
kennisnet.nl

Weten wat werkt met ict in onderwijs.   
Ook dat is Kennisnet.

Leerlingen groeien op met internet en nieuwe technologieën. U speelt voor 
hen een belangrijke rol bij het aanleren van informatievaardigheden. 
Tevens bieden internet en nieuwe technologieën het onderwijs diverse 
mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Benieuwd 
hoe u ict in het schoolplan kan integreren? 

Kijk op schoolleider.kennisnet.nl/ict

Zij bekijkt filmpjes op 
Youtube.Hij denkt dat Wikipedia 

een encyclopedie is.

IN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLANDIN NOORD-HOLLAND
DROGE VOETEN DROGE VOETEN DROGE VOETEN DROGE VOETEN 2012

2 nieuwe educatieve programma’s
Info & boekingen: www.zuiderzeemuseum.nl/drogevoeten

Maak kans 
op gratis 
busvervoer
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zo k an het ook !   good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in 

Zo kan het ook!: Dankzij een ‘directeurencarrousel’ kon de Stichting Katholiek 

Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT) de formatie voor dit schooljaar 

rond krijgen met minder mensen en tegelijkertijd hun schoolleiders extra 

uitdagen. tekst andrea holwerda

Twee directeuren gingen met pensioen. 

Maar in plaats van het uitzetten van twee 

vacatures, besloot Stichting KONOT, een 

schoolbestuur met 22 scholen in Noord Oost 

Twente, begin vorig jaar de formatiepuzzel 

voor dit schooljaar op een andere manier aan 

te pakken.

“We wisten van een aantal directeuren dat 

ze wel eens wilden wisselen van school”, 

vertelt Jan Morsink, lid van het College van 

Bestuur. “Daar zijn wij erg voor. Een nieuwe 

start geeft nieuwe energie. Dus dachten we: 

wat als we een nieuwe indeling maken met 

alle directeuren die toe zijn aan een nieuwe 

uitdaging? Dan kunnen we ook kijken of we 

zo kunnen schuiven dat we twee keer twee 

kleine scholen onder één directeur kunnen 

plaatsen. Want we moeten bezuinigen en 

vooruitlopend op de krimp willen we eigen-

lijk geen nieuwe mensen meer aannemen.”

Na overleg met de ‘regiegroep personeel’, 

het directeurenberaad en de GMR werd 

besloten voor de carrousel te gaan. Daarop 

werd alle directeuren gevraagd of ze mee 

wilden doen. Uiteindelijk zeiden zes van de 

achttien schoolleiders ‘ja’.

Ze mochten daarop in een gesprek aangeven 

wat ze dachten mee te brengen naar en zoch-

ten op een nieuwe school, en welke scholen 

hen wel wat leken, vertelt Jasper Diele, een 

van de ‘verschoven’ directeuren. Vervolgens 

was het aan het tweekoppige College van 

Bestuur, met naast Morsink voorzitter 

Arjan Brunger, om met de informatie uit de 

gesprekken en al hun eigen kennis over de 

directeuren en scholen het nieuwe plaatje in 

te vullen.

Morsink: “Dat was niet gemakkelijk. Er was 

een lange lijst met wensen.” Uiteindelijk 

maakten de twee in één week vijf verschil-

lende plaatjes. Alle twijfels werden uitge-

breid besproken om zo tot het ene plaatje 

te komen dat volgens hen het meeste recht 

deed aan de scholen en schoolleiders.

Dat plaatje legden ze vervolgens op één dag 

achter elkaar aan alle zes de directeuren 

uit. Morsink: “Dat was spannend, maar 

we waren zeker van onze zaak en konden 

goed uitleggen waarom we vonden dat 

iemand juist naar die en niet naar een 

andere school moest gaan. Die uitleg is 

cruciaal.” Daarbij was het zo dat iedereen 

zich nog binnen een dag kon bedenken en 

terugtrekken.

Dat deed niemand. Daarop werden direct 

de teams van de verschillende scholen op 

de hoogte gebracht. Morsink: “Om de rust 

te bewaren hadden we bericht over de 

carrousel, maar niet bekend gemaakt wie 

eraan meededen. We waren er daarom op 

bedacht zo gauw als dat kon duidelijkheid 

te geven en uit te leggen waarom bepaalde 

keuzes waren gemaakt. Want je moet er 

uiteindelijk met z’n allen achter staan.”

Nu iedereen op zijn plek zit blijkt volgens 

Morsink en Diele hoe goed alles is uitge-

pakt. Diele: “Iedereen is samen met zijn 

team druk bezig met alle nieuwe kansen 

en mogelijkheden.” De carrousel is kortom 

– mits je als bestuur écht het vertrouwen 

hebt van je directeuren, waarschuwt 

Morsink – een aanrader en voor herhaling 

vatbaar. “Al is het bij ons dit jaar rustig.” 

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!’

nieuwe energie door 
schuiven met directeuren

Directeur Jasper Diele (rechtsonder) met zijn nieuwe team waar hij sinds de 
directeurenwisseling binnen KONOT leiding aan geeft.
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Hoe ontwikkel ik een zorgprofi el en komen we tot een 
dekkend aanbod? Hoe vergroot ik de onderwijskwaliteit en 
pas ik mijn professionaliseringsbeleid daarop aan?

Met de praktijksimulaties Kind op de Gang!® (po) en Leerling 
bij de Les!® (vo) helpt de AVS u deze vragen te beantwoorden. 
Op school-, bestuurs- en samenwerkingsverbandniveau. 
Nieuw in het aanbod: de (v)so-variant (cluster 3 en 4) en 
Leerling aan de Slag!® (MBO). Na afl oop beschikt u over een 
actueel zorgprofi el, een plan van aanpak voor de ontwikke-
ling van nieuwe expertise en een basis voor het maken van 
beleidskeuzes. Al meer dan 2.700 teams binnen het po en vo en 
60.000 leerkrachten volgden deze intensieve maatwerktraining.

Meer informatie: www.kindopdegang.nl en 
www.leerlingbijdeles.nl. Of mail naar kindopdegang@avs.nl
of leerlingbijdeles@avs.nl.

De zorgprofi elen zijn klaar. En dan? Hoe richt je de 
samenwerkingsverbanden nieuwe stijl in?

Ook voor het vervolgtraject kunt u de AVS inschakelen. 
Heeft u vragen over hoe u met het zorgprofi el omgaat, wat 
uw rol is in de regio of het samenwerkingsverband of hoe 
geldstromen lopen? De AVS kan u ondersteuning bieden en 
stelt ook een OnderwijsZorg- en OntwikkelProfi el (OZOP) ter 
beschikking om de een brug te slaan tussen zorgprofi elen en 
schoolontwikkeling. 

Meer informatie: www.avs.nl/ozop
Of mail naar ozop@avs.nl.

Passend onderwijs
Uw zorgprofi el in kaart? Raadpleeg de AVS!

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 fax 030 2361036 fax e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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Haal meer uit 
jezelf met de 
opleidingen 
van Magistrum

Magistrum Leiderschapsontwikkeling

›  Oriëntatie op Leiderschap  Oriëntatie op Leiderschap

›  Opleiding Leidinggeven I 

 (Middenmanager PO/VO/MBO) (Middenmanager PO/VO/MBO)

›  Opleiding Leidinggeven II (Directeur PO)  Opleiding Leidinggeven II (Directeur PO)

›  Opleiding Directeur van Buiten (DVB)  Opleiding Directeur van Buiten (DVB)

›  Opleiding Leidinggevende Integraal   Opleiding Leidinggevende Integraal 

 Kindcentrum

›  Master Educational Leadership (MEL)  Master Educational Leadership (MEL)

 (voor PO, VO en MBO)

Meer informatie Download de brochure of Download de brochure of

bezoek een voorlichtingsbijeenkomst. bezoek een voorlichtingsbijeenkomst. 

Zie voor data: www.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nlwww.magistrum.nl

Opleidingen

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor  
(aankomend) onderwijsmanagement. 

 Oriëntatie op management
 IMPULS trainingen 
 opleiding Middenmanagement 
 opleiding Schoolleider 
 opleiding Directeur Primair Onderwijs
  Master Educational Leadership  
(NVAO geaccrediteerd)

Kijk voor meer informatie en data van voorlichtings avonden 
in maart april en mei op www.pentanova.nl

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?
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eindver ant woordelijk management

In het advies ‘Geregelde ruimte’, dat 
de Onderwijsraad medio februari op 
verzoek van minister Van Bijsterveldt 
uitbracht, neemt de raad de verschil-
lende onderwijsactieplannen onder 
de loep, gericht op versterking van de 
kwaliteit van het onderwijs. Maar, de 
overheid moet hierin niet doorslaan, 
vindt de raad. 
tekst carine hulscher-slot

Er moet een evenwichtige verhouding zijn 

tussen het stellen van normen door de 

overheid en de verantwoordelijkheid van 

het onderwijsveld zelf. Daarnaast vindt de 

Onderwijsraad het van belang dat duidelijk 

is hoe voorgenomen beleidsbeslissingen 

van invloed zijn op de hele onderwijskolom 

en op verwante beleidsterreinen, zoals 

jeugdzorg, en hoe deze passen binnen een 

langetermijnvisie op onderwijs. Er moet een 

antwoord zijn op de vraag naar de maat-

schappelijke opbrengsten en de kosten op 

korte en lange termijn.

Het advies
De Onderwijsraad beschouwt de verschillen-

de actieplannen – beleidsvoornemens van 

het kabinet voor de diverse onderwijssecto-

ren – in onderlinge samenhang en benoemt 

het feit dat er consensus is dat onderwijs 

van hoge kwaliteit van onschatbare waarde 

is voor individu en samenleving.

De raad concentreert zich in het advies op 

het funderend onderwijs, maar neemt ook 

het middelbaar beroepsonderwijs mee. Dit 

omdat deze sector deels leerlingen opleidt 

tot een startkwalifi catie.

Op grond van de bestudeerde actieplannen 

en de consequenties hiervan wordt gesteld 

dat een goede balans tussen normstelling 

voor kwaliteitsverhoging en de noodza-

kelijke variëteit in het stelsel van groot 

belang zijn voor het Nederlandse onderwijs. 

Daarbij heeft de overheid een grondwet-

telijke verantwoordelijkheid. Maar, zegt 

de Onderwijsraad: “Scholen hebben ook 

ruimte nodig om zich aan lokale omstan-

digheden aan te passen. Alleen zo kunnen 

zij toekomstige ontwikkelingen het hoofd 

bieden.” Voor schoolleiders en leerkrachten 

moet het dus mogelijk zijn om binnen een 

‘geregelde ruimte’ verantwoordelijkheid te 

dragen. Daardoor hebben zij een kader voor 

hun handelingen. Dit kader geeft vervolgens 

de mogelijkheid om vanuit de eigen visie 

op kwaliteit het onderwijs in te vullen, aldus 

de Onderwijsraad. Versterking van de pro-

fessionaliteit van schoolleiders, leerkrach-

ten én bestuurders is daarbij cruciaal.

