
vier jaar gaan alle scholen
die onderdeel uitmaken van
de stichting met deze kern-

waarden aan de slag. De
aanpak helpt hen daarbij.
Aper: “Wij willen er bij-
voorbeeld voor zorgen dat
het eigenaarschap van de
leerlingen wordt vergroot.
Hoe worden zij actief be-

trokken bij het onderwijs?
Ook de betrokkenheid van
ouders moet groeien. Om
dit te realiseren is het van
belang dat we investeren
in de mensen voor de klas.
Goed onderwijs begint bij
goede leerkrachten. Ook zij
moeten zich blijven ontwik-
kelen.”

Verschillende
speerpunten
Volgens Aper helpt goede
communicatie daarbij. “De
scholen richten zich op hun
eigen thema’s, maar tijdens
de bijeenkomsten krijgen zij
hulp van experts en kunnen
zij bij anderen inspiratie

opdoen.” Zo werd tijdens de
eerste bijeenkomst gespro-
ken over leerlijnen en refe-
rentieniveaus, en staat de
volgende keer samen leren

rond de analyse en evaluatie
van data op het programma.
Johan Vos, beleidsmedewer-
ker Onderwijs en Opleiding
bij Stichting De Waarden,
is tevreden over het verloop
van de bijeenkomsten tot

nu toe: “Tijdens zo’n dag
merk je dat de onderwerpen
leven en dat de aanwezigen
daadwerkelijk van elkaar
willen leren. Mensen stellen
goede vragen en houden
elkaar scherp. Dat is mooi,
want het is natuurlijk ook
ons eigen feestje: je bepaalt
zelf waar je meer over wilt
weten, op welke speerpun-
ten de school zich richt en
met wie je in gesprek gaat.
Er valt nog zoveel te leren.”

Enthousiaste reacties
Aper is enthousiast over de
nieuwe vorm van samen-
werking tussen leraren. “De
animo om deel te nemen is
groot. Dat betekent dat dit
onderwerp leeft bij onze
mensen en dat de wil er is
om te leren. Het zit bomvol
terwijl iedereen vrijwillig
kan deelnemen.” De voorzit-
ter van de stichting is dan
ook trots op de beweging
die nu binnen de organisatie
tot stand komt: “Ik geef niet
vaak complimenten, maar ik
heb nu genoeg redenen om
dat wel te doen. Er heerst
geen top-down benadering
meer. Tijdens de totstand-
koming van het strategisch
beleid hebben we gepro-
beerd de scholen daar nauw
bij te betrekken. Ik zeg niet
wat er moet gebeuren, dat
doen wij samen. Ook hier
geldt dat we van en met
elkaar moeten leren. Daar
wordt goed op gereageerd.
De rol van de stichting is nu

de mensen te stimuleren en
te faciliteren. Dat is prettig
werken.”

Waardevolle gesprekken
Directeur Peter van Hassel
van basisschool de Riet-
vest in Klundert is blij met
deze ontwikkeling. “De
samenwerking speelt nu een
belangrijke rol. Bij ons op
school waren de resultaten
slecht. Hoe komt dat? Daar
kom je achter door met de

leerkrachten het gesprek
aan te gaan.” De bijeen-
komsten in het kader van
Samen Leren Inhoud Geven
zijn waardevol volgens Van
Hassel: “Je hebt profijt van
de kennis van de experts,
maar ook van de kennis van
collega’s. Je leert opnieuw
de juiste focus te bepalen
en in te haken bij onder-
werpen waarvan jij denkt
dat er voor de school winst
te behalen valt. Je brengt
informatie, maar je krijgt
ook veel terug.”

In het schooljaar 2014-2015
zijn zo’n 100 schoolbesturen
in het PO en SO gestart met
de aanpak Samen Leren
Inhoud Geven. Met deze
aanpak wordt het bouwen
aan de structuur en cultuur
van samen leren versneld en
versterkt, om zo een meer pro-
fessionele lerende organisatie
te worden. De aanpak wordt
toegesneden op de vraag en
situatie van het bestuur en
haar scholen. Meer weten? Ga
naar http://bit.ly/1mPZzou.

“Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten.
Ook zij moeten zich blijven ontwikkelen.”

“Ook hier geldt dat we van en 
met elkaar moeten leren.”

Steeds meer scholen hebben de ambitie zich
te ontwikkelen tot een lerende organisatie met
als doel het onderwijs continu te verbeteren.
Daarom heeft School aan Zet, in samenwerking
met diverse besturen en scholen, de aanpak
Samen Leren Inhoud Geven ontwikkeld. Twintig
scholen die onderdeel uitmaken van Stichting
De Waarden in Zevenbergen maken gebruik van
deze aanpak om van en met elkaar te leren.

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 25-02-15   16:19
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goed onderwijsbestuur

Het is alweer even geleden dat
scholen bastions waren waarbij
het voor ouders en andere partners
moeilijk was om er binnen te dringen.
Voor het onderwijs wordt het steeds
belangrijker om te benoemen met
welke stakeholders men te maken
heeft en hoe zij in positie kunnen
worden gebracht. Belangrijk voor de
bestuurder én toezichthouder. Hoe
betrekken zij stakeholders?
tekst carine hulscherslot

De wet Goed onderwijsbestuur heeft, als

vervolg op autonomievergroting, de pro-

fessionalisering van het onderwijsbestuur

gestimuleerd. Van de scheiding tussen

bestuur en toezicht is in de meeste onder-

wijsorganisaties serieus werk gemaakt.

Het invoeren van een model met een

College van Bestuur en een Raad van

Toezicht was in het voortgezet onderwijs al

gemeengoed en vindt steeds meer navol-

ging in het primair onderwijs.

Hoe de organisatie zich verantwoordt

naar belanghebbenden is vaak onderdeel

van de afspraken die zijn vastgelegd in

het bestuursreglement, het reglement

voor de RvT en het toezichtskader. Steeds

meer wordt daarin ook de verantwoording

naar de directe maatschappelijke omge-

ving meegenomen en dat is maar goed

ook. Deze belanghebbenden duiden we

vaak aan met de term stakeholders. In

‘Opbrengstgericht Stakeholdersbeleid’,

een handreiking voor besturen primair

onderwijs1 worden de volgende groepen

stakeholders onderscheiden:

a Leraren, leerlingen, ouders;

b Toeleverende en afnemende organi-

saties uit de onderwijskolom (peu-

terspeelzalen, kinderdagverblijven,

andere basisscholen, scholen voor

speciaal onderwijs, scholen voor

vervolgonderwijs);

c Partners rond de school die te maken

hebben met jeugd en hun ouders

(jeugdzorg, Centra voor Jeugd en Gezin,

buitenschoolse opvang, organisaties

voor sport, cultuur en recreatie,

gemeente, de wijk, politie en dergelijke.

Tegenwoordig spelen ook de partners

in het samenwerkingsverband Passend

onderwijs en – voor zover van toepassing –

de partners binnen de MFA en de brede

school een rol als stakeholder. Bestuur en

toezicht spelen in het onderhouden van

relaties en het voeren van de dialoog met

de stakeholders elk een eigen rol.

Actief stakeholderbeleid
Uit het recente onderzoek ‘Invulling geven

aan actief stakeholderbeleid’ door Rien

Goodijk in opdracht van Verus (voorheen

Besturenraad)2 blijkt dat toezichthouders3

positief zijn over het stakeholderbeleid van

het bestuur van de onderwijsorganisatie.

Toezichthouders en bestuurders vinden dat

stakeholders meestal tamelijk snel worden

betrokken en dat hun inbreng serieus

wordt genomen. Wel valt op dat bestuur

en toezichthouders zich bekommeren om

stakeholderbeleid, maar dat op de werk-

vloer stakeholders er niet echt toe doen.

Goodijk constateert dat toezichthou-

ders het belangrijk vinden toezicht te

houden op het stakeholderbeleid van de

bestuurder. De meeste bestuurders uit

het onderzoek vinden juist dat hierop

toezicht houden alleen aan de orde is als

de bestuurder daarom vraagt.

Over de vraag of de toezichthouder een

eigen actieve rol moet spelen bij het

betrekken van stakeholders bij het beleid,

zijn de meeste respondenten van mening

dat het intern toezicht de bestuurder

daarbij moet stimuleren.

Als het gaat om contacten tussen

toezichthouder en stakeholders zijn

de meningen verdeeld: bijna de helft

van de respondenten antwoordt dat de

toezichthouder zelf actief contacten met

interne en externe stakeholders moet

onderhouden, terwijl iets minder dan de

helft dit alleen op interne toezichthouders

wil betrekken. Een kleine groep stelt dat

toezichthouders helemaal geen contact

met stakeholders horen te hebben.

Discussie over toepassing
In het gesprek tussen de RvT en de

bestuurder is de vraag wie contact houdt

met wie en hoe hierover verantwoording

wordt afgelegd een regelmatig terug-

kerend onderwerp. Ook de mate waarin

stakeholders worden betrokken bij de

ontwikkeling of afstemming van beleid

staat vaak op de agenda. Ook al ligt dit

meestal keurig vast in reglementen en

statuten, de toepassing ervan leidt zo

nu en dan tot discussie. En dan gaat het

alleen nog maar om de afstemming tus-

sen de toezichthouder en de bestuurder.

Wat de positie van de schoolleider in dit

krachtenveld is, moet daarbij niet uit het

oog worden verloren. _

Carine Hulscher-Slot is senior

adviseur bij Leeuwendaal.

Noten
1 KPC Groep, 2010

2 Invulling geven aan actief

stakeholderbeleid, prof. dr. ir. Rienk

Goodijk, december 2014

3 Bij toezichthouders kan het gaan om de

leden van de RvT, het toezichthoudend

bestuur en anderen die statutair zijn

belast met intern toezicht.

invulling geven aan
stakeholderbeleid

Meer	stakeholderbeleid	op	het	AVS-congres	2015

In de workshop ‘Hoe je samen met stakeholders een

realistische droom concretiseert’ leren deelnemers op 20

maart hoe zij (welke) stakeholders kunnen betrekken, wat

ze van hen willen weten en hoe dat uiteindelijk landt in een

concrete toekomstvisie.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2015Leiden	vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015
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Samen Leren Inhoud Geven bij 
Stichting De Waarden

(Advertorial)

Voorzitter van Stichting De
Waarden Wil Aper vertelt
meer over de samenwerking
met School aan Zet: “Om de
professionalisering van onze
leerkrachten te verbeteren,
zijn we gestart met de aan-
pak Samen Leren Inhoud
Geven, wat we letterlijk
samen doen. Het doel is om
het coöperatief leren te be-
vorderen.” De aanpak sluit
volledig aan op het nieuwe
strategisch beleid van Stich-
ting De Waarden. Aper:
“Vorig jaar hebben wij een
strategisch beleid ontwik-
keld waarin vier belangrijke
kernwaarden centraal staan,
namelijk: professioneel,

duurzaam, samenwerkend
en zorgzaam.” De komende
vier jaar gaan alle scholen
die onderdeel uitmaken van
de stichting met deze kern-

waarden aan de slag. De
aanpak helpt hen daarbij.
Aper: “Wij willen er bij-
voorbeeld voor zorgen dat
het eigenaarschap van de
leerlingen wordt vergroot.
Hoe worden zij actief be-

trokken bij het onderwijs?
Ook de betrokkenheid van
ouders moet groeien. Om
dit te realiseren is het van
belang dat we investeren
in de mensen voor de klas.
Goed onderwijs begint bij
goede leerkrachten. Ook zij
moeten zich blijven ontwik-
kelen.”

Verschillende
speerpunten
Volgens Aper helpt goede
communicatie daarbij. “De
scholen richten zich op hun
eigen thema’s, maar tijdens
de bijeenkomsten krijgen zij
hulp van experts en kunnen
zij bij anderen inspiratie

opdoen.” Zo werd tijdens de
eerste bijeenkomst gespro-
ken over leerlijnen en refe-
rentieniveaus, en staat de
volgende keer samen leren

rond de analyse en evaluatie
van data op het programma.
Johan Vos, beleidsmedewer-
ker Onderwijs en Opleiding
bij Stichting De Waarden,
is tevreden over het verloop
van de bijeenkomsten tot

nu toe: “Tijdens zo’n dag
merk je dat de onderwerpen
leven en dat de aanwezigen
daadwerkelijk van elkaar
willen leren. Mensen stellen
goede vragen en houden
elkaar scherp. Dat is mooi,
want het is natuurlijk ook
ons eigen feestje: je bepaalt
zelf waar je meer over wilt
weten, op welke speerpun-
ten de school zich richt en
met wie je in gesprek gaat.
Er valt nog zoveel te leren.”

Enthousiaste reacties
Aper is enthousiast over de
nieuwe vorm van samen-
werking tussen leraren. “De
animo om deel te nemen is
groot. Dat betekent dat dit
onderwerp leeft bij onze
mensen en dat de wil er is
om te leren. Het zit bomvol
terwijl iedereen vrijwillig
kan deelnemen.” De voorzit-
ter van de stichting is dan
ook trots op de beweging
die nu binnen de organisatie
tot stand komt: “Ik geef niet
vaak complimenten, maar ik
heb nu genoeg redenen om
dat wel te doen. Er heerst
geen top-down benadering
meer. Tijdens de totstand-
koming van het strategisch
beleid hebben we gepro-
beerd de scholen daar nauw
bij te betrekken. Ik zeg niet
wat er moet gebeuren, dat
doen wij samen. Ook hier
geldt dat we van en met
elkaar moeten leren. Daar
wordt goed op gereageerd.
De rol van de stichting is nu

de mensen te stimuleren en
te faciliteren. Dat is prettig
werken.”

Waardevolle gesprekken
Directeur Peter van Hassel
van basisschool de Riet-
vest in Klundert is blij met
deze ontwikkeling. “De
samenwerking speelt nu een
belangrijke rol. Bij ons op
school waren de resultaten
slecht. Hoe komt dat? Daar
kom je achter door met de

leerkrachten het gesprek
aan te gaan.” De bijeen-
komsten in het kader van
Samen Leren Inhoud Geven
zijn waardevol volgens Van
Hassel: “Je hebt profijt van
de kennis van de experts,
maar ook van de kennis van
collega’s. Je leert opnieuw
de juiste focus te bepalen
en in te haken bij onder-
werpen waarvan jij denkt
dat er voor de school winst
te behalen valt. Je brengt
informatie, maar je krijgt
ook veel terug.”

In het schooljaar 2014-2015
zijn zo’n 100 schoolbesturen
in het PO en SO gestart met
de aanpak Samen Leren
Inhoud Geven. Met deze
aanpak wordt het bouwen
aan de structuur en cultuur
van samen leren versneld en
versterkt, om zo een meer pro-
fessionele lerende organisatie
te worden. De aanpak wordt
toegesneden op de vraag en
situatie van het bestuur en
haar scholen. Meer weten? Ga
naar http://bit.ly/1mPZzou.

“Goed onderwijs begint bij goede leerkrachten.
Ook zij moeten zich blijven ontwikkelen.”

“Ook hier geldt dat we van en 
met elkaar moeten leren.”

Steeds meer scholen hebben de ambitie zich
te ontwikkelen tot een lerende organisatie met
als doel het onderwijs continu te verbeteren.
Daarom heeft School aan Zet, in samenwerking
met diverse besturen en scholen, de aanpak
Samen Leren Inhoud Geven ontwikkeld. Twintig
scholen die onderdeel uitmaken van Stichting
De Waarden in Zevenbergen maken gebruik van
deze aanpak om van en met elkaar te leren.
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www.pilotpen.nl
Kijk	voor	meer	inspirerende	innovaties	op

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

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

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

(Advertorial)
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pa ssend onderwijs

Scholen hebben een zorgplicht. Elke
school en elk bevoegd gezag wil hier
graag aan voldoen, maar hoe? Wat
is de beste plek voor welke leerling?
Inzicht in het aanbod en de kwaliteit
van de ondersteuning van scholen is
essentieel voor Passend onderwijs.

tekst niels de vries

Om Passend onderwijs efficiënt en effectief

aan te bieden moet je weten op welke

school de benodigde voorzieningen en

competenties aanwezig zijn. Inzicht in en

overzicht van het aanbod en de ontwik-

keling helpt bij het vinden van de juiste

plek voor elke leerling. In september 2014

heeft de Onderwijs Innovatie Groep (OIG)

juist met dit doel het OnderwijsZorg en

Ontwikkelprofiel (OZOP) overgenomen

van de AVS. Direct na de overname is OIG

begonnen met de doorontwikkeling van

dit instrument op een nieuw platform, om

schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) snel

en efficiënt digitaal in te kunnen vullen.

Deze digitale monitor geeft scholen zicht op

het aanbod en de kwaliteit van onderwijs-

ondersteuning op de eigen school en alle

andere scholen binnen het bevoegd gezag

of samenwerkingsverband.

Voor de uitvoering van deze monitor

is de Stichting Perspectief Op School

opgericht door OIG. Door het gemak van

een online platform in combinatie met

deskundige begeleiding van de stichting

kunnen gebruikers Passend onderwijs met

minimale administratieve lasten monitoren

en ‘inspectieproof’ zijn.

Toegevoegde waarde
Kim Schut, bestuurslid van Stichting

Perspectief op School: “De monitor

helpt om voor elke leerling snel en

makkelijk een passende plek in het

onderwijs te vinden. Verder helpen we

een samenwerkingsverband of bestuur

Passend onderwijs op elke school te

organiseren. In de toekomst leggen we

ook een koppeling met gemeenten.” De

uitgangspunten van de monitor komen voort

uit gesprekken met gebruikers. Volgens hen

voldoet een goede monitor aan de volgende

punten:

• Kinderen op hun plek

• Inzicht in de kracht en kwaliteit van elke

school

• Inzicht in de ontwikkeling van elke school

Aan het invullen van onderwijskundige

kenmerken kunnen scholen, bevoegde

gezagen en samenwerkingsverband zelf

online rapportages samenstellen en

bekijken. Hiermee kan gemakkelijk worden

gezocht naar scholen met specifieke

ondersteuningsmogelijkheden, om kinderen

op de juiste plek te krijgen. Het geeft ook

inzicht in de kracht en kwaliteiten van een

school. Een inhoudelijk adviseur begeleidt

het invullen van een SOP, wat de objectivi-

teit en betrouwbaarheid ten goede komt.

Een jaarlijkse update van de belangrijkste

gegevens maakt de ontwikkeling van een

school inzichtelijk, evenals de realisatie van

doelen en ambities.

Geen papieren tijger
Het onderwijsveld zit niet te wachten

op weer een papieren tijger, te veel

administratieve last, niet kunnen vergelijken

en/of het verdwijnen van eigenheid. De

rapportage in Perspectief op School is dan

ook gericht op bruikbaarheid in de praktijk.

Voor scholen, bevoegde gezagen, samen-

werkingsverbanden en ouders is een eigen

soort rapport ingericht. Zo is het niet alleen

een document waarmee je voldoet aan de

eis van de inspectie en dat vervolgens in de

la belandt. Daarnaast worden de adminis-

tratieve lasten beperkt door de monitor te

koppelen met andere databronnen, zoals

DUO. Veel informatie is al vooraf ingevuld.

Bovendien is de gevraagde informatie afge-

stemd op de gebruiker. Scholen krijgen dus

alleen vragen die alleen voor hen relevant

zijn. Het bestuur krijgt andere vragen, net

zoals het samenwerkingsverband.

Het online platform waarop Perspectief

of School is ontwikkeld, is gericht op

benchmarking: het vergelijken van orga-

nisaties. Dit platform wordt al meerdere

jaren gebruikt door duizenden gebruikers

in diverse sectoren, waardoor het gebruiks-

gemak is geoptimaliseerd. Doordat scholen

in Perspectief op School een vergelijk-

bare set gegevens invoeren, ontstaat een

betrouwbare benchmark. Ook is er de

mogelijkheid om vragen of teksten op

maat toe te voegen, die recht doen aan de

eigenheid van een school, bevoegd gezag of

samenwerkingsverband. _

perspectief op ontwikkeling

monitor voor
passend onderwijs

a b o n n e r e n
Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden kunnen zich abonneren op de

monitor van Stichting Perspectief op School. Zij hebben de volledige vrijheid te

kiezen uit diverse modules (zoals kwaliteitsmetingen, rapportages met – financiële

– stuurinformatie en ouderrapportages). Deze kunnen eenmalig worden ingezet of

in een cyclus van vier jaar. Dan zorgt de monitor ervoor dat gegevens elk jaar up-to-

date zijn en kan er effectief op ontwikkeling worden gestuurd.

Meer informatie: www.perspectiefopschool.nl
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www.pilotpen.nl
Kijk	voor	meer	inspirerende	innovaties	op

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

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

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

(Advertorial)
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interview

‘Benut de ruimte
en toon je vakkennis’

Paul Rosenmöller: “Een schoolleider moet

ook kunnen loslaten. Vertrouwen is de basis,

niet controle of macht.”
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Snipverkouden is hij, maar Paul Rosenmöller,

sinds november 2013 voorzitter van de VO-raad,

staat ons monter en energiek te woord. Hij wil

meer vertrouwen zien: binnen scholen, en tussen

primair en voortgezet onderwijs. En scholen

moeten niet klagen over te weinig vrijheid: laat

ze eerst de huidige wettelijke ruimte maar eens

goed gebruiken. tekst marijke nijboer

‘Benut de ruimte
en toon je vakkennis’

Werken po en vo samen hard genoeg toe naar funderend

onderwijs?

“We weten elkaar steeds beter te vinden. Nu het belang van

de eindtoets is afgenomen, is het extra belangrijk dat de

kwaliteit van het basisschooladvies goed is. Daarin moeten

we elkaar vertrouwen. Onderwijssectoren en scholen kij-

ken heel kritisch naar wat er binnen komt; afstroom kan

immers leiden tot een negatiever inspectie-oordeel. Geluk-

kig zie je steeds meer dat po en vo samen verantwoordelijk-

heid nemen voor groep 7 en 8 en klas 1 en 2. Dat leidt tot

een warme overgang. Dat is goed voor kinderen, want het

is een grote stap van een relatief kleine basisschool vlakbij

huis naar een grote scholengemeenschap.”

De AVS hield in januari een peiling over het onderwijs van de

toekomst. Van de achthonderd schoolleiders die reageerden,

geeft twee derde aan dat alle basisscholen naar een vorm van

integraal kindcentrum gaan. Een derde meent dat de overgang

van po naar vo nog nauwelijks merkbaar zal zijn.

“Ik was zelf aan het eind van mijn lagereschooltijd, afge-

zien van een open dag, nog nooit op een vo-school geweest.

Dat moet anders. Maar hoe warm je de overdracht ook

maakt, de overstap doet iets met een leerling. Ik denk

echter niet dat we het logistiek al heel snel zo gaan orga-

niseren dat po en vo in één gebouw gaan zitten. We moe-

ten meer inzetten op loopbaanoriëntatie en begeleiding.