De verantwoordelijkheid van de overheid 

voor de onderwijskwaliteit kan gestalte 

krijgen door het vastleggen van normen 

op het terrein van vakinhoud, prestaties 

en bevoegdheden voor het onderwijs-

personeel, zo stelt de raad.

De Onderwijsraad doet – omdat de kern-

functie van het onderwijs volgens de raad 

is het overdragen van de cultuur aan de 

nieuwe generatie – drie aanbevelingen:

• Zet in op een investeringsperspectief 

voor de lange termijn

De Onderwijsraad vindt dat beleidsbeslis-

singen, en dus ook actieplannen, moeten 

vallen binnen een langetermijnperspectief 

op onderwijs. Hierbij doelt de raad ook 

op een visie op de doelen van onderwijs 

in brede zin. De bijdrage aan individuele 

en maatschappelijke opbrengsten, te ver-

wachten effecten, kosten, et cetera moeten 

transparant in beeld worden gebracht. De 

raad beveelt daarom aan een beleidstoets te 

ontwikkelen om blinde vlekken te ontdekken 

en onbedoelde neveneffecten te voorkomen. 

De resultaten van zo’n toets zijn ook van 

belang voor de controle door het parlement.

• Stel betekenisvolle normen vast op 

cruciale gebieden

Door de overheid gestelde normen voor 

vakinhoud, prestaties, examinering en 

bevoegdheidseisen moeten betekenisvol 

en haalbaar zijn voor hen die ermee moeten 

werken. Consensus over de waarde van die 

normen is een voorwaarde. De raad pleit 

tegelijk voor een grotere terughoudendheid 

van de overheid.

• Laat ruimte voor en stel eisen aan 

professionaliteit

Leerkrachten en schoolleiders moeten de 

gelegenheid krijgen een grote mate van 

verantwoordelijkheid te dragen. Versterking 

van de professionaliteit is daarbij een 

belangrijke sleutel. Afl eggen van verant-

woording is, volgens de Onderwijsraad, 

integraal onderdeel van professionaliteit. 

Dit betekent verantwoorden aan de maat-

schappij over de geleverde inspanningen 

en behaalde resultaten, waarbij een relatie 

wordt gelegd met zowel het door de over-

heid gestelde kader als de eigen visie op 

onderwijskwaliteit.

Consistent en consequent
Het is plezierig te lezen dat de 

Onderwijsraad een consistent en con-

sequent kader bepleit. Dit voorkomt 

kortetermijnmaatregelen en maatregelen 

die tot stand komen op basis van incidenten 

en hypes. Bovendien leiden kortetermijn-

maatregelen vaak af van de hoofdtaak van 

onderwijs.

Eerder, in het advies bij ‘Basis voor preste-

ren’ (juni 2011), wees de raad op het gevaar 

van een eenzijdige focus bij opbrengstge-

richt werken. Het advies ‘Geregelde ruimte’ 

lijkt hierop aan te sluiten. Het moet gaan om 

vertrouwen in schoolleider en leerkracht, 

een uitdagende omgeving om te werken aan 

professionaliteit en dus goed onderwijs en 

het dragen van verantwoordelijkheid. 

m e e r  w e t e n ?
www.onderwijsraad.nl/publicaties 

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher @avs.nl) is senior 

adviseur bij de AVS op het 

gebied van arbeids voor waarden  -

ont wik keling, medezeggenschap, organi-

satie ontwik ke ling, fusiebegeleiding, de 

ver houding bestuur-management en Policy 

Gover nance®. Ook houdt zij zich bezig 

met beleidsbeïnvloeding.

onderwijsraad dringt aan op
terughoudende overheid
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Scholen sterker maken
Interstudie NDO combineert hart voor onderwijs met ondernemende 
gedrevenheid en een open blik. Scholen  sterker maken: dat is onze kern-
 opdracht. Wij denken van ‘buiten naar binnen’, de actuele ontwikkelingen in
en om het  onderwijs zijn   uitgangspunt voor alle diensten. Met ruim veertig
ervaren  organisatie adviseurs en trainers vertegenwoordigt  Interstudie NDO
een enorme expertise op het terrein van onderwijsinnovatie,  organisatie-
inrichting en  professionalisering van management, teams en  docenten.

Meer weten?     St. Canisiussingel 26, 6511 TJ Nijmegen, (024) 351 10 50, www.interstudie-ndo.nl 
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specia al (ba sis)onderwijs

Stichting Orion – openbaar (voort-
gezet) speciaal onderwijs in Amster-
dam – is ervan overtuigd dat samen 
bouwen aan de kwaliteit juist in deze 
barre tijden hernieuwde energie 
geeft om goed speciaal onderwijs 
aan te bieden. Directeuren van de 
Orion-scholen voerden daarom 
afgelopen najaar een interne audit bij 
een collega-school uit. Een actieve 
dialoog over de bevindingen met 
alle medewerkers is het effect. Met 
deze aanpak beogen de Orionscholen 
uitdrukkelijk invulling te geven aan de 
‘check’ en ‘act’ van de pdca-cyclus. 

tekst daniella krijger (orion) 

en heike sieber

Door de bezuinigingen staat de kwaliteit 

van het onderwijs onder druk. In het spe-

ciaal onderwijs is de kwaliteit afhankelijk 

van gespecialiseerde en betrokken leer-

krachten, een doordacht onderwijsplan 

en passende zorg. Stichting Orion ging op 

zoek naar manieren om met minder mensen 

en middelen de kwaliteit van het onderwijs 

te borgen en te blijven ontwikkelen, met als 

uitgangspunt dat dit alleen lukt door posi-

tief kritisch met elkaar samen te werken.

Naast scholingstrajecten op het gebied 

van opbrengstgericht werken, de imple-

mentatie van leerlijnen en de inzet van ict 

in het onderwijs, startte Orion een onder-

zoeks-/adviestraject waarbij gebruik werd 

gemaakt van de reeds aanwezige kennis en 

ervaring. Directeuren van de Orion-scholen 

voerden in de periode oktober-november 

2011 een audit bij een collega-school uit. 

Ter ondersteuning van deze audit werd 

een ‘kijkwijzer’ ontwikkeld, gebaseerd 

op het toezichtkader van de inspectie en 

aansluitend bij de indicatoren die bij een 

standaard ‘Periodiek Kwaliteitsonderzoek’ 

door de inspectie worden bekeken. De 

werkwijze tijdens de audit en het hanteren 

van de kijkwijzer werd voorbereid in een 

directeurenbijeenkomst.

Aanpak
De audit kende de volgende onderdelen:

•  Onderzoek aan de hand van het school- 

en jaarplan;

•  Schoolbezoeken, waarbij gesprekken 

zijn gevoerd met leerkrachten, 

observaties van de lessen zijn 

uitgevoerd, teambijeenkomsten zijn 

bijgewoond en specifi eke documenten 

en (registratie)systemen nader 

bestudeerd zijn;

•  Analyse en rapportage van de 

bevindingen.

De kijkwijzer bevatte de volgende 

elementen (per indicator observatie en 

beoordeling in een vierpuntsschaal en per 

hoofdstuk een analyse en aanbeveling):

•  Cyclisch proces kwaliteitszorg

•  Systeem van leerlingenzorg

•  Leerstofaanbod

•  Onderwijstijd

•  Orthopedagogisch handelen

•  Orthodidactisch handelen

•  Actieve en zelfstandige rol leerlingen

•  Schoolklimaat

•  Opbrengsten

Waardering
De bevindingen van de audit zijn uitge-

werkt in een rapport en eind november is 

een eerste samenvatting aangeboden aan 

de inspecteur-generaal van het Onder-

wijs, Annette Roeters. Inmiddels zijn de 

bevindingen en aanbevelingen uit de 

audit teruggekoppeld aan de scholen. De 

directeuren hebben hun visie gegeven op 

de goed ontwikkelde onderdelen van de 

bezochte scholen en gingen de dialoog aan 

over eventuele verbeterpunten. Deze aan-

pak werd zeer gewaardeerd door de mede-

werkers. Een van de schoolleiders: “Zo’n 

audit is een prima instrument om jaarlijks 

toe te passen, zodat je leert van elkaar. 

Onderschat ook het effect van de uitwisse-

ling voor de medewerkers niet: je hebt nu 

bewust aandacht kunnen geven aan wat 

er al is, in plaats van wat er allemaal nog 

moet. Daar staan we normaal gesproken 

nauwelijks bij stil.” De audit, rapportage 

en presentatie vormen gezamenlijk een 

belangrijk onderdeel van de kwaliteitscy-

clus van de Orionscholen.

Critical friend
In het eerste hoofdstuk van het auditrap-

port zijn de algemene indrukken van een 

bezochte school verwoord, de manier waar-

op bovenschoolse speerpunten zichtbaar 

worden op schoolniveau en welke speci-

fi eke kwaliteiten de school heeft. In hoofd-

stuk twee komen vervolgens de indicatoren 

en kwaliteitsaspecten aan de orde zoals in 

het toezichtkader van de inspectie. In het 

derde en laatste hoofdstuk staat een aantal 

aanbevelingen en handreikingen over hoe 

deze aanbevelingen binnen een school uit-

gewerkt kunnen worden. De aanbevelingen 

komen bijvoorbeeld voort uit het wetsvoor-

stel kwaliteitsverbetering (v)so en/of zitten 

in het onderdeel ‘Cyclisch proces van kwali-

teitszorg en leerlingenzorg’.

Ook wordt aangegeven welke kennis en ini-

tiatieven de school zou kunnen overdragen 

aan andere Orion-scholen, om daarmee 

de gezamenlijke professionalisering te 

stimuleren.

Als er sprake is van een verbeterplan op 

een school dan zijn daarin protocollen en 

regels en schoolbrede implementaties, 

zoals nieuwe methodes, opgenomen. Deze 

worden in het auditrapport ook getoetst 

aan haalbaarheid. De winst zit ‘m in de 

rol van de auditor als critical friend. Is er 

bijvoorbeeld sprake van een verhoging van 

cognitieve doelen, dan worden op dat ter-

rein suggesties gedaan. Het werken met 

een ontwikkelingsperspectief (OPP) is een 

aandachtsgebied hierin. 

Het auditrapport is te bekijken via 

www.orion.nl/onderwijsinspectie.