Leerkrachten moeten weten wat er te koop is op vmbo,

havo en gymnasium en de identiteit van de verschillende

scholen kennen. Dan kunnen zij echt een schooladvies op

maat geven. Andersom moet het vo vertrouwd raken met

de basisscholen. Schoolleiders en bestuurders kunnen de

interactie tussen de scholen bevorderen zodat men elkaar

echt leert kennen. De regio of stad moet daarbij een veel

centralere plek krijgen. Daar ontmoeten bestuurders en

schoolleiders elkaar en moet het funderend onderwijs

vorm krijgen.”

Als je elkaar kent kun je ook beter samen Passend onderwijs

neerzetten.

“Ja, vanuit de doorvoelde overtuiging dat we dat goed wil-

len regelen voor de kwetsbare leerlingen. Op een manier

die beantwoordt aan het ideële doel dat we ermee hebben,

en zonder dat het een bureaucratisch monster wordt. Ik

heb nog niemand gesproken die tegen Passend onderwijs

is, maar mensen vragen zich wel af wat dit gaat betekenen

en of de manier waarop we het invoeren tegemoet komt

aan de doelen. We moeten als sectororganisaties deze ont-

wikkeling goed volgen. Laten we ouders goed blijven infor-

meren en bij leraren het hardnekkige beeld wegnemen dat

ze straks een klas vol stuiterende leerlingen hebben; dat is

echt niet zo. We moeten volgen wat er in de regio gebeurt

en de leerlingen in het oog houden, ook bij die kwetsbare

overgang van po naar vo. Ik zie veel passie in het onder-

wijs. Daarom denk ik dat de kans dat Passend onderwijs

slaagt groot is. Maar we moeten deze grote stelselwijziging

wel de tijd geven om te kunnen slagen. Ik vind daarbij

zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.”

Rosenmöller signaleert een belangrijke beweging:

“De institutionele belangen van scholen raken onderge-

schikt aan het belang van leerlingen. Dat is een lastige

omslag: we zeggen allemaal wel dat de leerling centraal

staat, maar het is moeilijk om dat vorm te geven. Daar

is een cultuurverandering voor nodig. Maar het gebeurt,

en bestuurders en schoolleiders hebben daar een belang-

rijke rol in.”

Er trekt momenteel een golf van vernieuwing door het

onderwijs. “Elke school is bezig met zaken als geperso-

naliseerd leren, de opkomst van ict, de doorbraak in de

richting van uitgevers, professionalisering van leraren,

schoolleiders en bestuurders, flexibiliteit en maatwerk.

Schoolleiders en bestuurders hebben de taak om onder-

wijsinnovatie zo in de school te laten landen dat die

past bij de cultuur, historie en identiteit van de school.

De kunst is om iedereen daarbij op het goede spoor te

houden.”

Soms zit wetgeving in de weg. Vertelt u als oud-politicus nu

eens hoe we regelen dat de politiek scholen meer ruimte

geeft.

“Er is bijna geen land waar scholen zoveel autonomie

hebben als in Nederland. Laat scholen eerst maar eens

de ruimte benutten die er al is. Maak eens concreet waar

het knelt, dan ben ik je man om te zorgen dat die ruimte

‘m a a k  e e n s  c o n c r e e t  w a a r
h e t  k n e lt ,  d a n  b e n  i k  j e  m a n
o m  t e  z o r g e n  d at  d i e  r u i m t e
w o r d t  o p g e r e k t ’
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wordt opgerekt. Er is vaak de perceptie dat dingen niet

kunnen. We zitten echt niet meer vast aan die duizend uur

onderwijstijd. Er is meer mogelijk dan je denkt. De nieuwe

wet Onderwijstijd, die nu bij de Eerste Kamer ligt en met

ingang van het nieuwe schooljaar kan worden toegepast,

geeft veel ruimte voor flexibiliteit in de programma’s,

plaats en tijd van het onderwijs. Er moeten nog dingen wet-

telijk worden geregeld, zoals dat leerlingen examen kun-

nen doen op meerdere niveaus. Maar scholen hebben ook

nu al veel meer ruimte dan ze denken.”

Hoe vordert de VO-agenda?

“Scholen hebben een groot commitment aan de plannen

uit het sectorakkoord gegeven, maar nu moeten die gaan

landen in de klas. Zoiets gaat niet vanzelf. Wetenschappers

hebben daar kritische analyses over geschreven en ook de

onderwijsinspectie vindt dat maar weinig plannen de klas

halen. Ik zit er bovenop om te zorgen dat die beweging

doorgaat. Schoolleiders bespreken met docenten waar ze

samen heen willen. Dat is goed, want als je de docenten

niet mee hebt, kun je het wel vergeten. Bovendien hebben

docenten al te veel ervaring met van bovenaf opgelegde ver-

nieuwingen die uiteindelijk niet werkten. Maar soms is de

afstand tussen dat gesprek en daadwerkelijke actie nog te

groot. Het is aan de schoolleiders om te bewaken dat er ook

echt wat gebeurt.”

Er zijn meer ontwikkelingen die Rosenmöller graag zou

versnellen. “Bijvoorbeeld dat er eindelijk voldoende digita-

le content beschikbaar komt op een toegankelijk platform,

waarmee docenten zelf modules kunnen samenstellen.

Uitgevers moeten ervan worden doordrongen dat deze

beweging op scholen echt gaat doorzetten.”

Een goede afstemming tussen docenten, teamleiders,

schoolleiding en bestuur is cruciaal. “Dat is een kwestie

van cultuur: die moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Als

bestuurder bouw je aan een school die is gebaseerd op de

kennis en ervaring van collega’s in diverse lagen. Dankzij

dat vertrouwen kun je autonomie geven. Een schoolleider

moet ook kunnen loslaten. Vertrouwen is de basis, niet

controle of macht. Ik heb niet het idee dat er binnen ons

onderwijs in alle lagen en op alle momenten al voldoende

onderling vertrouwen is.”

“Bij het krijgen van vertrouwen hoort het afleggen van

verantwoording. Dat geldt voor iedereen binnen de onder-

wijsorganisatie. Die verantwoording leg je ook af naar

de ouders en de omgeving. De school wordt steeds meer

onderdeel van de samenleving, dus we verantwoorden ons

ook op dat niveau. Scholen worden in dat opzicht steeds

professioneler.”

Een belangrijk aandachtspunt bij onderwijsvernieuwing

is dat de kwaliteit op orde blijft. “Dat is een dilemma:

gemiddeld genomen is ons onderwijs op dit moment goed.

Nagenoeg alle afdelingen van scholen (94 procent) krijgen

van de inspectie een voldoende. De huidige innovatieslag

vraagt nogal wat van een onderwijsorganisatie. Zullen we

die kwaliteit ook in het begin op peil weten te houden?”

Nog een kanttekening: “We hebben te maken met een wat

traditioneel inspectiekader, dat niet goed past bij vernieu-

wend onderwijs. Wij willen naar een inspectiekader dat

deze onderwijsvernieuwing ondersteunt. Daar is veel dia-

loog over met de inspectie, en gelukkig vindt men ook daar

dat het die kant op moet.”

Zijn tip aan het onderwijsveld: grijp niet alleen de

beschikbare ruimte, maar laat ook zien dat je die op een

verantwoorde manier gebruikt. “Als je dat niet doet, krijgt

Den Haag één vinger en dan grijpen ze zo weer de hele

hand. We moeten af van de reflex dat er na een incident

meteen nieuwe wetgeving moet komen. Het veld moet

laten zien dat daar de kennis en de expertise zitten. We

hebben belang bij een professionele, zakelijke band met

Den Haag.” _

interview

‘ g e l u k k i g  z i e  j e  s t e e d s  m e e r
d at  p o  e n  v o  s a m e n  v e r a n t w o o r 
d e l i j k h e i d  n e m e n  v o o r  g r o e p  7  e n  8
e n  k l a s  1  e n  2 ’

1000-21-4000-2348 AVS KP
1000-21-4000-2177 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
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r a d i c a l i s er in g:  v in g er  a a n  d e  p o l s ,  sn el  o p t r ed en

‘Deze jongeren gooien
vooral hun eigen
glazen in’

achtergrond

Een schoolklas met kinderen uit groep
acht zijn op bezoek bij een moskee in
Zeist. Ze krijgen er voorlichting over wat
een moskee is en over de islam. Hier
doet iemand voor aan de kinderen hoe
je moet bidden. Foto: Stijn Rademaker/
Hollandse Hoogte
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r a d i c a l i s er in g:  v in g er  a a n  d e  p o l s ,  sn el  o p t r ed en

Na ‘Parijs’ is het onderwerp radicaliserende jongeren

weer helemaal actueel. Volgens de Veiligheids-

monitor 2014 ziet 4 procent van de schoolleiders

tekenen van religieus extremisme op school.

Gemiddeld is er 0,1 incident per locatie. Daar moeten

scholen iets mee, vindt minister Jet Bussemaker.

RadarAdvies, adviesbureau voor sociale vraag-

stukken, verzorgt trainingen in het omgaan

met radicaliserende jongeren voor onder meer

onderwijsgevenden. tekst marijke nijboer

De klas schreef opstellen over ‘mijn idool’. De corrigerende

docent stuitte tot zijn schrik op een werkstuk waarin een

leerling Mohammed B. de hemel in prees. Is dit puberaal

gedrag, of echt doordacht, en hoe ga je ermee om?

Helaas is er geen afvinklijstje voor het herkennen van

radicalisering. Er zijn wel signalen die nopen tot alertheid.

Omar Ramadan, directeur van RadarAdvies, somt op: het

afzetten tegen anderen, de eigen groep als superieur zien,

het legitimeren van geweld. Vanaf de tienerleeftijd: het

inruilen van oude vrienden en familie voor nieuwe kame-

raden en daar intens mee optrekken. Let op plotselinge

veranderingen: de eigen ouders zijn ineens niet meer

islamitisch genoeg, of een jongen zweert de vertrouwde

voetbalclub af. Ramadan: “Ga na op welk terrein er nog wel

contacten zijn. Misschien niet meer met de ouders, maar

nog wel op de sportclub. Dan kun je die invalshoek gebrui-

ken om de jongere terug te halen.”

Ramadan ondersteunt de oproep van AVS-voorzitter Petra

van Haren aan scholen om op dit punt samen te werken

met jeugdzorg. Ramadan: “Zoek ook contact met maat-

schappelijk werk, wijkagent en verenigingsleven. Maak

samen een analyse. Als je ontdekt dat die jongen van dat

opstel nog ergens vrijwilliger is, mag je misschien consta-

teren dat hij school niet zo ziet zitten en probeert om dat

duidelijk te maken. Maar als je op al die andere plekken

dezelfde signalen krijgt, moet je je zorgen gaan maken.”

Vermeend onrecht Natuurlijk helpt het als jon-

geren een toekomst voor zichzelf zien, als er stages en

banen zijn. Ramadan: “Maar ik geloof niet dat radicalise-

ring voortkomt uit armoede en achterstand. Mohammed

B. had bijvoorbeeld bijna zijn havodiploma. Er spelen

meerdere factoren. Vermeend onrecht, misschien juist

omdat je iets bereikt en denkt: ik word toch niet voor vol

aangezien. Je krijgt informatie van klasgenoten, extremis-

tische websites, mensen van buitenaf. Discriminatie komt

voor, maar wordt soms ook aangepraat. Jihadisten voeden

het idee dat het westen het heeft gemunt op de islam. In

een andere hoek van de samenleving wordt het complot

gevoed dat de multiculturele samenleving en migranten

uiteindelijk de boel willen overnemen.”

Op de tweedaagse trainingen van RadarAdvies leren cur-

sisten hoe zij islamitische en andere radicalisering zo

vroeg mogelijk kunnen herkennen, zodat zij leerlingen

die zich tot extremisme aangetrokken voelen, aan het

twijfelen kunnen brengen. “De kinderen in de klas staan

dichtbij je en het gaat om een heftig proces. Dat moet je

met beleid aansturen; het moet geen heksenjacht wor-

den.” De groep doet rollenspellen, die vaak draaien om

‘o n z e  pa r t n e r s  i n  d e  w i j k  z i j n  w e g b e z u i n i g d ’

Stoffel Boot, directeur cbs De Akker,

Millinxbuurt, Rotterdam-zuid:

“Wij hebben een enkel incident meege-

maakt. Een oud-leerling appte zijn vriend-

jes op onze school na Charlie Hebdo een

berichtje in de trant van: ‘moslims hebben

altijd pijn, nu die anderen een keer.’ De

kinderen vertelden dat aan de leerkracht

en die kwam, zoals hier het protocol is,

meteen naar de schoolleiding toe. Wij

bespraken dit met de buurtagent en die is

bij die jongen thuis gaan praten.”

Radicalisering is een beetje een hype,

vindt Boot. “Wij benaderen alles met

gezond verstand en een goed humeur.”

Maar hij ziet de polarisatie wel toenemen.

”De houding is nu sterker dan vroeger:

‘Wij zijn moslim, jullie niet.’ Als wij in Mali

met helikopters mensen aanvallen, denken

sommige Nederlandse moslims: dat zijn

onze mensen, en die helikopters zijn van

jullie. Dan is het logisch dat je daar een

bepaald gevoel bij krijgt.” De schooldirec-

teur: ”We proberen eraan bij te dragen dat

ouders en kinderen zich thuis voelen in de

wijk en in Nederland. Dat helpt vast tegen

radicalisering.” Liefst doet hij dat met

partners. “Tien jaar geleden werd er nog

flink in deze wijk geïnvesteerd en lag de

nadruk op het creëren van saamhorigheid.

Nu wil de minister dat wij als scholen radi-

calisering aanpakken. Maar wij moeten het

redden met veel minder leerkrachten en er

is een kaalslag geweest in de wijk. Er zijn

bijna geen organisaties meer over, zelfs de

deelgemeente is weggemaaid.”

‘ z o e k  c o n ta c t ,  m a a r  vo o r ko m
d at  d e  j o n g e r e  z i c h  o n t e r e c h t
a a n g e v a l l e n  vo e lt ’
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Wilt u zich ontwikkelen en nóg beter leidinggeven aan uw team
om een stap te zetten naar meer samen leren? Meld u dan aan
voor Lead & Learn PO.

Goed schoolleiderschap is een belangrijke voorwaarde voor de

ontwikkeling naar een meer professionele lerende organisatie waar samen

leren centraal staat. Om u als schoolleider te versterken start School aan

Zet dit schooljaar met Lead & Learn PO, een reeks inspiratiesessies voor

ambitieuze schoolleiders in het primair en speciaal onderwijs.

Doet u mee?
Voor meer informatie kijkt u op www.schoolaanzet.nl

Lead & Learn PO

Bent u een talentvolle
schoolleider met ambitie?
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achtergrond

‘ v e e l  l e e r l i n g e n  z i j n  o p  e e n z a m e  z o e k to c h t ’

Kees Buijtelaar, rector Comenius Lyceum,

Amsterdam-Slotervaart:

“Wij zijn altijd alert op wat er in de

families en gemeenschappen van onze

leerlingen gebeurt. Op deze leeftijd zijn

kinderen op zoek naar hun identiteit en

naar wat binnen de islam de goede weg

is. Leerlingen praten ook veel met elkaar

over een opmerking als: ‘het is maar goed

dat deze ongelovigen zijn neergeschoten.’

De jongere ouders die in Nederland heb-

ben gestudeerd kunnen hun kinderen

verder helpen. Maar een ander deel heeft

geen mening en zelfs geen idee waar de

Koran over gaat. Hun kinderen vinden in

de eigen moskee niet altijd een geschikte

imam en gaan daarom het internet op.

Voor sommigen is dit een heel eenzame

strijd.”

“Na een incident als ‘Parijs’ gaan gespe-

cialiseerde docenten, vaak mensen die

een gerelateerd vak geven, in gesprek met

klassen. Er is dagelijks terugkoppeling

naar de schoolleiding. We kijken ook of er

experts bij nodig zijn. Zo kun je incidenten

onderscheiden van echte ontwikkelingen.

Onze islamitische medewerkers zijn rol-

modellen voor de leerlingen. Sommigen

fungeren als vraagbaak voor collega’s. Wij

spelen op de stemming in met workshops

en projecten. In de derde klas draait

bijvoorbeeld het project ‘Leer je buren

kennen’. Leerlingen bezoeken onder

andere een synagoge.”

”Dankzij onze monitoring zagen we dat de

leerlingen direct na ‘Parijs’ vertwijfeld en

vol onbegrip waren. De volgende dag was

de sfeer omgeslagen. We hoorden: ‘Het is

een complot, er is helemaal geen aanslag

geweest.’ Dat komt door de sociale media.

Nederlandse tieners zijn target voor aller-

lei internationale, radicaliserende groe-

pen. Ze worden bestookt met meningen

over ‘de juiste islam’. Velen kunnen daar

weerstand tegen bieden, maar sommigen

zijn er gevoelig voor. Soms leidt dat er toe

dat een leerling iets zegt waar je erg van

schrikt.”

geanonimiseerde casussen. Steeds is de vraag: wat is hier

aan de hand? Wanneer trek je aan de bel? En bij wie? Een

belangrijke tip: bespreek jouw aanpak met je collega’s.

“Dat lijkt een open deur, maar het gebeurt lang niet altijd.

Een collega kan andere dingen zien of een ander perspec-

tief hebben.”

Tot nu toe schoolde RadarAdvies zo’n 2.000 docenten.

“Niet elke docent hoeft zo’n training te volgen. Het is voor

veel scholen wel goed als een enkele getrainde docent als

vraagbaak kan functioneren voor collega’s.”

Meelopers Meest urgent is het fenomeen dat jongeren

afreizen naar Syrië. “Dat zijn er tot nu toe tweehonderd op

17 miljoen inwoners, dus dat valt wel mee. Er is een veel

grotere groep meelopers, ook in het primair onderwijs.

Kinderen met broers en zussen of andere voorbeeldfiguren

die geradicaliseerd zijn. Hoe eerder je erbij bent, hoe eerder

je ze op andere gedachten kunt brengen.” Ramadan pleit

voor aandacht voor deze groep in hun eigen belang. “Deze

kinderen zijn bezig om hun eigen leven te verpesten. Ze

keren zich af van de Nederlandse samenleving, van school,

ouders, oude vrienden. Als ze op een gegeven moment weer

tot inzicht komen, hebben ze hun schoolloopbaan verpest.

Zulke kinderen kunnen drop-outs worden die met de rug

naar de samenleving staan. Dat is echt een probleem, want

zulke problematiek is moeilijk te corrigeren.”

Zijn advies: zoek contact, maar voorkom dat de jongere

zich onterecht aangevallen voelt. “Als een leerling mis-

schien gewoon niet goed in zijn vel zit, straal dan niet

uit dat je de samenleving en de school wilt beschermen

tegen potentieel kwaad. Laat merken dat je wilt dat hij zijn

diploma haalt.”

Ramadan: “Na een incident als Charlie Hebdo is iedereen

alert, maar laat de aandacht van docenten voor radicalise-

ring daar niet van afhangen. We moeten dit onderwerp op

de agenda houden. Dit gaat niet over terroristen, maar over

jongeren die zich zo gek laten maken dat ze hun school-

loopbaan verpesten.” _

Omar Ramadan: “Na een incident als Charlie Hebdo is iedereen
alert, maar laat de aandacht van docenten voor radicalisering daar
niet van afhangen.”
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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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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in

onderwijsland. Deze maand het woord aan Jesse Klaver, woordvoerder

Onderwijs voor GroenLinks in de Tweede Kamer.

politieke column

stop de economisering
van onderwijs
In 2007 verschenen er berichten in de

media dat de rekenvaardigheden van

pabo-studenten onder de maat zou zijn.

Veel eerstejaars studenten hadden moeite

met de voorgeschotelde rekenopgaven.

Ook bij leerlingen in het po en vo bleek het

algemene rekenniveau te zijn gedaald. Een

grote meerderheid van de Tweede Kamer

luidde de noodklok. Uitspraken als ‘dit

moeten we niet willen’ en ‘de toekomst van

onze kinderen staat op het spel’ werden van

links tot rechts gebruikt.

Iedereen vond dat het niveau van de het

rekenonderwijs omhoog moest. Van een

principieel debat was geen sprake. Het

werd een praktische discussie over welke

methoden we moesten gebruiken om het

niveau van het rekenonderwijs op te krik-

ken. Inmiddels zijn we zeven jaar verder,

hebben we een rekentoets en wordt het

debat nog steeds gevoerd op basis van

praktische argumenten en andere zienswij-

zen over de uitvoering.

Tijdens het debat in de Kamer, maar ook in

de vele brieven die wij over dit onderwerp

hebben ontvangen, zijn er twijfels over de

vorm van de toets, die veel te talig zou zijn.

Dit geeft grote problemen voor kinderen

met taalachterstanden. Ten tweede zou de

rekentoets beter passen in de onderbouw

van het vo in plaats van de bovenbouw.

Bovendien wordt op dit moment de

rekentoets digitaal afgenomen, terwijl de

Vereniging van Wiskundeleraren liever een

schriftelijke toets heeft. Een ander veel

gehoord argument tegen de invoering is

dat niemand in het veld in de toets gelooft.

Veel belangrijker dan al deze praktische

zaken vind ik het principiële punt dat achter

het beleid van de rekentoets schuilgaat: de

economisering van het onderwijs. Niet de

ontwikkeling van kinderen en hun talenten

staan centraal, maar het zo efficiënt moge-

lijk afleveren van arbeidskrachten voor onze

economie. Onderwijs wordt voor steeds

meer kinderen een knellende mal. Zeker als

je voor het slagen voor je diploma afhan-

kelijk bent van de rekentoets. Haal je de

rekentoets niet, dan krijg je geen diploma.

Het verabsoluteert het belang van rekenen

en miskent andere talenten die kinderen

kunnen hebben. Creativiteit gaat hierdoor

verloren. Het wel of niet goed kunnen reke-

nen zorgt voor een veto op je toekomst.

De rekentoets is het boegbeeld geworden

van de doorgeslagen toetscultuur in ons

onderwijs. Ik verzet me daartegen. Toetsen

hebben een functie, maar de balans lijkt

steeds meer zoek. In de gedachtegang van

het kabinet moet het resultaat altijd meet-

baar zijn, dus toetsbaar. Door de eenzijdige

focus op toetsen werk je teaching to the

test in de hand. Hiermee wordt volgens mij

te kort gedaan aan de ontwikkeling van het

kind. Dit was ook de conclusie van het pas

gepubliceerde onderzoek van het Centraal

Planbureau. De onderzoekers gaven aan

dat we een eenzijdige focus op cognitie

moeten vermijden. De ontwikkeling van

vaardigheden zoals zelfreflectie, doorzet-

tingsvermogen en nieuwsgierigheid zijn

ook van groot belang.