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl) 

is adviseur bij de AVS op het 

gebied van onderwijs en 

leerlingenzorg, en ontwikkelaar 

van de praktijksimulatie Kind op de Gang!®.

resultaatgerichte aanpak in 
speciaal onderwijs: interne audit
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reportage

h o o p  o p  m a a t s c h a p p e l i j k  d e b a t  o v e r h o o p  o p  m a a t s c h a p p e l i j k  d e b a t  o v e r

Massale staking: krachtig

Maar liefst 50.000 stakende onderwijsmensen kwamen op 6 maart naar de Amsterdam ArenA. 

De massale opkomst was geen reden voor een meerderheid van de Tweede Kamer om de 

bezuiniging van 300 miljoen op Passend onderwijs terug te draaien, maar maakte wel duidelijk 

hoe groot de zorg erover is. Een schoolleider: “Ik kan dit niet meer uitleggen aan mijn team en de 

ouders. Nog meer zorg in de klas gaan we niet redden. Het is te gênant voor woorden.”

tekst marijke nijboer  foto's hans roggen
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h o o p  o p  m a a t s c h a p p e l i j k  d e b a t  o v e r ‘ d e  t o e k o m s t  v a n   o n z e  j e u g d ’‘ d e  t o e k o m s t  v a n   o n z e  j e u g d ’‘ d e  t o e k o m s t  v a n   o n z e  j e u g d ’

Massale staking: krachtig signaal, maar tevergeefs

De trein naar Amsterdam zit vol met onderwijsmensen. Links 

en rechts vallen termen als ‘extra aandacht’, ‘ondersneeu-

wen’ en ‘handen tekort’. Ze zijn op weg naar een staking, 

maar niemand heeft het over salarissen. Even later, in de 

bijna volle ArenA, is de sensatie van massaliteit vele malen 

groter. Er zijn zelfs stakers die vanwege het volle stadion bui-

ten moet blijven. Na afl oop onderstreept AVS-voorzitter Ton 

Duif: ‘’Deze staking ging niet om de eigen portemonnee. De 

mensen kwamen voor de belangen van hun leerlingen naar 

Amsterdam. Het raakt me dat zóvelen dat hebben gedaan.”

Naar schatting bleven op dinsdag 6 maart ruim 1.700 

scholen dicht. Van zo’n 2.700 scholen kwamen er stakers 

naar de ArenA. De vakbonden hadden bussen geregeld voor 

23.000 mensen. Duizenden anderen kwamen met de trein.

Onder het motto ‘Elk kind telt’ bestegen leerkrachten, 

schoolleiders, ouders en vakbondsleiders het podium. 

“De beleidsmakers in Den Haag hebben het contact met 

het land grotendeels verloren,” zegt bovenschools direc-

teur Petra van Haren. “Ik zie professionele mensen die 

ervoor gaan, maar als je klassen hebt van dertig kinderen 

inclusief tien probleemgevallen, houdt het op.” 

een bestuur voor (voortgezet) speciaal onderwijs: “Wij 

zijn hier met 600 man, van wie er in 2015 300 niet meer 

werkzaam zijn in het speciaal onderwijs, door het beleid 

van de minister. Van Bijsterveldt zegt dat de expertise 

niet verloren gaat, en dat er nog 7.000 plekken over 

Angèle van der Star, schoolleider in het Groningse Zuid-

wolde: “Ik kan dit niet meer uitleggen aan mijn team en 

de ouders. Nog meer zorg in de klas gaan we niet redden. 

Het is te gênant voor woorden.” Onderwijsondersteuner 

Rob wijst erop dat de geschiedenis zich dreigt te herhalen. 

“In de jaren tachtig moest het speciaal onderwijs ook inte-

greren in het regulier onderwijs. Dat is faliekant mislukt. 

Dat mag niet weer gebeuren.” Wim Ludeke, voorzitter van 

blijven in het so. Maar waar blijven die andere 20.000 

plekken?” Rona Postma, directeur van oudervereniging 

LOBO, vindt dat ouders te weinig rechten hebben gekre-

gen. “Ouders en leerkrachten moeten elkaar ook na van-

daag weten te vinden. We moeten niet tegenover elkaar 

komen te staan. En laten we vermijden dat straks wordt 

gezegd: met het inzicht van nu hadden we toen anders 

besloten. Dat inzicht is er nú al.”

Fluitconcert
Ondanks alle sombere geluiden zit de stemming er goed 

in. Er golft al snel een wave over de tribunes. Het sta-

kingslied galmt door het stadion: ‘De kwaliteit staat op het 

spel/we trekken samen aan de bel…’ Telkens wanneer in het 

refrein het woord ‘fl uiten’ klinkt, staat de ArenA bol van 

een schril fl uitconcert. Beveiligers staan even op scherp 

wanneer het hele stadion op verzoek oprijst om te gaan 

springen. Als even later iedereen weer rustig gaat zitten, 

kijken diezelfde beveiligers verbluft rond. Zóveel zó goed 

georkestreerde chaos zien ze kennelijk niet vaak.

Er zijn diverse bekende gezichten te onderscheiden. Boris 

van der Ham (Tweede Kamerlid D66) staat buiten fl yers 

uit te delen, SP-voorman Emile Roemer zit op de tribune. 

Jetta Klijnsma (Tweede Kamerlid PvdA) en FNV-voorzitter 

Agnes Jongerius staan in de buurt van het podium.

Diverse bekende gezichten uit de oppositiepartijen lieten zich zien.

Er waren zelfs stakers die vanwege het volle stadion buiten 
moesten blijven.
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Net als veel andere sprekers vindt Ton Duif dat minister 

Van Bijsterveldt beter de prestatiebeloning had kunnen 

afschaffen. “Dat is het speeltje van dit kabinet. Wij zullen 

collega’s moeten ontslaan om anderen meer te gaan beta-

len. In welke sector pikken ze zo’n maatregel?”

Verkeerde maatregel
Djurney (16), een meisje in een rolstoel, zit op de Mytyl-

school Amsterdam. Haar school is vandaag gesloten. Ze 

lacht verlegen als ze wordt gevraagd waarom ze in de Are-

nA is. Geholpen door haar begeleidster, verpleegkundige 

Naast vakbondsleiders, leerkrachten en ouders spraken diverse schoolleiders de menigte toe.

Marjolein Kruk, opleider 

in de school, 

obs Het Montferland, 

’s Heerenberg

Verwacht: “Als de 

rugzakjes vervallen, 

krijgen wij minder 

begeleiding. Dan 

komt het allemaal op 

de leerkracht neer. 

De kinderen die niet 

langer naar het speciaal 

onderwijs gaan komen bij ons in de klas, maar wij hebben 

geen geld voor klassenassistenten. Dat gaat ook ten koste 

van de excellente leerlingen.”

Waar had de minister beter in kunnen snijden? “Ze moet 

helemaal niet in het onderwijs snijden. De kinderen zijn 

onze toekomst.”

Bram van den Helden, 

leerkracht groep 7 

en ict’er Prins 

Clausschool, 

Linschoten

Verwacht: “We zullen 

veel meer kinderen met 

een label krijgen, ook 

kinderen die veel beter 

tot hun recht komen op 

het speciaal onderwijs. 

Wij hebben nu 

gemiddeld vijf of zes zorgleerlingen per klas. Dat zullen er 

meer worden. Het so heeft daarvoor meer kennis in huis, 

en ons ontbreekt het straks aan het geld om die kennis in 

te kopen.”

Waar had de minister beter in kunnen snijden? ‘Ze moet 

niet in het onderwijs snijden.”
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reportage

Lindy van Dijk, vertelt ze: “Ik zit nu nog in een kleine klas. 

Misschien wordt die groot. En ik wil ook niet naar een 

andere school.” Van Dijk: “Wij krijgen inderdaad grotere 

klassen, minder klassenassistenten en er wordt ook bezui-

nigd op de verpleegkundige zorg. Dat is heel lastig, want 

sommige handelingen moeten door een verpleegkundige 

worden gedaan.”

AOb-voorzitter Walter Dresscher: “Deze bezuiniging treft 

ons werk in het hart. Het is een verkeerde maatregel. 

 Mensen moeten de kans krijgen om hun werk naar beho-

ren te doen.”

Volgens de organiserende vakbonden, AVS, AOb, CNV 

Onderwijs, Abvakabo FNV en FvOv, was deze staking de 

grootste Nederlandse onderwijsmanifestatie ooit. Hun 

Enkele stakers uit Enschede kwamen met de fi ets naar de ArenA. AVS-voorzitter Ton Duif was geraakt doordat zóvelen naar Amsterdam 
kwamen voor de belangen van hun leerlingen. 

vertegenwoordigers spraken de hoop uit dat de Tweede 

Kamer dit ‘krachtige signaal’ zou oppakken. Maar dezelf-

de week nog, tijdens een debat in de Tweede Kamer over 

de bezuiniging op Passend onderwijs, wordt duidelijk 

dat een meederheid vóór de bezuinigingen is. Ook blijkt 

er in het parlement onvoldoende steun te zijn voor het 

schrappen van de prestatiebeloning. Wel beloofde minis-

ter Van Bijsterveldt ‘de vinger aan de pols te houden’. 

AVS-voorzitter Duif is niet verrast. “De politiek heeft ons 

allang verlaten. Die heeft zich helemaal ingemetseld in 

het Regeerakkoord. Wat ik hoop is dat wij iets teweeg 

brengen bij het Nederlandse volk. Er komen steeds meer 

kinderen in de problemen, en juist daar wordt op bezui-

nigd. Ik hoop dat er een maatschappelijk debat komt over 

de toekomst van onze jeugd.” 

Wiel Bollen, intern 

begeleider op De 

Windwijzer, reguliere 

basisschool in Heerlen

Verwacht: “Het wordt 

steeds moeilijker om 

kinderen te plaatsen in 

het speciaal onderwijs. 

Er zullen er ook veel 

na hun herindicatie 

terugkomen naar 

reguliere scholen. De 

leerkracht krijgt meer handenbinders in de klas. Het 

onderwijs aan alle leerlingen zal daaronder lijden.’

Waar had de minister beter in kunnen snijden? “De 

prestatiebeloning. Daar hebben wij niet om gevraagd.”

Titia Verbeek, 

schoolleider Prins 

Clausschool, Linschoten

Verwacht: “Leerkrachten 

moeten van zoveel 

markten thuis zijn; 

er wordt steeds meer 

van hen verwacht. Ik 

zal meer gesprekken 

moeten voeren met 

collega’s die het lastig 

vinden om hun klas te 

behappen. Mijn voorganger werkte vijf dagen per week, 

ik maar drie vanwege de bezuinigingen. Ik krijg dus meer 

taken, die ik moet doen in minder tijd.”