Het onderwijsdebat heeft de afgelopen

jaren te leiden gehad onder een gebrek

aan principiële stellingnames. Het politieke

debat ging over wat en hoe we moesten

toetsen. Over het zo efficiënt mogelijk

verhogen van de toetsscores. Niet over de

vraag of toetsen überhaupt zinvol is. 2015

is wat mij betreft het jaar dat deze vragen

wel gesteld en beantwoord gaan worden.

De economisering van het onderwijs moet

stoppen. Kinderen moeten zich op hun

eigen manier in hun eigen tempo kunnen

ontwikkelen tot wereldburgers. Daarbij past

onderwijs dat ruimte geeft aan verschillen

en dat niet zo verstikkend werkt als een mal

waarin one size fits all de norm is. _

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

d e  r e k e n to e t s
v e r a b s o l u t e e r t
h e t  b e l a n g  v a n
r e k e n e n  e n  m i s k e n t
a n d e r e  ta l e n t e n
v a n  k i n d e r e n

o n d e r w i j s  w o r d t
vo o r  s t e e d s  m e e r
k i n d e r e n  e e n
k n e l l e n d e  m a l
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe kom je op bestuurs- en schoolniveau tot
de keuze voor het overleg- of basismodel bij de
uitwerking van de nieuwe CAO PO?

tekst jan stuijver

De AVS Helpdesk krijgt veel vragen over de uitwerking van de CAO

PO 2014-2015 op bestuurs- en schoolniveau. Scholen krijgen daar-

mee de mogelijkheid om te werken met het overleg- of basismodel.

Het besluit om over te gaan tot een model wordt door het bestuur

als voorgenomen besluit voorgelegd aan de PGMR. Die heeft hier-

over instemmingsrecht. Het bestuur kan ook besluiten om beide

modellen als mogelijkheid aan de scholen aan te bieden. De direc-

teuren kunnen dan met het team en de PMR een keuze maken.

Het genomen besluit wordt vervolgens voorgelegd aan de PMR

van iedere afzonderlijk school ressorterend onder de stichting.

Het advies is om voordat een schoolleider het besluit van het

bestuur (goedgekeurd door de PGMR) voorlegt aan de PMR, eerst

draagvlak verkrijgt bij het team. Meer dan de helft van het team

moet het met het besluit eens zijn. Als het team geen meerderheid

heeft en de PMR is vervolgens wel voor instemming, kan het besluit

om over te gaan naar het andere model nog niet doorgaan. Er is

door de cao-partners voor deze constructie gekozen om zeker te zijn

van draagvlak bij de teams van de scholen.

Als een bestuur besluit om niet over te gaan tot het overlegmodel

maar het team en de PMR willen dat eigenlijk wel, dan luidt het

advies om als PMR een ongevraagd advies aan het bestuur te

geven met het verzoek om bijvoorbeeld als pilotschool wel met

het overlegmodel te gaan werken. De ervaringen kunnen dan

gebruikt worden bij de overwegingen om in het volgende jaar wel

een voorgenomen besluit te nemen om over te stappen naar het

overlegmodel.

Als er gekozen is voor het overlegmodel wordt na drie jaar geëvalu-

eerd wat de ervaringen zijn.

Verschil Het overlegmodel gaat niet meer uit van het maximum

uren lestijd van 930 uur (zie CAO PO artikel 2.1 en 2.2). Scholen

kunnen hierdoor meer op maat en vanuit de eigen specifiek context

de inzet van het personeel in de werktijd organiseren. Dat is een

uitvloeisel uit het veld, opgenomen in het Innovatieschrift dat als

uitgangspunt is gehanteerd bij de onderhandelingen over de nieuwe

cao. Dit was eerder ook al mogelijk in het basismodel. Het verschil

is nu dat er bij het basismodel met schriftelijke instemming van

de medewerker jaarlijks meer lesuren of lesgebonden en/of

behandeltaken dan 930 uur kan worden overeengekomen. Dit is

niet mogelijk bij het eerste jaar van indiensttreding.

Kortom: de keuze voor het overlegmodel geeft meer ruimte om als

directeur in overleg met het team te komen tot een voor de eigen

school zo optimaal mogelijke inzet van alle medewerkers. Jaarlijks

bespreek de schoolleider met het team de inzet van het personeel,

rekening houdend met de wensen van de individuele medewerker.

een avslid over de helpdesk:

‘da ar heb ik wat a an, dat geeft
ruimte. hier k an ik mee verder, dank’

Helpdeskmedewerker Ron Bruijn geniet sinds 1 februari 2015 van zijn

welverdiende pensioen.

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. 030-2361010 of

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

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

Jaargids voor po weer met agenda
Ook dit jaar komt de AVS weer met een uitgave boordevol informatie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders zit

er weer een calendarium in. U miste vorig schooljaar massaal de zo bruikbare schoolleidersagenda van de AVS.

De uitgave voor dagelijks gebruik is er weer. U vindt hierin het professionaliseringsaanbod voor leidinggevenden,

veel vakinformatie voor schoolleiders en informatie over de AVS. De jaargids ligt eind april bij AVS-leden uit het po op

de mat en is ook (na) te bestellen door niet-leden.
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

c o m m i s s i e  o n d e r w i j s  a v s

Basisschooladvies, Passend
onderwijs en eigentijds curriculum

De commissie Onderwijs van de AVS kwam in februari
weer bijeen. Op de agenda stond onder andere de nieuwe
regelgeving advisering po-vo.

De commissie Onderwijs ziet de nieuwe regelgeving advisering

po-vo (basisschooladvies krijgt meer gewicht door later afnemen

eindtoets, red.) als kans voor het basisonderwijs. Het is goed

dat de bevoegdheid nu daar ligt waar de kennis over het kind is.

Voorlopig lijkt het noodzakelijk voor schoolleiders dat zij dit recht

goed bewaken én er heel zorgvuldig mee om gaan. Het is daarin

belangrijk dat de basisschool een kort en helder protocol opstelt,

waarop altijd teruggegrepen kan worden. Het is en blijft van groot

belang om open en positief in gesprek te zijn met het vo én ouders.

Ook moet iedere schoolleider zich bewust zijn van het feit dat hij/zij

eindverantwoordelijk is voor het basisschooladvies.

Niet iedereen is goed op de hoogte van de regelgeving rond

Passend onderwijs, concludeerde de commissie Onderwijs verder.

Er zijn veel variaties mogelijk, doordat zowel samenwerkingsverban-

den als besturen zaken zelf kunnen invullen. Dit laatste geldt vooral

voor de verdeling van de gelden.

De AVS wordt door het ministerie van OCW tot slot actief betrokken

bij het komen tot een eigentijds curriculum. Een recente peiling

met veel respons over de toekomst van onderwijs leverde bruikbare

input. De inhoud moet bij scholen liggen en de nadruk ligt niet op

kennis maar op vaardigheden, competenties en attitude.

o n d e r w i j s p o o r t 9 a p r i l

Onderwijstoezicht in de toekomst
De AVS, PO-Raad en VO-raad organiseren op donderdag
9 april aanstaande een Onderwijspoort over het thema
Onderwijstoezicht in de toekomst. Het debat tussen het
onderwijsveld en Tweede Kamerleden vindt vanaf 16 uur
plaats in Nieuwspoort te Den Haag en is voor iedereen vrij
toegankelijk.

Het kabinet en de onderwijsinspectie

streven naar een meer gedifferentieerd

toezicht in het funderend onderwijs.

SGP, CDA en D66 hebben juist een

initiatiefwetsvoorstel ingediend om

het onderwijstoezicht te beperken tot

de wettelijk vastgestelde deugdelijk-

heidseisen. Hoe organiseren we onderwijstoezicht in de toekomst?

Hoe gaat de inspectie toezien (bewakend, stimulerend?) en hoeveel

ruimte krijgt het onderwijs om zichzelf te bewijzen?

Politici, beleidsmakers, journalisten, leerlingen, ouders, leraren,

schoolleiders, bestuurders en andere geïnteresseerden zijn van

harte welkom over dit thema met elkaar in debat te gaan. De discus-

sie staat onder leiding van Boris van der Ham. Na afloop kunnen

aanwezigen napraten bij een hapje en een drankje.

Aanmelden: www.onderwijspoort.org

a v s  c o n g r e s 2 0 15

Nieuw boek over leidinggeven
voor congresgangers

Een nieuw boek over leidinggeven wordt

op 20 maart aanstaande gelanceerd

tijdens het AVS-congres ‘Leiden van-

uit kracht’. Alle congresdeelnemers

ontvangen een gratis exemplaar.

De uitgave is tot stand gekomen

door een samenwerking van onderwijs-

adviesbureau Onderwijs Maak Je Samen,

Stichting De Brink en de AVS.

Het boek ‘Leidinggeven aan: perspectieven op leren

en leiderschap’ is bedoeld voor leidinggevenden in

het primair en voortgezet onderwijs. Het inleidende

en verbindende hoofdstuk is van AVS-voorzitter

Petra van Haren. Daarnaast is er een inleiding

door Jan Heijmans, vertegenwoordiger van Stichting De Brink,

en Job Christians,	directeur van Onderwijs Maak Je Samen.

De auteurs van de diverse hoofdstukken bieden met de verschil-

lende bijdragen in deze unieke uitgave perspectieven op actuele

thema’s. Leidinggeven aan een cultuur van vertrouwen, aan een

cultuur van verandering, aan collegiaal leren, aan datagestuurd

werken, in de digitale wereld, aan het leren in de klas en leiding-

geven aan het onderwijs van morgen zijn de onderwerpen die de

revue passeren. Deze worden belicht aan de hand van praktische

voorbeelden en (wetenschappelijke) inzichten van grote denkers als

Sahlberg, Fullan en Hargreaves.

Drinks&Bites
Tijdens het netwerkmoment aan het

einde van de dag zullen De Acoustics,

twee gitaristen, de achtergrondmuziek

verzorgen. De AVS is er helemaal klaar

voor om u te ontvangen op 20 maart

aanstaande met een goed inhoudelijk

programma en gezellige netwerk-

momenten. Het wordt weer druk in het NBC in Nieuwegein.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2015

Leiden vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015
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Opleiding / leergang / training / masterclass Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Policy Governance® in de praktijk (po en vo) 1 april Carine Hulscher-Slot

• Pesten op uw school? Wat nu? (po en vo) 2 april Tom Roetert

• Een goed personeelsdossier is het halve werk! (po) 7 april Jan Stuijver

• Meesterlijk coachen (po en vo) 8 april Tom Roetert

• Blended Masterclass Schoolteam als leergemeenschap (po) 9 april Louise Stoll

• Gespreksvoering: fundament van de professionele relatie (po en vo) 13 april Ruud de Sain

• Masterclass Loopbaangesprekken (po en vo) 13 en 23 april Marinka Kuijpers

• Masterclass E-learning & Onderwijskwaliteit (po en vo) 16 april Klaas Bellinga, Theo Wildeboer

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, verdieping (po en vo) 16 april Arie van Loon

• Professioneel Kapitaal en John Hattie (po en vo) 22 april Bob Ravelli

• Professionele cultuur op uw school: hoe dan? (po en vo) 22 april Tom Roetert

• Competentiegericht coachen (po en vo) 23 april Tom Roetert

• De CAO-PO: nieuw en anders (po) Bijna vol, advies op maat mogelijk! 24 april Harry van Soest, Paul van Lent

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

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

• Succesvol onderhandelen (po en vo) 28 mei Tom Roetert

(onder voorbehoud)

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.