Waar had de minister beter in kunnen snijden? “Ik ben in 

principe voor de prestatiebeloning, maar als er toch moet 

worden bezuinigd, dan daar maar op.”
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achtergrond

m eer  k a n s en  da n  b ed r ei g in g en

In de onderwijswereld zie je op het gebied van sociale media vooral lokale en individuele 

experimenten ontstaan vanuit nieuwsgierigheid, maar structurele toepassingen blijven vaak uit. 

“Als 2 procent van de scholen actief gebruik maakt van sociale media is het veel.” Tijd om het 

nut en de noodzaak ervan in te zien. tekst winnie lafeber

Sociale media
op school nog in
kinderschoenen

‘d e l e n  v a n  i n fo r m at i e  i s  g r o ot s t e  to e g e vo e g d e  w a a r d e ’

Linda Humme, 

 leerkracht op de 

St. Nicolaas school in 

Nieuwveen, trainer en 

ict-coach: “Elke dag 

krijg ik van andere leer-

krachten tips via Twit-

ter (bijvoorbeeld #digibord) over nieuwe 

ontwikkelingen en lesideeën. Zelf maak 

ik ook lesmateriaal en deel dat. Het delen 

van informatie is de grootste toegevoegde 

waarde van sociale media.

Een tijdje geleden zijn we begonnen met 

Twitter in de klas. Ik wijs kinderen op de 

gevaren rondom privacy en we bespreken privacy en we bespreken privacy

de regels. Het account was eerst afge-

schermd, maar staat nu open. Kinderen 

twitteren thuis vragen als: ‘Juf, heeft u de 

toetsen al nagekeken?’ Ook zet ik het in na 

een les; ik krijg dan feedback en antwoor-

den op vragen die ik stel.

Ik heb ook een Yurls-pagina (Yurls.net 

is een gratis service waarmee websites, 

fi lmpjes en feeds verzameld en geordend 

kunnen worden op een eigen startpagina. 

Ontstaan in de onderwijspraktijk, red.) 

waarop ik actuele informatie zet, zoals 

de web 2.0 tools die ik in de klas gebruik, 

de agenda en het huiswerk. Dit is voor de 

leerlingen, andere leerkrachten, maar ook 

voor de ouders van belang. Op Youtube heb 

ik een eigen kanaal waar ik uitlegfi lmpjes 

op zet die ik met screencast maak. Van elk screencast maak. Van elk screencast

fi lmpje maak ik een QR-code die ik print 

en op een QRcode-bord hang. Leerlingen 

kunnen die scannen via een van de mini-

laptops met webcam en zo zelfstandig iets 

bestuderen of herhalen. Op Hyves heb 

ik een speciale ‘juf Linda’-account, waar 

leerlingen lid van mogen worden. Steeds 

meer van onze leerkrachten twitteren en 

staan op Facebook. In teamvergaderingen 

bespreken we bijvoorbeeld dat we niet 

chatten met leerlingen, geen privége-

gevens uitwisselen of dat we alleen een 

apart, besloten gedeelte openstellen voor 

leerlingen.

Andere scholen zou ik aanraden: leer wat 

sociale media zijn en hoe het werkt. Weet 

wat je kan afschermen.”

Twitter: @lhumme en @stnicolaas6

lindahumme.yurls.net

www.youtube.com/user/lhumme
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“Het individuele gebruik door leerkrachten en directeu-

ren neemt de laatste tijd wel toe”, vertelt onderwijskun-

dig ondernemer Menno van Hasselt. “Ik schat in dat het 

om zo’n 30 procent gaat. Maar als je kijkt naar hoeveel 

scholen sociale media koppelen aan de visie van de 

school, is dat percentage heel laag. Er is nog een wereld 

te winnen.” Van Hasselt, die trainingen sociale media 

geeft, is zelf een actief twitteraar, zit op LinkedIn en is 

daar mede-eigenaar van de discussiegroep ‘Onderwijs 2.0’. 

Volgens hem gaan sociale media niet meer weg en kun-

nen we er maar beter mee leren omgaan, ook op school. 

“Kinderen groeien van jongs af aan op met sociale media. 

Dat schept ook verwachtingen voor het onderwijs.”

Frans Schouwenburg, sectormanager PO en VO bij Ken-

nisnet, is het hier mee eens. “Ik geloof niet dat we zonder 

sociale media kunnen. Het is er nu eenmaal en het is 

gratis, doe er maar aan mee.” Schouwenburg ziet moge-

lijkheden van sociale media in het primaire proces (les-

praktijk), in het organiseren van onderwijs (onder andere 

professionalisering) en in de verantwoordingscyclus 

(ouder- en leerlingparticipatie). Voor schoolleiders ziet 

hij met name veel kansen in relatiebeheer en marketing, 

als onderdeel van de schoolprofi lering en reputatiema-

nagement. “Ik zie steeds meer dat Twitter als wervingstool Twitter als wervingstool Twitter

wordt ingezet, waardoor de school ‘gaat leven’ voor poten-

tiële ouders. Ook zie ik mogelijkheden voor sponsoring en 

fondsenwerving.” Schouwenburg wijst op het belang van 

de schooldirecteur om te reageren op wat er op Twitter 

over de school wordt gezegd. “Zie het als een voordeel dat 

er over je school getwitterd wordt. Pas je bedrijfsvoering 

daarop aan.”

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

Joost de Bruin, directeur 

van De Droomspiegel in 

Almere: “Sociale media 

zitten in het bloed van 

onze school. Het is een 

verlengstuk van onze 

communicatie. Onze 

school is actief op Facebook, Hyves, Lin-

kedIn, Twitter en Youtube. We maken ook 

gebruik van whats app (een applicatie voor 

smartphones waarmee je gratis berichten, 

foto’s, geluidsbestanden en videoberich-

ten kunt versturen, red.) bij contacten met 

andere scholen. De Droomspiegel maakt als 

mentorschool van Microsoft ook gebruik 

van virtual university (online uitwisseling virtual university (online uitwisseling virtual university

met scholen in onder andere Australië, de 

VS en Zweden).

Ik denk dat wij onze school, die pas vier jaar 

bestaat, sneller op de kaart hebben gezet 

met sociale media. Je laat zien dat je open-

staat voor vernieuwing en kennis delen. 

Je bouwt een netwerk op en kunt sneller 

informatie delen, ook met ouders. We krij-

gen steeds meer volgers. Het delen van 

expertise tussen leerkrachten kan veel geld 

opleveren. Op dit moment ontwikkelen we 

namelijk allemaal hetzelfde op onze scho-

len en je hebt minder papier nodig.

Zelf zit ik veel op LinkedIn en Twitter. Via 

LinkedIn blijf ik op de hoogte van politieke 

en onderwijskundige ontwikkelingen. Via 

Twitter zoek ik veel informatie op via hash-

tags (#). Je kunt daarmee selectief zoeken.

In de les gebruiken we geregeld Youtube. 

Kinderen kunnen zichzelf bijvoorbeeld 

presenteren via een zelfgemaakt fi lmpje. 

Ook laten we ons inspireren door een col-

lega uit Zweden die Facebook gebruikt voor 

haar lessen wiskunde.

Wij merken ook dat er nog angst heerst in 

het gebruik. Maken kinderen geen verkeer-

de opnames? Is het taalgebruik wel goed? 

Op dit moment hebben alleen de adjunct en 

ik toegang tot het schoolaccount van Twit-

ter. Wel mogen er natuurlijk altijd berichten 

worden doorgestuurd. Een van onze regels 

is dat je geen berichten stuurt als je emo-

tioneel bent. Als een leerling of leerkracht 

ergens mee zit, dan gaat dat face to face.”

Twitter: @JdeBe en @deDroomspiegel

http://nl.linkedin.com/pub/joost-de-

bruin/8/280/a7

De QR-codes in een klaslokaal op de St. Nicolaasschool in Nieuweveen 
verwijzen naar uitlegfi lmpjes op Youtube. Kinderen kunnen de codes scannen 
en zo zelfstandig iets bestuderen.
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Een goed rapport. Met dank aan de juf.  
En aan de architect.
Goede leerprestaties zijn op de eerste plaats te danken aan goed 
onderwijs. Maar ook de leeromgeving speelt een cruciale rol. 
Rothuizen ontwerpt en realiseert ‘frisse en passieve’ school-
gebouwen die uitdagen, inspireren en verrijken. Die zorgen voor 
een gezond en energieneutraal leerklimaat. En die bovendien 
de eigenheid van de school en de mentaliteit van hun gebruikers 
weerspiegelen. En dat alles door middel van een transparante 
projectaanpak, die maximale kwaliteit garandeert binnen budget 
en planning. Meer weten? Kijk op passiefscholen.nl



Onderwijskundig ondernemer Van Hasselt vult aan: “Leer-

krachten kunnen hun onderwijs verrijken met sociale 

media, waar veel lestips worden gedeeld. Je bereik is groot, 

dus je kan veel kennis delen. Bij schoolleiders zie ik die 

kennisdeling bij deelname aan discussies. En ouders vin-

den het bijvoorbeeld prettig om via Twitter te horen hoe de 

schoolreis is geweest. Je ziet ook dat ze op het schoolplein 

dan eerder in gesprek gaan met de directeur.”

Kloof
Sociale media zijn nog relatief jong, wat misschien de 

terughoudendheid van het gebruik ervan in het onderwijs 

verklaart. Toch ziet Van Hasselt dat het onderwijs er heel 

langzaam aan toe begint te raken, maar de ontwikkelingen 

gaan erg snel en zijn lastig bij te benen. “De vaardigheden 

van leerkrachten om goed om te gaan met ict en sociale 

media zijn gedaald (Ict-monitor Kennisnet 2011), terwijl 

de toepassingsmogelijkheden zijn gestegen. Hier zie je een 

kloof met de leerlingen, die veel instrumentele vaardig-

heden bezitten.” Schouwenburg: “Leerlingen durven ook 

meer, maar interpreteren gevonden gegevens weer minder 

goed. Ze zien het onderscheid tussen echte en onechte 

informatie niet. Die inhoudelijke expertise heeft de leer-

kracht juist wel.”

Voor een aantal scholen vormt het bestaan van cyberpes-

ten, internetonveiligheid, dreigtweets, vervlakking van 

onderlinge communicatie en privacybescherming een 

struikelblok om sociale media volledig te omarmen. Schou-

wenburg: “Het is een verkeerde reactie om uit te gaan van 

het misbruik van sociale media. Leer de kinderen ermee 

om te gaan, zoals ze ook leren om in het verkeer te parti-

ciperen. Maak het bespreekbaar als iemand gepest wordt 

op bijvoorbeeld Hyves, verstop je er niet voor. Maak voor 

leerkrachten die privé op Facebook of LinkedIn zitten een 

gedeeltelijk beschermde omgeving, waar alleen de klas toe-

gang toe heeft. Stel een protocol op met duidelijke regels 

en bespreek dat in het team en met de leerlingen.” Van 

Hasselt: “Een goed gesprek in het team over hoe je je profi -

leert als leerkracht is essentieel.”

Leerrendement
“Het educatieve nut van sociale media is nog niet bewe-

zen”, vertelt Van Hasselt. “Er is nog geen onderzoek gedaan 

naar het effect op leerrendement. Wel haal je successen 

uit individuele verhalen van voorlopers. Het belangrijkste 

is dat het een verrijking is van de communicatiemogelijk-

heden en dat zal – indirect – tot betere resultaten leiden.” 

Schouwenburg concludeert voorzichtig: “Bij digitaal mind-

mappen zie je veelbelovende resultaten qua leeropbreng-

sten. Bij ict zien we al dat oefenprogramma’s bijdragen aan 

betere onderwijsresultaten. Dan is het logisch dat sociale 

media die dezelfde toepassingen ondersteunen indirect 

ook bijdragen aan een beter rendement.”

Van Hasselt tipt scholen tot besluit: “Begin met nadenken 

over wat je wil en ga gewoon proberen. Zoek via sites als 

LinkedIn en Twitter contact met onder meer collega’s, leer 

van elkaar en ga in discussie. Betrek ook ouders erbij. En 

ga zeker het gesprek met kinderen aan: zij kunnen ons veel 

leren.” Schouwenburg: “Kijk naar de mogelijkheden. Wat 

wil je communiceren en zijn sociale media daar geschikt 

voor? Maak leerkrachten mediavaardig. En stop het Cali-

mero-denken. Willen we van Nederland een kennis- en 

netwerkmaatschappij maken, laten we dan alle middelen 

daarvoor inzetten.” 

m a at w e r k t r a i n i n g e n 
s o c i a l e  m e d i a
De AVS verzorgt studiemiddagen op maat over sociale 

media. Voor hele schoolteams (inclusief de schoolleider), 

bovenschools managers met hun directeuren, (G)MR en 

ouderraden of individuele leerkrachten. Kosten: slechts 

65 euro per persoon. Meer informatie: www.avs.nl/pifo/

socialemedia

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

Reinoud de Vries, alge-

meen directeur van 

Octant (Pijnacker/Noot-

dorp en Den Haag): “Ik 

maak zelf actief gebruik 

van LinkedIn en Twitter. 

Voor mijn functie is dat 

handig. Als ik op zoek ben naar informatie, 

plaats ik op beide media mijn vraag. Col-

lega’s geven dan tips of sturen een link. Ik 

gebruik het ook om informatie over mijn 

organisatie(s) te geven of mijn standpunt 

te bepalen. In mijn blog zet ik uitgebreider 

mijn mening neer.

Je moet er rekening mee houden dat ieder-

een die na 1980 is geboren opgroeit met 

ict en sociale media. Niet alleen leerlingen, 

ook ouders en sommige leerkrachten.

Onze scholen zijn nog niet zo ver. Wel zijn 

we van plan er meer aan te gaan doen. 

We willen aan de slag met LinkedIn, zodat 

leerkrachten met elkaar in contact komen. 

Deze professionalisering sluit aan bij de 

kwaliteitsagenda en het bekwaamheids-

dossier. Leerkrachten kunnen door ideeën 

die ze via sociale media-sites opdoen en 

instrumenten die ze vinden hun eigen com-

petenties in kaart brengen.

We hebben een ict-gedragsprotocol voor 

leerkrachten opgesteld en daar is sociale 

media een onderdeel van. Pesten tegen-

gaan is natuurlijk ook een item. Je moet 

er bovendien op letten dat je als directeur 

of leerkracht in een bepaalde functie of 

rol aanwezig bent op internet. Als boven-

schools manager stimuleer ik de inzet van 

sociale media in scholen, als integraal 

onderdeel van het hele ict-beleid.”

Twitter: @ReinouddeVries

http://nl.linkedin.com/pub/reinoud-de-

vries/29/a/b5

achtergrond

Een goed rapport. Met dank aan de juf.  
En aan de architect.

passiefscholen.nl
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in spir at ie  en  b e w u s t zi j n  o p  17e av s - co n g r e s

Met drie buitenlandse onderwijsgoeroes kende het AVS-congres 2012 een stevige 

internationale poot. Voor ruim duizend belangstellenden werd op 16 maart het thema 

‘Leren leiden, Leidend leren’ vanuit diverse invalshoeken belicht. Voor het eerst werden de dag 

voorafgaand aan het congres verdiepende masterclasses gegeven over dit thema door de 

internationale sprekers. tekst joëlle poortvliet foto's will geurds

‘Houd vast
 aan je visie’

“Het leukst vind ik de 

sprekers van buiten het 

onderwijs. Zij kijken vanuit 

een ander gezichtsveld, 

dat weet me vaak echt te 

inspireren”, aldus school-

leider Esther Pleij. Deze 

congresganger kan wat dat 

betreft haar hart ophalen 

op het 17e AVS-congres. 

In de sessie van Theo Wil-

deboer bijvoorbeeld, die 

bijna tweehonderd school-

leiders wist te boeien met 

zijn beeldende vergelij-

king tussen het vak van 

schoolleider en dat van 

piloot. Wildeboer – heeft 

jarenlange ervaring in het 

onderwijs en is daarnaast fervent vlieger – gebruikte het 

waargebeurde verhaal van een miraculeuze landing op de 

Hudson River in 2009. De vaardigheden die de captain en 

zijn co-pilote binnen vijf minuten moesten inzetten om de 

Boeing Airbus A320 veilig op ‘de grond’ te krijgen, waren 

geen toeval en zijn leerzaam voor leiders, legt Wildeboer 

uit. “Als je het radioverkeer tussen de toren en de gezag-

voerder terugluistert valt één ding direct op: totale rust. 

reportage

Voor piloten gaat alles om 

voorbereiding en protocol-

len. Eenmaal in de lucht 

heb je geen tijd meer om 

nog eens rustig over de 

omstandigheden na te 

denken. Dan moet je snel 

de juiste beslissingen kun-

nen nemen.”

Ook sportman Toon Ger-

brands, directeur van AZ 

en jarenlang volleybal-

coach, wist in de ochtend 

al de congresgangers in de 

juiste mood te brengen. Tij-

dens zijn volleybalperiode 

kreeg Gerbrands te maken 

met een jong, onervaren 

team waar hoge verwach-

tingen op rustten en bij AZ met een organisatie waar de 

curator op de stoep stond. Zijn managementpleidooi komt 

neer op ‘visie, actie en passie’. “Met het volleybalteam had-

den we destijds als doel gesteld om binnen vijf jaar de vijfde 

plaats te halen op de Olympische Spelen. Toen de resultaten 

op tussentijdse toernooien tegenvielen, viel iedereen over 

ons heen. Op dat moment komt het aan op vasthouden aan 

je visie en je keuzes daaraan relateren.”

Theo Wildeboer, onderwijsadviseur en fervent vlieger, trekt een parallel 
tussen schoolleiders en piloten.
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Naast het enthousiasme 

voor ontwikkeling en verbe-

tering – met als schoolvoor-

beeld het compleet anders 

ingerichte en goed pres-

terende Finse onderwijs-

systeem – klinkt ook een 

roep om realiteit en ‘roeien 

met de riemen die je hebt’. 

Bestuurder Floris Dekker 

vertelt op de drukbezette 

beursvloer: “Iedereen in 

Nederland moet bezuini-

gen, dus het onderwijs ook. 

Je kunt niet de ambities 

laten stijgen, als het budget 

vermindert. Het is tijd voor 

een nieuw elan.”

Karikatuur
In de AVS-stand laat teamleider Ineke Verkuijl zich onder-

tussen ‘karikaturen’. Tekenaar Hans-Jan Rijbering typeert 

in een paar strakke lijnen haar gezicht en middels een 

kort gesprekje haar leiderschapsstijl. Verkuijl vertelt dat 

ze al twee tweets heeft gestuurd die dag. Ze verschijnen 

ook op een scherm in de AVS-stand. De eerste al tijdens de 

jaarrede van AVS-voorzitter Ton Duif: “Ik was het helemaal 

eens met wat hij zei naar aanleiding van het SCP-rapport, 

over dat men misschien eens moet gaan kijken naar de 

waarde van het onderwijs voor de samenleving, in plaats 

van naar de kosten. Dat soort uitspraken twitter ik dan 

door.” Duif pleitte in zijn jaarrede (zie pagina 1 en verder) 

ook voor een beter koppeling van onderwijs en kinderop-

vang met dagarrangementen voor alle leerlingen tussen 

zes maanden en 16 jaar. Twee andere speerpunten waren 

de verplichte registratie van schoolleiders en onderwijs-

beleid op schoolniveau in plaats van bestuursniveau.

Jan Bommerez maakt kennis met zijn publiek.De Fin Pasi Sahlberg legt uit hoe een onderwijssysteem anders 
én beter kan.

The best country of 
the world
Met sprekers als Pasi Sahl-

berg, Jan Bommerez en 

David Hopkins (John West-

Burnham was helaas ziek) 

kende deze editie van het 

AVS-congres een stevige 

internationale poot. Hop-

kins, zelfverklaard school 

improvement activist en in 

Nederland bekend van 

onder meer zijn boek ‘Elke 

school een TOPschool’, 

complimenteerde zijn toe-

hoorders door een smsje 

van zijn zoon voor te lezen. 

“Hij vroeg me: What are you “Hij vroeg me: What are you “Hij vroeg me: W

doing in the best country of the world?”