Opleidingen, leergangen, trainingen en masterclasses _ april & mei 2015

Foto’s: Hans Roggen
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Blended Masterclass

Schoolteam als
leergemeenschap

Uw eigen school veranderen in een professionele leergemeenschap.

Hoe ontwikkelt u dan de expertise van uw teamleden? Als leiding-

gevende bent u de dirigent (maar ook ‘medespeler’) van een orkest.

U kunt het orkest (team) tot grote hoogten laten stijgen door het

smeden en sturen van de specialisten die samen, onder uw bezie-

lende leiding, een muzikale apotheose (goede resultaten) boeken.

Deze masterclass door Louise Stoll van de University of London

(i.s.m. Teachers Channel) biedt de ingrediënten (o.a. creative leader-

ship en learning conversations) en een praktisch format om inhoud

en vorm te geven aan het schoolteam als leergemeenschap. Met

thema’s als de onderzoekende leraar, gebruikmaken van talent en

creativiteit (intuïtief leiderschap) en het faciliteren van samen leren

(teamleren).

Doelgroep: schoolleiders po en vo die de vorming van een profes-

sionele leergemeenschap willen bevorderen. Ook geïnteresseerde

bovenschools managers en bestuurders zijn van harte welkom.

Datum: 9 april 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 middels zelfevaluatie is een

planmatige activiteit. Er zijn diverse goede redenen om verantwoor-

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

of zegt te zijn?’ Belangrijke vragen als het gaat om kwaliteitsbeleid,

positionering van de school en strategische keuzes. We besteden

onder andere aandacht aan meervoudige publieke verantwoording,

de opbrengsten van zelfevaluatie, de relatie met het schoolplan

en de jaarplancyclus, 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

Eendaagse

Een goed personeels-
dossier is het halve werk!

Hoe bouwt u op school een goed (digitaal) personeelsdossier op?

Wat zijn de vereisten en hoe houdt u het actueel en inzichtelijk? Hoe

maakt u er een leraarvolgsysteem van? Hoe kunt u de gesprekken-

cyclus en andere zaken die op school spelen actueel houden in het

dossier? Allemaal vragen die tijdens deze studiedag beantwoord

worden. Ook maakt u kennis met de inhoud, wet- en regelgeving

aangaande persoonsgegevens en komen de do’s en de dont’s van

een goed personeelsdossier aan de orde. Na de eendaagse heeft

u inzicht in wat er in een goed dossier nodig is en hoe u hier in de

praktijk mee kunt werken.

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

Doelgroep: directeuren primair onderwijs

Data: 7 april 2015

Eendaagse

Bezoek onderwijsinspecteur:
leiden of lijden, lust of last?

Hoe houdt een schoolleider regie op het gesprek met de onderwijs-

inspecteur en hoe zorgt de directeur voor een effectieve informatie-

uitwisseling met het bestuur? Met onder andere theorie over de

werkwijze van de inspectie, de verschillende toetsingskaders en

actuele onderzoeken. Ook is er aandacht voor het omgaan met

een inspectierapport waar de schooldirecteur het niet mee eens is.

Tijdens de studiedag is een onderwijsinspecteur aanwezig om mee

in gesprek te gaan. Er is er veel aandacht voor goede en effectieve

communicatie en de verschillende stijlen van communiceren.

Doelgroep: directeuren, schoolleiders en ib’ers po en vo

Doelgroep: directeuren, schoolleiders en ib’ers po en vo

Datum: 16 juni 2015

Nieuw! Nieuw!
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Mediation op maat

Mediation: geeft kracht
aan kansrijke communicatie

Curatieve of preventieve mediation: het lucht op en geeft ruimte

binnen hernieuwde samenwerking. Iedere schoolorganisatie kent

eigen spanningen, uitingsvormen daarvan en creëert daarin eigen

oplossingen. Meestal zijn deze afdoende en dus goed voor alle

betrokkenen. Soms zit het echter tegen en komen de eigen mensen

er samen niet uit. Dat kunnen medewerkers van diverse echelons

zijn, medewerkers en ouders, medewerkers en leidinggevenden

op alle niveaus en ouders en verantwoordelijken van schoolorga-

nisaties. Wellicht dat mediation een uitkomst kan bieden als beide

partijen er samen wel uit willen komen, maar dit even niet lukt.

De toevoeging van een ervaren mediator kan een verademing zijn in

het proces. AVS-adviseur Ruud de Sain is zo’n mediator.

Doelgroep: alle echelons waar een conflict heerst of sluimert

(po en vo)

Datum: op aanvraag

Coaching op maat

Personal coaching
Voelt u zich minder energiek en ontbreekt het aan focus en produc-

tiviteit in uw werk? Heeft u het gevoel dat u alle ballen tegelijkertijd

in de lucht moet houden en komt u niet of nauwelijks aan uzelf toe?

Bent u door uw bevlogenheid in de problemen geraakt en wilt u niet

weer in diezelfde valkuil stappen?

In het werk en de hectiek van alledag is meestal geen tijd om

echt stil te staan bij de persoonlijke beleving en innerlijke vragen

van uzelf of uw medewerkers. Werken onder druk, situaties van

onveiligheid, agressie of intimidatie gaan vaak ten koste van het

werkplezier. De vraag waar u het eigenlijk allemaal voor doet komt

regelmatig op. In een periode van een half jaar (5-10 gesprekken)

gaat u op zoek naar wat u bezielt, wat u drijft en hoe u dat opnieuw

kunt verbinden met uw werk. U werkt met een logboek, reflectieop-

drachten en diverse oefensituaties.

Doelgroep: (algemeen) directeuren, bovenschools managers

en bestuurders po en vo

Datum: op aanvraag

Coaching op maat

Executive coaching
Past uw (nieuwe) functie wel bij uw persoonlijkheid en uw waarden

in het leven? Ligt u onder vuur in de organisatie en zoekt u

ondersteuning om deze periode goed door te komen? Worstelt u

met een dilemma?

Een eindverantwoordelijke functie met een groot handelings- en

verantwoordingsmandaat, in een vrij solitaire positie, kan om een

sparringpartner vragen. Deze functie kent zijn eigen dilemma’s

waarbij zorgvuldigheid centraal staat, evenals het doordenken van

het eigen referentiekader. De executive coach is een doelgerichte

sparringpartner met wie u met waarden geladen en ingewikkelde

kwesties kunt ontrafelen in een complexe context van deel- en alge-

mene belangen. Vanuit de eigen kracht worden tips, tricks en tools

toegevoegd aan uw handelingsrepertoire.

Doelgroep: (algemeen) directeuren en bovenschools managers

po en vo

Datum: op aanvraag

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.

Nieuw!

Eendaagse

Naar andere schooltijden,
en dan?

Overweegt u als directeur op uw school te komen

tot het invoeren van andere schooltijden, dan

is het zaak geen dingen over het hoofd te zien.

Deze studiedag belicht de (wettelijke) regels en

afspraken waar de schoolorganisatie zich aan dient

te houden. Verder komen ook de belangen van

ouders, leraren en de rol van de MR aan de orde.

De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ vormt de

leidraad en krijgt u mee.

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

Doelgroep: (adjunct-)directeuren po

Data: 31 maart 2015
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Een integraal kindcentrum vraagt om een flexibele

manager, met specifieke capaciteiten. De regierol

kan bij de gemeente liggen, maar ook de school-

leider is hiervoor in beeld. Het AVS Centrum

Educatief Leiderschap ontwikkelde een leergang

voor leidinggevenden die deze functie ambiëren

of reeds bekleden. tekst vanja de groot

Integrale kindcentra bieden een veelvoud aan kinddiensten via aan-

sluitende (dag)arrangementen gericht op ontwikkeling en leren. Het

is een onderdeel van het nieuwe gemeentelijk sociale domein, waarin

gebiedsgericht gewerkt wordt volgens het principe ‘één kind, één

gezin, één plan, één aanpak’, vertelt Peter Vereijken, een van de trai-

ners van de leergang. “Een IKC is geen upgrade van een brede school,

met meer afstemming en samenwerking, vindt Vereijken – die in

2003 mede aan de wieg stond van Stichting Brede School Nederland.

“Het ontwikkelen van kinderen gebeurt niet meer (alleen) op school.

Het onderwijs zou het binnen- en buitenschoolse in een goede,

gelijkwaardige balans met andere partners moeten exploiteren. De

grootste uitdaging is dat IKC-partners hun autonomie daadwerkelijk

inleveren.” Hij verwacht dat dit stapsgewijs gaat gebeuren in de

toekomst. “Het onder één regie/leiding brengen is de eerste stap, het

onderbrengen in één organisatie is stap twee. Een IKC kenmerkt zich

verder door één curriculum en één team.

Voortouw Vereijken – zelfstandig adviseur op het snijvlak van

gemeente, onderwijs en maatschappelijke ondernemers in opvang

en het sociale domein – vindt het wel voor de hand liggen dat een

schoolleider het voortouw neemt. “Ieder kind gaat naar school en

onderwijs valt onder expliciete wetgeving (WPO) die het een status

aparte geeft binnen het netwerk van organisaties rondom het kind.

Ook heeft het onderwijs een sterk imago bij ouders. Afhankelijk

van de grootte van het IKC kun je volgens hem de dagelijkse leiding

multidisciplinair inrichten. Met bijvoorbeeld een verdeling in de

aansturing van personeel & organisatie versus inhoud & curriculum.”

Collega-trainer Henk Derks, begeleider van veranderprocessen in het

dynamische sociale domein rondom het kind: “De directeur is een

echte bouwer. Het is een maatschappelijke ondernemer en verbinder.

Hij of zij is verantwoordelijk voor het creëren van een geheel, een

visie op onderwijs en ontwikkeling, met doorgaande pedagogische

en didactische lijnen. Dat begint met een integraal arrangement,

waarbij ouders als opvoedpartners een participerende rol vervullen.

Vervolgens verplaats je alle kinddiensten stap voor stap uit het oude

stramien naar het IKC, waar de overgang tussen deze verschillende

diensten onzichtbaar wordt. De weg hier naartoe is gecompliceerd

en vraagt om ondernemerschap en operationele veranderkunde.”

Live ontwerpen In de leergang ‘Directeur IKC’ komt veranderkun-

de uitgebreid aan bod, naast het ontwikkelen van een integraal cur-

riculum. Deelnemers verdiepen zich verder in de wet- en regelgeving,

exploitatie en beheer en het maken van een ondernemingsplan, inclu-

sief begroting. Onderdeel is het bezoeken van enkele kindcentra en

het live ontwerpen van een (droom)kindcentrum. Tijdens het ontwerp

worden interventies gepleegd vanuit de politiek, bestuur, ouders of

vanuit de financiën. Deelnemers presenteren hun ontwerp uiteindelijk

aan een panel van ouders en ondernemers.

Naast Vereijken en Derks worden diverse andere docenten ingevlo-

gen, uit uiteenlopende sectoren zoals de ontwikkelingspsychologie,

kinderopvang, jeugd en gezin, bedrijfsvoering, bouw en interieu-

rontwerp. Na afloop van de leergang hebben deelnemers zicht op

relevante ontwikkelingen in het sociale domein, kunnen leidinggeven

aan een multidisciplinair team, en hebben hun strategisch denken en

handelen vergroot in relatie tot de ontwikkeling en/of de aansturing

van een IKC. Vereijken: “Ze zijn vaardig in relaties met interne en

externe partijen en in staat verschillende belangen tot een gezamen-

lijk doel te smeden.” Derks vult aan: “Het IKC moet daarbij geen doel

op zich zijn, maar een gebiedsspecifieke materialisatie van de sociale

domeinaanpak in dienst van het kind en het gezin.”