Want ondanks de uitdagende positie waarin het primair 

onderwijs zich door de bezuinigingen bevindt, is het 

enthousiasme voor leren van en met elkaar voelbaar in de 

congres-sessies. Nog geen twee weken na de demonstra-

tie in de Amsterdam ArenA wordt in Nieuwegein vlijtig 

gewerkt aan bijvoorbeeld opbrengstgerichtheid. Schoollei-

ders in de goedbezochte workshops met dat thema delen 

hun veranderingsprocessen richting opbrengstgericht 

werken met elkaar. “Essentieel is hoe je de urgentie van 

de verandering formuleert”, legt adviseur Irene Harmsen 

(KPC) uit. Een paar zalen verderop laten AVS-adviseurs 

Heike Sieber en Gerard van Uunen zien dat directeuren het 

OnderwijsZorg en OntwikkelProfi el (AVS-OZOP®) kunnen 

gebruiken om hun bevindingen uit Kind op de Gang!® (en 

straks ook resultaten uit andere instrumenten) te gieten 

in een schoolontwikkelings- en ondersteuningsplan voor 

het samenwerkingsverband. Sieber: “Een dekkend aanbod 

inrichten kan niet zonder de input van de school.”input van de school.”input

De komst van AZ-directeur Toon Gerbrands werd mogelijk gemaakt 
door de hoofdsponsor van de voetbalclub: AFAS Software.
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Een van de workshops over opbrengstgericht werken/leiderschapErvaringen uitwisselen met vakgenoten

Cartoonist Hans-Jan Rijbering in actie in 
de AVS-stand

Foto rechts: De drukbezette beursvloer

Voor het gros van de bezoekers blijft het AVS-congres een 

‘feest van herkenning en inspiratie’, ‘goed om een dag uit 

de waan van de school te zijn’ en ‘gezellig netwerken met 

collega’s’. Daarnaast hoefden rammelende magen nooit 

lang te wachten tot weer een luxe broodje, bouillon, spa-

ghetti of salade hen bereikten. Ook dankzij de voor het 

eerst georganiseerde Drinks&Bites werd de dag culinair naar 

een nieuw level getild. Veel congresgangers verzamelden 

zich na het afsluitende cabaret van De Gemeentereiniging 

rond de band Popehead en lieten zich fêteren. Met zowel 

goedgevulde hoofden als magen is wat de AVS betreft de 

mission accomplished. 

Op www.avs.nl/congres2012 vindt u presentaties van diverse 

sprekers terug, evenals de jaarrede van AVS-voorzitter Ton Duif 

en fi lmmateriaal.

Het AVS congres 2012 werd mede mogelijk gemaakt door 

hoofdsponsoren: Van Beekveld & Terpstra, Driessen HRM_

Payroll, OSG, Wat werkt op school!, KPC Groep, Cadenza 

Onderwijsconsult en Via Vinci academy.

En door: AFAS Software, Kennisnet, CPS, Bardo, Onderwijs 

maak je samen, BMC, CBE, Giralis Groep, Interstudie 

NDO, Hogeschool Utrecht (Centrum Theo Thijssen), WMK 

kwaliteitszorg en DUO/OCW.
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reportage

Masterclasses
zeer inspirerend

Cabaretgroep De GemeentereinigingHet publiek doet actief mee.

Voor de inwendige mens werd de hele dag door goed gezorgd.Swingen met coverband Popehead

De masterclasses door Pasi Sahlberg, David Hopkins en 

Jan Bommerez, die de dag voorafgaand aan het AVS-congres 

2012 werden georganiseerd, zijn door de deelnemers als 

zeer inspirerend ervaren. Na de drie uur durende sessie(s) 

vond ’s avonds een diner plaats in de sfeervolle entourage 

van Huize Molenaar in Utrecht. De drie internationale 

onderwijsgrootheden wisselden na ieder gang van tafel 

om met hun toehoorders in informele sfeer een verdie-

pingsslag te maken op hetgeen eerder die dag in de mas-

terclasses aan de orde kwam. Ook het diner werd door de 

deelnemers positief gewaardeerd. Een deel van de school-

leiders dat de masterclasses volgde bezocht ook het congres 

en vertrok na deze tweedaagse met veel nieuwe inzichten 

huiswaarts (TS)

De Britse ‘school improvement activist’ David Hopkins (rechts), bekend van het 
boek ‘Elke school een TOPschool’, sprak op het AVS-congres en gaf een dag 
daarvoor een masterclass. Tijdens het aansluitende diner maakt hij nog een 
verdiepingsslag met zijn tafelgenoten. Foto: Hans Roggen
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Scholen sterker maken
Interstudie NDO combineert hart voor onderwijs met ondernemende 
gedrevenheid en een open blik. Scholen  sterker maken: dat is onze kern-
 opdracht. Wij denken van ‘buiten naar binnen’, de actuele ontwikkelingen in
en om het  onderwijs zijn   uitgangspunt voor alle diensten. Met ruim veertig
ervaren  organisatie adviseurs en trainers vertegenwoordigt  Interstudie NDO
een enorme expertise op het terrein van onderwijsinnovatie,  organisatie-
inrichting en  professionalisering van management, teams en  docenten.

Meer weten?     St. Canisiussingel 26, 6511 TJ Nijmegen, (024) 351 10 50, www.interstudie-ndo.nl 
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PROFESSIONEEL ADVIES OVER:
• de implementatie van arbo- en verzuimbeleid 
 op uw school
• re-integratie(trajecten) van zieke medewerkers
• leeftijdsbewust personeelsbeleid
• inrichting arbodienstverlening
• RI&E

Van de regioadviseur en re-integratiedeskundige 
onderwijs krijgt u over deze en aanverwante 
thema’s professioneel en kosteloos advies. 
Kijk voor de adviseur in uw regio op 
www.vfpf.nl of bel het 
Arbo Adviescentrum PO:

045 - 579 81 81

Wij zijN er
voor U !
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Cynthia Ortega-Martijn, 

woordvoerder (primair) onderwijs namens de ChristenUnie in de 

Tweede Kamer.

politieke column

inclusief onderwijs ?
Stelselwijzigingen zijn vaak een doorn in het 

oog van schoolleiders, en terecht. Als voor-

malig lid van de commissie Dijsselbloem, 

dat enkele onderwijsvernieuwingen heeft 

onderzocht, kan ik mij goed voorstellen dat 

toegewijde leerkrachten en schoolleiders 

het zat zijn dat er allerlei vernieuwingen 

over de schutting worden gegooid. Het rap-

port van de commissie was juist bedoeld om 

lessen te trekken uit het verleden. Jammer 

genoeg is dat niet het geval. Er staat weer 

een grote stelselwijziging voor de deur, 

Passend onderwijs, dat een grote impact 

zal hebben op de organisatie van scholen, 

maar ook op het werk van schoolleiders en 

leerkrachten. Daar komt nog bij dat deze 

stelselwijziging gepaard gaat met een 

bezuiniging van maar liefst 300 miljoen 

euro. Geen wonder dat het hele onderwijs-

veld zich begint te roeren en massaal heeft 

gestaakt. Schoolleiders hebben tegen de 

minister gezegd dat scholen er nog niet aan 

toe zijn om zorgleerlingen uit het speciaal 

onderwijs op te vangen in het reguliere 

onderwijs. Zij vinden dat er meer voorberei-

dingstijd nodig is en hebben gevraagd om 

uitstel. Het ziet er niet naar uit dat dit geho-

noreerd zal worden, omdat het niet alleen 

gaat om een stelselwijziging, maar ook 

om een bezuiniging. Deze bezuiniging kan 

echter opgevangen worden door een andere 

dekking, namelijk het speeltje van de VVD, 

de prestatiebeloning. Niemand zit daarop 

te wachten. Vanuit de ChristenUnie-fractie 

hebben wij keer op keer aan de minister 

gevraagd om af te zien van de prestatiebe-

loning in ruil voor een zorgvuldige invoering 

van Passend onderwijs. Het was echter aan 

dovemansoren besteed. Een staking werd 

door het onderwijsveld gezien als het laat-

ste redmiddel om te minister te bewegen af 

te zien van de bezuiniging, ofwel te kiezen 

voor een realistische taakstelling.

Een inclusieve samenleving waar iedereen 

meetelt en waar je niet wordt weggezet 

in een hoek, wie kan daar tegen zijn? En 

toch lijkt een mooie droom over te gaan in 

een nachtmerrie. Ik heb de laatste tijd een 

grote stroom van zorgen van zowel ouders 

als het onderwijsveld mogen ontvangen. 

Vele smeekbedes van ouders om alsjeblieft 

de toekomst van de kinderen met een 

beperking niet te verzieken. Maar ook 

alarmerende oproepen van schoolleiders en 

leerkrachten met passie, die oprecht vrezen 

voor de toekomst van het onderwijs voor 

kwetsbare kinderen. Het is echt om slape-

loze nachten van te krijgen. Een verantwoor-

delijkheid die zwaar op mij weegt, en waar 

ik zorgvuldig mee om wil gaan. Daarom 

steun ik het onderwijsveld in haar strijd, 

want ook de fractie van de ChristenUnie 

voorziet problemen.

Als wij met elkaar zeggen dat we toe willen 

werken naar inclusief onderwijs, dan vraagt 

dat om een forse investering en niet een 

bezuiniging. Waar is de solidariteit gebleven 

voor een kwetsbare groep die nog niet voor 

zichzelf kan opkomen? Ook ik vraag mij af, 

hoe het verder moet. Het regulier basison-

derwijs blijkt niet voldoende voorbereid. 

De leerlingen moeten goede zorg én goed 

onderwijs krijgen. Moeten we straks naar 

superleerkrachten in het regulier basison-

derwijs? Dat lijkt mij niet realistisch. De 

minister zegt dat zij voor 2012 100 miljoen 

euro beschikbaar heeft gesteld voor profes-

sionalisering en vanaf 2013 structureel 150 

miljoen. Dat is mooi, maar wanneer moeten 

de leerkrachten zich bijscholen? En hebben 

alle schoolleiders al voldoende zicht op de 

expertise die zij nodig hebben binnen hun 

school, zodat er een opleidingsprogramma 

opgesteld kan worden?

Cynisch genoeg gaan wij iets invoeren wat 

mooi is begonnen vanuit een bepaalde 

ideologie (toewerken naar inclusief 

onderwijs met als einddoel een inclusieve 

samenleving ), maar wat door de aard van 

het invoeringstraject en de bezuinigingen 

naar mijn mening onvoldoende gerealiseerd 

gaat worden. 

a l s  w i j  m e t  e l k a a r  z e g g e n  d at  w e  to e 
w i l l e n  w e r k e n  n a a r  i n c l u s i e f  o n d e r w i j s , 
d a n  v r a a g t  d at  o m  e e n  fo r s e  i n v e s t e r i n g 
e n  n i e t  e e n  b e z u i n i g i n g

Foto: Anne Paul Roukema/inhisimage.nl
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Wanneer vindt Decentraal Georganiseerd Overleg 

(DGO) plaats?

tekst harry van soest

De minister van Onderwijs heeft aangegeven dat de bezuinigingen 

op onderwijs – ondanks de staking van 6 maart – gewoon doorgaan. 

Voor veel schoolbesturen betekent dit dat de bezuinigingen in 

het kader van Passend onderwijs de komende jaren gerealiseerd 

moeten gaan worden. De bezuinigingen hebben in de meeste geval-

len gevolgen voor de werkgelegenheid. Hierbij is van belang welk 

beleid het bestuur voert: ontslagbeleid of werkgelegenheidsbeleid.

Bij ontslagbeleid kan eerst op schoolsoort (basisonderwijs, speciaal 

basisonderwijs, speciaal onderwijs) gekeken worden. Ontstaan er 

grote problemen, dan kan er DGO gevoerd worden.

Bij werkgelegenheidsbeleid geldt dat het bestuur zich heeft gecon-

formeerd aan de afspraak om werkgelegenheid te garanderen. Dat 

wil zeggen: ieder personeelslid binnenboord houden. Gaat dat 

door de bezuinigingen niet lukken, dan moet de werkgelegenheids-

garantie worden opgeheven en dient het schoolbestuur hierover 

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) te voeren. Hiervoor 

moeten de centrales AC (vertegenwoordigd door de AVS), ACOP 

(vertegenwoordigd door de AOb), CCOOP (vertegenwoordigd door 

CNVO) en CMHF (vertegenwoordigd door FvOv) uitgenodigd worden.

Tijdens het DGO beschrijft het bestuur de problemen en wordt 

bepaald of er een sociaal plan moet komen. Is dat het geval, dan 

wordt dit opgesteld in verschillende fases. De eerste fase is de 

vrijwillige fase. Namens het bestuur worden middelen beschikbaar 

gesteld om reductie van het personeelsbestand te bewerkstelligen. 

Als het eindresultaat niet het gewenste effect heeft, dan worden 

afspraken gemaakt in gedwongen fasen.

Het voeren van DGO is een voorwaarde van het Participatiefonds als 

bij werkgelegenheidsbeleid ontslagen gaan vallen.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk.

l i d  w o r d e n

Word aspirant-lid vanaf 18 euro!
Nog geen (adjunct-)schooldirecteur of leidinggevende, maar wel 

ambities of interesse in die richting? Onderwijsmedewerkers, 

bijvoorbeeld bouwcoördinatoren of ib’ers, kunnen aspirant-lid 

worden van de AVS. Zij hebben dezelfde rechten als reguliere leden, 

met uitzondering van de juridische belangenbehartiging.

Tot 1 augustus aanstaande betalen aspirant-leden slechts 18 euro 

voor een half jaar. Zij ontvangen Kader Primair en Kadernieuws dan 

per e-mail. Willen zij deze uitgaven per post ontvangen, dan geldt 

een contributie van t 44. De prijzen voor een heel jaar bedragen 

respectievelijk t 30 (uitgaven per mail) en t 75 (uitgaven per post).

AVS-leden die een nieuw (aspirant-)lid aanbrengen ontvangen 

bovendien een oplopende korting op het persoonlijk deel van hun 

eerstvolgende contributie. Bij één nieuw lid geldt 10% korting, tot 

wel 90% bij vijf nieuwe leden!

Meer informatie over lid worden en leden aanbrengen: www.avs.nl/

lidworden

s o c i a l e  m e d i a 

Volg de AVS en voorzitter
Ton Duif op Twitter!

De AVS is actief op Twitter. Volg ons via @schoolleider. 

AVS-voorzitter Ton Duif is te volgen via @tonduifavs.

a v s - c o n g r e s  2 0 13

Reserveer alvast in uw agenda!
Het 18e AVS-congres vindt plaats op vrijdag 15 maart 2013.

Zorg dat u er (weer) bij bent en reserveer deze datum alvast 

in uw agenda.
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Makkelijk inloggen via MijnAVS
Naast het wijzigen, inzien of aanvullen van persoonlijke gegevens 

– zoals een nieuw adres na verhuizing, een nieuw telefoonnummer 

of e-mailadres – kunnen AVS-leden ook via MijnAVS inloggen om 

toegang te krijgen tot Privévoordeel of het digitale archief van 

Kader Primair en Kadernieuws. Leden hoeven hiervoor voortaan 

geen account meer aan te maken. Die manier van inloggen en de 

bijbehorende gegevens zijn vervallen. Leden kunnen via MijnAVS 

gemakkelijk inloggen met hun lidmaatschapsnummer. 

Zie www.avs.nl/mijnavs.

e va l u at i e 

Wat vindt u van deze 
Kader Primair?

Graag hoort de AVS de mening van lezers 

over Kader Primair, om het blad te kunnen 

verbeteren en zo goed mogelijk aan te slui-

ten bij de belevingswereld van schoollei-

ders. Laat uw stem horen en beoordeel deze maart-uitgave 

via www.avs.nl/evaluatiekp.

a v s  i n  d e  p e r s

Staking 6 maart

Op 28 februari blikte AVS-voorzitter Ton Duif op Radio 1 vooruit op 

de staking tegen de bezuiniging op Passend onderwijs van 6 maart 

2012. De staking zelf haalde bijna alle (landelijke) media, van 

journaals tot regionale dagbladen.

Daarnaast kwam Duif in het februarinummer van Plein Primair

nog eens aan het woord over het SCP-rapport ‘Waar voor ons 

belastinggeld?’ Ook de recente AVS-onderzoeken naar werkdruk 

en openstaande vacatures kwamen daarin aan bod. 

esha- conferentie  en studiereis 2012

Verbindend leiderschap in 
Edinburgh, Schotland

De Europese schoolleidersvereniging 
ESHA organiseert haar conferentie in 
2012 van 29 tot en met 31 oktober 2012 
in Edinburgh, Schotland. Rondom deze 

conferentie organiseert de AVS een vijfdaagse studiereis 
voor schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs.

Thema van de conferentie is connecting leadership, met binnen de 

subthema’s en workshops onder andere aandacht voor motivation, 

innovation, inclusive education, learning. Te gast zijn onder meer 

Schotse onderwijspolitici en de fi rst minister. Keynote speakers

zijn Dr Frank Dick OBE, Mark van Vugt en Tony Finn (CE Schotse 

Onderwijs raad). De conferentie kent daarnaast een gala diner met 

authentiek Schots entertainment.

De vijfdaagse studiereis 

van de AVS (29 oktober 

tot 3 november; inclu-

sief bezoek aan het 

ESHA-congres) bestaat 

uit schoolbezoeken in 

Edinburgh en een bezoek 

aan de Pedagogische 

Faculteit van de 

Universiteit van Sterling, waar onder andere nascholing voor school-

leiders gerealiseerd wordt. De stad Edinburgh leent zich uitstekend 

voor een historische wandeling met gids en er zijn ruime mogelijk-

heden voor bezoek aan musea, het Parlement, et cetera. De studie-

reis sluit aan bij het congresthema en is een goede gelegenheid om 

de Europese dimensie binnen het onderwijs te onderzoeken en te 

ontdekken dat we ook over de grenzen van elkaar kunnen leren.

Kosten: t 1.750 (inclusief toegang conferentie, galadiner, folkloris-

tische avond, AVS-reisleiding, heen- en terugvlucht, zes overnach-

tingen in een hotel in het centrum met full Scottish breakfast en 

transport). 

Voor deze studiereis kunt u tot 15 april aanstaande een individuele 

aanvraag doen voor een subsidie van het Europees Platform via 

www.europeesplatform.nl (klik op basisscholen-formulieren-

biosdocentenmobiliteit). De subsidie geldt alleen voor de conferen-

tie in combinatie met de reis, niet voor alleen een los bezoek aan 

het congres. 

Aanmelden: www.avs.nl/educatievereizen

Meer informatie: AVS, Marina Vijlbrief, tel. 030-2361010, 

m.vijlbrief@avs.nl

Zie ook www.esha.org (lees het e-zine op g (lees het e-zine op g www.eshamagazine.org) 

en www.esha2012scotland.com.
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Tweedaagse (met avondprogramma)

De papierloze school. Gelooft u dat het kan?
Natuurlijk leren kinderen nog op papier tekenen en schrijven. 

Toch is ‘elke leerling een laptop’ al praktijk op sommige scholen en 

kan leren schrijven ook op een tablet. Alle informatie en techniek 

kunnen samengevoegd worden tot één integraal schoolsysteem, 

waarbinnen elke leerling uniek is en overal kan worden gevolgd in 

zijn of haar ontwikkeling. Deze tweedaagse verkent de mogelijkhe-

den die de huidige digitale technieken ons bieden, zoals leren en 

lesgeven op afstand, geïntegreerd met smart of activ boards, blog-

gen, gamen, een interactive schoolwebsite, team- en eigen agenda’s 

via de smartphone en een online normjaartaak. Technisch kan het 

allemaal, het is alleen de vraag of het beter is. Aan het einde van de 

tweedaagse kunt u samen met team en bestuursleden de gewenste 

(beleids)keuzes maken.

De tweedaagse vindt plaats op verschillende plekken in het 

land. Met medewerking van verschillende commerciële partijen. 

Ook bezoekt u een school die al compleet digitaal werkt.

Doelgroep: bestuurders, leidinggevenden en MT’s

Data: 4 en 5 april

Kosten: leden t 1.250 / niet-leden t 1.500

Uitvoering: Tom Roetert en Bob Ravelli

Trainingen & opleidingen
April 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Levensfasegericht leidinggeven 4 april Tom Roetert

• De papierloze school 4 en 5 april Bob Ravelli en Tom Roetert

• Minileergang Middenmanagement 11 april Bob Ravelli

• Integraal leiderschap voor directeuren 11 en 25 april Tom Roetert 

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 12 en 13 april Ruud de Sain

• Human Dynamics en veranderkunde 12 en 13 april Margriet Beerdsen 

• Neurolinguïstisch programmeren (2) 19 en 20 april Tom Roetert

• Opbrengstgericht leiderschap (1) 19 april Bob Ravelli

• Theorie U in de school 26 april Bob Ravelli

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 27 april Bob Ravelli

Mei 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Integraal leiderschap voor directeuren 9 en 23 mei Tom Roetert 

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 16 mei Bob Ravelli

• Neurolinguïstisch programmeren (2) (terugkomdag) 24 mei Tom Roetert

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.avspifo.nl

of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, 

Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2011/2012 of kijk op www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionaliserings- 
en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties 
in het funderend onderwijs. Inschrijven kan ook via schoolforleadership@avs.nl.

s c h o o l  fo r  l e a d er s h ip

Nieuw!
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Tweedaagse

Human Dynamics® en veranderkunde, interventies
voor vernieuwingen

Eendaagse

Het inzetten van genderspecifieke krachten

Deze verdiepingstweedaagse is gericht op het effectiever omgaan 

met veranderingsprocessen en de manier waarop de dynamieken en 

verschillen tussen mensen hierbij gericht ingezet kunnen worden. 