IKC-leider: bouwer van een kindnetwerk

Leergang Directeur integraal kindcentrumNieuw!

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een

onderwijs- en/of kinderopvangorganisatie en de integrale

functie van directeur IKC ambiëren, en professionals die reeds

in deze functie werkzaam zijn.

Data: 12 en 13 november, 10 en 11 december 2015, 21 en 22

januari, 11 februari, 10 en 11 maart, 14 en 15 april, 27 mei 2016

Meer informatie en inschrijven (vóór 12 november 2015):

www.avs.nl/cel/ikc
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voor: bovenbouw po en vo

van: CBS ism Codename Future en EDG Media

wat: gratis lesmateriaal

CBS in de Klas
Vier lessen met als onderwerp informatieverwerking: het lezen

en maken van grafieken en tabellen. Leerlingen leren hierdoor

bewuster en kritischer naar een grafiek te kijken. Het CBS wil

met dit lesmateriaal jongeren bereiken, zodat ze weten wat het

CBS doet en zodat ze het later, bijvoorbeeld als student, onder-

zoeker of journalist, kunnen gebruiken. Daarnaast vindt het

CBS mediawijsheid belangrijk, zoals het checken van bronnen

en het kritisch kijken naar de presentatie van grafieken. Er is

ook lesmateriaal voor het vo. www.cbs.nl/cbsindeklas

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: primair onderwijs

van: Van Gorcum

wat: publicatie

Moderne didactiek
Met het model Dimensions of learning van Robert Marzano

kunnen leerkrachten lessen geven met activerende didactische

werkvormen. Wietske Miedema spitst in Leren in 5 dimensies

voor het Primair Onderwijs zijn model toe op de Nederlandse

situatie. Ze geeft vooral veel pedagogische en didactische uit-

werking, met voorbeelden uit het primair onderwijs. Ook is er

aandacht voor kleuters en hoe zij leren. www.vangorcum.nl

voor: professionals in het vmbo

van: Medilex

wanneer: 23 april

waar: NH Amersfoort

wat: studiedag

Loopbaanoriëntatie en
-begeleiding

Krijgt een prominente plek in het vernieuwde VMBO. Maar hoe

geef je daar als school precies invulling aan? Leerlingen moe-

ten leren bewuste keuzes te maken en geprikkeld worden om

na te denken over wat bij hen past. Welke rol spelen decanen,

ouders en mentoren in het keuzeproces van hun leerlingen/

kinderen? En hoe kunt je voortijdig schoolverlaten voorkomen?

www.medilexonderwijs.nl/lob

voor: 5 en 6 vwo

van: KNAW en De Jonge Akademie

wat: website

Faces of science
Zet jonge onderzoekers in de schijnwerpers en geeft leer-

lingen uit 5 en 6 vwo een realistisch inkijkje in het leven

van een wetenschapper. Jonge onderzoekers berichten op

www.facesofscience.nl via filmpjes, blogs en artikelen over hun

leven, onderzoek en passies. Ze laten zien wat de dagelijkse

praktijk is van het werken in de wetenschap en waar ze mee

te maken krijgen. De populairwetenschappelijke website

Kennislink.nl dient als platform voor dit initiatief.

voor: professionals brede school of IKC

van: Sardes, SWP en Logacom i.s.m. Landelijk Steunpunt

Brede Scholen

wanneer: 23 april

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: 10e jaarcongres, boek, voorbeelden en handreikingen

Brede school en IKC
‘Met 21e eeuwse vaardigheden naar een brede ontwikkeling’

is dit jaar het thema. IKC’s en brede scholen zijn bij uitstek

geschikt als oefenplaats voor deze skills. Ook sessies over

relevante actuele beleidsontwikkelingen, maatschappelijke en

beleidsmatige uitdagingen, pedagogische uitdagingen en prak-

tijkvoorbeelden. Deelnemers ontvangen gratis het boek ‘Pleidooi

voor het kind; de ontwikkeling centraal’ van o.a. Henk Derks en

Peter Vereijken van de AVS-leergang Directeur IKC. Aanmelden:

www.bredeschoolcongres.nl. Kijk op www.bredeschool.nl voor

meer informatie over de oprichting van brede scholen en IKC’s,

voorbeelden van juridisch gevalideerde samenwerkingsover-

eenkomsten, werkbezoeken (Gluren bij de buren) en onder-

steunende handreikingen voor IKC-medewerkers (Handreiking

IKC-Raad om de MR van de school en de OC van de opvang met

elkaar te integreren en Handreiking Praktische Oplossingen voor

belemmeringen door wet- en regelgeving).
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voor: leraren, beleidsmakers, schooldirecteuren, managers,

preventiewerkers en andere professionals die met ouders

werken

van: Logacom i.s.m. tijdschrift Ouderschapskennis

wanneer: 15 april

waar: Aristo, Amsterdam

wat: landelijk congres

Ouderschapskennis
Als organisatie of professional moet je kunnen	samenwerken

met ouders, ook met de lastige. Deze samenwerking is

belangrijk, de relatie tussen ouder en professional is een

sleutel tot succes in het behalen van goede resultaten. Hoe

maak je verbinding met ouders? Met plenaire lezingen over

de rol en pedagogische betekenis van vaderschap, opvoe-

dingsondersteuning en ouderschap bij ziekte en mantelzorg.

www.ouderschapscongres.nl

voor: schoolleiders en andere belangstellenden

van: Sinds 1883-uitgevers

wat: boek en website (platform)

Onderwijshelden
In de publieke opinie is een beeld ontstaan van onderwijs als

een weinig innovatieve sector. Velen delen ook een gevoel van

onvrede en machteloosheid: je kunt het systeem nu eenmaal

niet veranderen. Drie initiatiefnemers hebben een ander

beeld: zij zien mensen met nieuwe ideeën en bewijzen dat

onderwijs zich wel degelijk kan ontwikkelen en	aansluiting

kan vinden met de snel veranderende maatschappij.

www.onderwijsheldenboek.nl

voor: schoolleiders, leraren e.a. in po en vo

van: InnovatieImpuls op Maat (IIO op Maat)

wanneer: 13 en 27 mei, 23 september

waar: op een van de deelnemende scholen

wat: trainingen

Innovatiebrigade
Graag met onderwijsvernieuwing bezig? Samen met andere

vernieuwers in het onderwijs werken aan eigen vraagstuk-

ken? In drie middagen staat leren van elkaar en kennisuit-

breiding centraal. Deelnemers werken op basis van eigen

voorbeelden en leren methodes voor het vormgeven van

vernieuwingstrajecten. Na de training delen de brigadiers

zo’n drie keer per jaar hun kennis en ervaringen met andere

scholen. www.innovatieimpulsonderwijs.nl/iio-netwerk/

innovatiebrigade-opleiding

voor: po en vo

van: School en Veiligheid i.s.m. ministerie van OCW

wat: nieuwsbrief

Crisismanagement
Elke school kan te maken krijgen met een crisissituatie.

Een uit de hand gelopen conflict, een brand, een plotseling

overlijden. Zijn de juiste personen dan op het juiste moment

bereikbaar? Weten zij welke stappen zij moeten zetten? Samen

met het ministerie van OCW heeft School en Veiligheid een

nieuwsbrief opgezet. Hier is informatie te vinden over het

maken van een crisisplan, praktijkverhalen, een filmpje over

een crisisoefening en een test. www.schoolenveiligheid.nl/

nieuwsbriefcrisismanagement

voor: groep 8

van: platform VMBO

wat: gratis educatief spel

Schoolkeuzegame
GO VMBO! geeft leerlingen in groep 8 inzicht in het hele voort-

gezet onderwijs, met de nadruk op het vmbo. Het spelen helpt

leerlingen van groep 7 en 8 hun talenten te ontdekken en ook

op welke school zij met die talenten het beste tot hun recht

komen. De game eindigt met een persoonlijk advies. Scholen

die vóór 24 april een foto sturen met daarop hun groep(en) die

het spel speelt/spelen, maken kans op een verrassingspakket.

Meer informatie en inzenden: info@platformvmbo.nl

voor: schoolbesturen po

van: Kennisnet en PO-Raad

wat: digitale brochure

Kwaliteitszorg
Schoolbesturen in het primair onderwijs nemen steeds

meer verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit.

Dat blijkt uit een toename van bewustzijn van opbrengsten

en leren-van-elkaar bij scholen. Maar welke afwegingen

maken besturen en scholen eigenlijk bij het werken aan

kwaliteitszorg? Welke informatie verzamelen ze en hoe

wordt deze informatie gebruikt? Ervaringen van vier

besturen laten zien hoe praktisch wordt gewerkt aan kwa-

liteitszorg. Download ‘Leren van elkaar: kwaliteitszorg in

het PO’ via www.kennisnet.nl/sectoren/basisonderwijs/

nieuwe-brochure-over-kwaliteitszorg-in-het-basisonderwijs.
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Aanpak veranderen in de klas? Onderwijs verbeteren op school?
Vernieuwen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten?

Vraaggestuurde Academische Master in 
Evidence Based Innovation of Teaching (MEBIT):

• Een universitaire masteropleiding, NVAO geaccrediteerd.
• Twee jaar in deeltijd naast uw dagelijkse praktijk

(eventueel voorafgegaan door een éénjarige Premaster).

Onderzoek en evalueer een zelfgekozen innovatie in PO,VO of HBO. Leer over
de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Word lid van een leergemeenschap.

• Maandelijkse contactdagen in Maastricht of Amsterdam.
• Individuele begeleiding door onderzoekers van het

Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER).

Meer weten? Leer het programma kennen tijdens
een introductie-dag op 6 maart 2015 in Maastricht
of een voorlichtingsnamiddag in Amsterdam op
20 maart 2015. Schrijf in via: www.tierweb.nl

Weten Wat Werkt!
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boekbespreking

Leren zichtbaar maken is de Nederlandse vertaling van Visible Learning

for Teachers. Het stelt niet het onderwijzen centraal, maar het leren van de

leerlingen en de impact van de leraar op datzelfde leren. Als we er vanuit

gaan dat de schoolleider leidinggeeft aan de onderwijskundige ontwikkeling

van de school, kan dit boek van grote betekenis zijn voor elke schoolleider.

ron bruijn, avs

De publicatie draagt kennis aan die het

de schoolleider mogelijk maakt de ontwik-

keling op school zo in te richten dat het

de impact van leraren enorm versterkt.

Het boek is evidence based, gebaseerd

op de uitkomsten van 900 analyses van

tienduizenden artikelen over onderwijs-

onderzoek, die gaan over het effect van

allerlei onderwijs- interventies op het leren

van leerlingen.

Uit het enorme aantal onderzoeken blijkt

dat er veel acties zijn die effect hebben

op de kwaliteit van het leren. Hattie

heeft er 150 gekozen en geclassificeerd.

Hij concludeert vooral dat het leren van

kinderen bovengemiddeld sterk verbetert

als de leraar feedback gebruikt: concrete

terugkoppeling geven op het leren van

de leerlingen en feedback voor zijn eigen

handelen destilleren uit het nauwkeurig

volgen van hun leerproces. Hiermee kan

hij zijn lessen afstemmen op de leerlingen,

zowel bij de voorbereiding als tijdens en

na de les.

Twee belangrijke uitgangspunten van

Hattie zijn dat leraren de hoofdrol spelen

bij het leren van alle leerlingen en dat fou-

ten maken nodig is om tot leren te komen,

zowel bij leerlingen als bij leraren. In negen

hoofdstukken gaat Hattie diepgaand in op

de rol en de houding van leraren, op (zijn

kennis van) de leerlingen, op de lessen

(het klimaat in de klas, voorbereiding en

aansluiting bij de leerlingen, het leren

tijdens het verloop van de les, de plaats

van feedback in de les, het einde en de

afsluiting van de les) en op de denkkaders

van leraren en hun leidinggevenden. Elke

leraar wijst Hattie de goede richting met

zijn boek. Het gaat niet over solowerk,

leren zichtbaar maken
maar noemt vooral samenwerking van

leraren op een positief-kritische manier als

belangrijke succesfactor in de ontwikkeling

van de school. De cultuur in de klas en

in de school dient het maken van fouten

niet af te straffen, maar – zoals eerder

gezegd – te zien als startpunt voor leren.

In de klas moet een klimaat van acceptatie

en vertrouwen kinderen de ruimte bieden

om niet pas te reageren als ze de kennis

hebben (en dus geleerd hebben), maar met

hun veronderstellingen en ideeën te komen

op weg naar het leren. Datzelfde geldt min

of meer voor de leraren in hun team.

In het laatste hoofdstuk wordt duidelijk

hoe essentieel de rol van de schoolleider is

als onderwijskundig leider van de school.

Zijn taak is het continu verbeteren van het

onderwijs samen met de leraren op een

manier die het effect op het leren van de

kinderen steeds vergroot.

Het boek is zeker niet gemakkelijk of licht

verteerbaar, maar het kan wel elke direc-

teur steun geven bij het scheppen van een

klimaat op school waarin het leren centraal

staat. Het leren van kinderen, van leraren

en van de schoolleider. _

Meer	‘leren	zichtbaar	maken’ op	het	AVS-congres	2015

Marcel Bogaarts (Bazalt) en Wim Davelaar (Onderwijs Advies) verzorgen tijdens het AVS-

congres binnen het spoor ‘ontwikkelen van binnenuit’ een sessie over de vraag welke impact

je als school(leider) hebt en wil hebben op het leren van leerlingen. Wat voegen we toe

aan de ontwikkeling die kinderen toch al meemaken (toegevoegde waarde)? In deze sessie

delen Bogaarts en Davelaar enkele uitkomsten van het omvangrijke

onderzoek van John Hattie. Hij ontwikkelde het programma

Visible Learning Plus voor de toepassing van zijn bevindingen

in scholen. Ook in Nederland wordt dit programma

aangeboden.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2015
Leiden	vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015

Leren zichtbaar maken, John Hattie, uitgeverij Bazalt, 2013,

ISBN 978-94-6118-24-3, www.lerenzichtbaarmaken.nl/het-boek

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te	vinden op

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/kaderprimair/

boekbesprekingen.
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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
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Gratis clinics &
lespakket Vallen
is ook een sport
Nog tot 16 maart
aan te vragen

Dit aanbod loopt via Gezonde School van 12 februari tot 16 maart.
Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.veiligheid.nl/vallen
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U kunt zich nu inschrijven voor de TechniekTrofee 2015

Techniek in het basisonderwijs. Makkelijker dan u denkt!

Heeft techniek een vaste plek in uw lesaanbod? Werken kinderen aan een inspirerend
techniekproject? Kunt u dit initiatief aan andere basisscholen overdragen? Schrijf dan in
voor de TechniekTrofee 2015 via www.techniektalent.nu/techniektrofee en maak kans op
de Maas Geesteranusprijs én een geldbedrag van € 3.500,-.

De Techniektrofee voor
basisscholen is een
initiatief van het Ir. W. Maas
Geesteranus Fonds en
TechniekTalent.nu
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Meer	informatie	en aanmelden:	www.avs.nl/congres2015

AVS-congres 2015
20	maart _ NBC,	Nieuwegein

Praktijksessies
Nieuw dit jaar zijn de zogenaamde praktijksessies in het Amfitheater. Korte en interactieve pitches met ervaringen en

initiatieven van andere schoolleiders, bestuurders of onderwijsorganisaties. U kun tussen 12.15 en 14 uur aanschuiven bij:

12.20 uur Eigentijds organiseren: zet uw teamleden in hun kracht!

Hans Asbreuk, senior beleidsmedewerker P&O-O&O bij Signum Onderwijs

12.35 uur Hoe geef je praktisch invulling aan Passend onderwijs?

Koos Stienstra van Intraverte

12.50 uur leerKRACHT: van goed naar geweldig onderwijs

Judith van Wijngaarden en Yvonne Hoppener, schoolleiders Mariaschool Rotterdam

Annelies Siezenga, locatiedirecteur De Wadden-Molenwijk in Haarlem

13.05 uur SlimFit, wat is dat eigenlijk?

Elly Marwitz, lid SlimFit-brigade

13.20 uur Kom uit die ‘stoffige’ lokalen…

Marco Schaap, directeur Julianaschool Rijssen

13.35 uur Wat kan ik als schoolleider doen om mijn onderwijs anders te organiseren?

Ed Booms, directeur Stichting Robijn en voorzitter adviesraad SlimFit

Teachers Channel neemt de sessies op en maakt ze online toegankelijk.

En verder…
• Ruim 30 workshops en sessies

• Boeiende sprekers als René Kneyber, Dolf van den Berg

en Jelle Jolles

• Informatiemarkt met 40 onderwijsorganisaties

• Verrukkelijke Drinks&Bites met muziek

• Gratis exemplaar van het nieuwe boek ‘Leidinggeven aan:

perspectieven op leren en leiderschap’

Nieuw!

Leiden	vanuit	kracht

Kom	naar	het	20e AVS-congres!

47k ader prim air m a art 2015

925872-02_047_02-Mar-15_10:55:56_walter



1000-21-5000-0333 AVS KP 2015-2016 -07 maart Kleur: fc

Professioneel – Ambitieus – Veelzijdig

Amstelwijs is de stichting voor Openbaar
Primair Onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk

aan de Amstel. Dagelijks bezoeken ruim 3200
leerlingen onze 11 scholen. Amstelwijs is een

veelzijdige organisatie. Naast reguliere
scholen heeft Amstelwijs ook SBO-scholen, Montessorischolen en een Integraal Kindcentrum. De focus

ligt op de individuele scholen met heel veel ruimte voor eigen inbreng en beleid. De directeuren worden
daarbij ondersteund door een bestuurskantoor en werken collegiaal samen in het directieoverleg.

Amstelwijs is een financieel gezonde organisatie.

Amstelwijs is op zoek naar een:

Enthousiaste en daadkrachtige
Schooldirecteur

(WTF 1,0 ; schaal DC)

Voor de Jan Hekmanschool in Ouderkerk a/d Amstel. Indiensttreding per 1 augustus  2015.

De Jan Hekmanschool is een grote basisschool in Ouderkerk a/d Amstel met bijna 500 leerlingen en
ongeveer 40 medewerkers. Onze school is een Vreedzame School. Wij beschouwen de klas en de school als
een leefgemeenschap, waarbinnen kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Samen zijn we verantwoordelijk
voor elkaar en voor de gemeenschap. We staan open voor de verschillen tussen de mensen.

Wij bieden:

 Een volledig ambulante functie met ondersteuning van een adjunct-directeur

 Een uitdagende, bruisende werkomgeving met veel kansen

 Een modern en ruim schoolgebouw met veel mogelijkheden, waar ook kinderopvang in is gevestigd

 Ondersteuning door het bestuurskantoor, binnen een steeds professioneler wordende organisatie

Wij zoeken:

 Een daadkrachtige en inspirerende leider, die mensen weet te verbinden

 Een manager met empathisch vermogen, die goed kan luisteren en uit een situatie of nieuwe

ontwikkeling het positieve weet te halen

 Een innovatieve, onderwijskundige schoolleider die de schoolontwikkeling stimuleert en de nieuwe

koers (verbreding van het curriculum) stevig inhoud geeft

 Een visionair die wil bouwen aan de doorontwikkeling van het Brede School-concept

Voor meer informatie, zie www.janhekmanschool.nl en www.amstelwijs.nl. Via info@amstelwijs.nl kunt u
een digitaal informatiepakket aanvragen.

U kunt uw sollicitatiebrief uiterlijk 22 maart 2015 sturen naar: info@amstelwijs.nl t.a.v. dhr. F.N. Cornet
MLE, directeur-bestuurder.

De gesprekken staan gepland op 15 april (’s middags) en 16 april (’s avonds).
De tweede ronde op 22 april (’s middags) en 23 april (’s avonds).

Gesprek met de MR van de school op vrijdagmiddag 24 april.

(Advertorial)
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Uitgelicht
thema _ IKC is de toekomst
De school van de toekomst is een vorm van een integraal

kindcentrum, denkt twee derde van de schoolleiders.

“Dat de regie bij het onderwijs ligt, is het meest logisch,

omdat alle kinderen naar school moeten.” Onderwijs en

opvang zijn echter nog vaak twee gescheiden werelden

met eigen wet- en regelgeving. pagina 8

interview _ ‘Vertrouwen is de basis’
Paul Rosenmöller, sinds november 2013 voorzitter van

de VO-raad, wil meer vertrouwen zien binnen scholen,

en tussen primair en voortgezet onderwijs. En scholen

moeten niet klagen over te weinig vrijheid: laat ze eerst

de huidige wettelijke ruimte maar eens goed gebruiken.

“Het is aan de schoolleider om te bewaken dat er ook

echt wat gebeurt.” pagina 26

actueel

// Overleg CAO PO 2015 – 2016 van start
Inzet AVS

// Voortgangsrapportage aanpak regeldruk gepubliceerd
Professionele schoolleiders nodig

// Scholen gaan door met omstreden antipestmethoden
AVS: scholen kunnen heel goed zelf afweging maken

1000-21-5000-0437 AVS KP 2015-2016-7 Kleur: fc

RUIMTE VOOR VERANDERING

TIJD VOOR VERANDERING? Het gedrag van mensen bepaalt het succes van iedere organisatie. Om de

missie te kunnen volbrengen, zullen de mensen het gedrag moeten vertonen dat daartoe is vereist.

En als dat niet of nog onvoldoende het geval is, ligt in het veranderen van gedrag de sleutel tot succes.

Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door bij dat gedrag te beginnen. Dát is het aangrijpingspunt.

Samen met onze opdrachtgevers vertalen we organisatiedoelen in concreet effectief gedrag. We

gebruiken onze Performance Propeller-aanpak om blokkades te identificeren die effectief gedrag

dwarsbomen om deze vervolgens met doeltreffende interventies weg te nemen. Pragmatisch en altijd

gericht op het maximale rendement met de beschikbare middelen. Door effectief gedrag te faciliteren,

scheppen we ruimte voor verandering.

VERGT RUIMTE VOOR GEDRAG

14042 LWD, Advertenties165x256.indd  1 26-01-15   09:44
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FOTO KOCH

schoolfotografie

Bel voor een aantrekkelijke
kennismakingsaanbieding

035 - 538 4114 - www.fotokoch.nl

Bij Foto Koch altijd
keuze uit twee foto’s

Traditioneel

Puur

Naast de klassieke portretfoto maken we
ook altijd een pure foto, waar kinderen
‘losser’ opstaan.

Met ‘puur’ bedoelen we dat we het kind
in verschillende natuurlijke poses
vastleggen. Ieder kind is anders en heeft
een eigen houding. Verlegen, stoer,
open, spontaan.

1000-21-5000-00464 AVS KP 2015-2016 -07 maart Kleur: fc

(Advertorial)
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