Verschillen zijn nodig en kunnen van grote waarde zijn, juist in pro-

cessen waarbij het oude losgelaten wordt en nieuwe wegen verkend 

worden. Door rekening te houden met de kwalitatieve verschillen, 

qua werkwijze en focus, kunt u veranderingen met meer succes 

begeleiden.

Doelgroep: leidinggevenden die Human Dynamics deel 1 

voltooid hebben.

Data: 12 en 13 april

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

Uitvoering: AVS School for Leadership

Aan mannen dichten we vaak eigenschappen toe als daadkracht, 

competitie en individualisme. Vrouwelijke waarden gaan meer over 

refl ectie, samenwerken en empathisch vermogen. Toch blijkt dat 

we in onze dagelijkse communicatie weinig rekening houden met 

deze verschillen. In de training ‘De winst van het verschil’ wordt u 

meegenomen in de wereld van genderspecifi eke verschillen en gaat 

u door de bril van genderdiversiteit naar uw eigen leiderschapsstijl 

kijken. U leert effectiever om te gaan met de verschillen tussen 

mannen en vrouwen en zowel mannelijke als vrouwelijke krachten 

in uw eigen leiderschapsstijl te integreren.

Doelgroep: leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs

Data: 22 november 2012 of 7 maart 2013

Kosten: leden t 399 / niet-leden t 499

Uitvoering: Nathalie Ladan en Nynke de Geus i.s.m. Ruud de Sain

Tweedaagse

Meesterlijk coachen

Trainingsmiddag

Levensfasegericht leidinggeven

In deze tweedaagse is de aandacht volledig gericht op het oppoet-

sen van roestig gereedschap, zoals basale coachings denk- en 

doe-modellen, objectieve waarneming, het onderzoeken van eigen 

blokkades/valkuilen en coachen met een leeg hoofd. Ook nieuwe 

technieken als provocatief coachen, confl ictcoachen en coachen op 

enneagrammen komen aan de orde. Toepassingsgebieden kunnen 

zijn: verdieping van klassenconsultaties met nagesprek en oplos-

singsgericht coachen.

Doelgroep: iedereen die coacht of wil gaan coachen en regelmatig

deze vaardigheid gebruikt op het werk. U beschikt over de basale

gespreks- en coachingsvaardigheden. Goed vervolg op en verdie-

ping voor deelnemers van de training competentiegericht coachen.

Data: 28 en 29 maart 2012

Kosten: leden t 1.040 / niet-leden: t 1.240

Uitvoering: Tom Roetert

Starter, tussen de luiers, in bezinning of bijna met pensioen? 

Ken de omstandigheden van uw professionals en gebruik juist de 

verschillen binnen uw team. Uw professionals werken beter samen 

wanneer zij elkaars mogelijkheden kennen. Tijdens deze bijeen-

komst maakt u kennis met de kenmerken, talenten en behoeften die 

typerend zijn voor de diverse generaties en levensfasen waarin uw 

medewerkers zitten. U ontdekt hoe u deze talenten en behoeften 

optimaal kunt benutten. Levensfasegericht leidinggeven betekent 

dat u ieders kwaliteiten door zijn/haar levenservaring gebruikt om 

de  effectiviteit van uw team te vergroten.

Doelgroep: directeuren en intern begeleiders

Datum: 3 april

Kosten: leden t 225 / niet-leden t 325

Uitvoering: Tom Roetert

Nieuw in 
schooljaar 
2012/2013!
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voor: schoolleiders/management, directie, leerkrachten, 

ict-coördinatoren

van: IPON i.s.m. Kennisnet en AVS

wanneer: 28 en 29 maart

waar: Jaarbeurs, Utrecht

wat: gratis jaarlijks onderwijs en ict event

IPON 2012
Voor advies over ict-vraagstukken binnen de school, nieuwe 

digitale methodes, netwerken, draadloos of gebruik van 

digibord en mobile devices. Bevat 6.000 vierkante meter beurs-

vloer met meer dan tachtig exposanten, talloze workshops, 

presentaties en keynotes. De Expertise Summit op 29 maart 

is speciaal gericht op schoolleiders/management en directie. 

Meer informatie en inschrijven: www.ipon.nl

voor: beleidsmakers/bestuurders in het onderwijs, de 

overheid, onderwijskundigen, zorgverleners en zorgouders

van: Uitgeverij Boekscout.nl

wat: boek

Gewoon?! Passend?! 
Onderwijs?!

Sinds 2003 kunnen zorgleerlingen met een ‘rugzak’ terecht 

in het gewone onderwijs. Dat dat helemaal niet zo gewoon 

is beschrijft ouder Lenie Rademaker. Haar kind is 15 jaar en 

zit inmiddels op zijn zesde school. Inclusief ervaringen van 

leerkrachten, ib’ers, ab’ers, directeur en zorgcoördinator. 

Rademaker pleit voor een andere aansturing van onderwijs 

en doet voorstellen voor een betere en toekomstgerichte 

onderwijsorganisatie. Bestellen: www.boekscout.nl. 

Meer informatie: www.gewoonpassendonderwijs.nl

voor: leerkrachten (in opleiding), schoolleiders, 

bestuurders en andere betrokkenen

van: Leraren met Lef

wanneer: 14 april

waar: De Fabrique, Maarssen

wat: manifestatie

‘De Versnelling’
Het is hoog tijd voor een positief geluid in onderwijsland, 

aldus de initiatiefgroep Leraren met Lef. Daarom organiseren 

zij ‘De Versnelling’, voor hen die allemaal hard werken aan 

eigentijds en beter onderwijs. De manifestatie biedt korte 

interviews, fi lms, optredens en workshops. Met sprekers 

als Alexander Rinnooy Kan en Jelle Jolles. Ook de Leraren 

van het Jaar uit Nederland en de USA nemen deel en andere 

vernieuwende leerkrachten, lerarenopleidingen en scholen. 

http://lerarenmetlef.com/manifestatie

voor: leerkrachten, ib’ers, zorgcoördinatoren, rt’ers, 

orthopedagogen, (school)maatschappelijk werkers

van: Medilex

wanneer: 5 april

waar: Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

wat: studiedag

Leerproblemen in het 
basisonderwijs

Hoe ontwikkelt het aantal zorgleerlingen in de klas zich? 

Wat wordt er van klassenmanagement verwacht om aan de 

behoefte van kinderen met leerachterstanden te voldoen? En 

hoe worden kinderen met leerproblemen geen buitenbeentjes? 

www.medilex.nl/leerproblemen

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
va r i a

voor u geselec teerd

voor: schoolleiders, leerkrachten speciaal onderwijs, ib’ers, 

ab’ers, zorgcoördinatoren

van: Projectbureau Kwaliteit i.s.m. Stichting Speciaal 

Onderwijs en Landelijk Expertise Centrum Speciaal 

Onderwijs

wanneer: 4 en 18 april

waar: Zwolle

wat: conferenties

Opbrengstgericht werken in 
het speciaal onderwijs

In workshops en presentaties laten collega-scholen zien hoe 

op cluster 2-, 3- en 4-scholen gewerkt wordt aan het verbeteren 

van de leerlingprestaties en praten experts de deelnemers bij 

over onder meer passende perspectieven rekenen en taal, toet-

sen voor speciale leerlingen, werken met een datamuur en het 

inzetten van groepsplannen. www.deelnameregistratie.nl
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voor: iedereen begaan met onderwijs

van: CBE

wanneer: 24 mei

waar: aula VU Amsterdam

wat: (interactieve) lezing en debat

Michael J. Sandel
Michael J. Sandel, Harvard Universities bekendste politiek-

fi losoof komt naar Nederland. Sandel, beroemd om zijn 

boek Rechtvaardigheid en recentelijk als belangrijkste 

Amerikaan op de cover van Newsweek, overweegt de morele 

en  ethische dilemma’s van een wereld waarin alles te koop is 

en waarin de economische logica ons werk en leven beheerst. 

En keuzes voor markt of onderwijs betekent meer rechtvaar-

digheid of minder. AVS-leden krijgen 15 procent korting. 

www.cbeacademica.nl/evenementen/michael-sandel

voor: schoolleiders, leerkrachten, intern en ambulant 

begeleiders, zorgcoördinatoren en andere betrokkenen

van: Projectbureau Kwaliteit i.s.m. SBOwerkverband

wanneer: 25 april

waar: Utrecht

wat: conferentie

Opbrengstgericht werken in 
het speciaal basisonderwijs

In de plenaire inleiding bespreekt taalleesexpert Kees Vernooy 

recente wetenschappelijke inzichten rond het werken met 

‘risicoleerlingen’. In workshops gaan experts en collega-scholen 

voor speciaal basisonderwijs in op de manier waarop zij gestal-

te geven aan opbrengstgericht werken, door onder meer ontwik-

kelingsperspectieven, passende perspectieven voor rekenen en 

werken in een datateam. www.deelnameregistratie.nl

voor: betrokkenen brede scholen

van: Landelijk Steunpunt Brede Scholen

wanneer: 30 maart

waar: Brede School Het Vlechtwerk, Almere

wat: studiedag

Dagindeling brede scholen
Welke modellen zijn er? Wat zijn landelijke trends? Waar 

liggen kansen? Maar ook, waar liggen aandachtspunten 

bij het invoeren van een andere dagindeling? Met een 

bijdrage van Job van Velsen, projectleider van het Landelijk 

Steunpunt Brede Scholen en betrokken bij de landelijke pilot 

 ‘fl exibele onderwijstijden’ en anderen. Aan de hand van (een) 

praktijkvoorbeeld(en).

boekbespreking

k r a c h t en  om  een 
v er a nd erin g  t e  l at en 
sl ag en

Bij veranderingen in een organisatie ontmoet men 
vaak weerstand. Dit hoeft niet negatief te zijn. Het kan 
het begin zijn van participatie en eigenaarschap van 
personen die in eerste instantie (vast)zitten. Annemarie 
Mars reikt in haar boek ‘Hoe krijg je ze mee?’ vijf 
krachten aan om een verandering te laten slagen.
tekst pieter kuit, avs

Van belang is dat de veranderaar de oorzaken onderkent en de 

juiste krachten en strategieën inzet om de verandering te kunnen 

realiseren door de doelgroep en de gewenste verandering aan 

elkaar te verbinden. Mars geeft aan dat als de doelgroep de reden 

voor de verandering ‘begrijpt’, zich als een professional gedraagt 

en verantwoordelijkheid neemt in het proces, de fundamenten 

voor een geslaagde verandering aanwezig zijn.

Kijkend naar oorzaken van weerstand zien we dat deze divers van 

oorsprong kunnen zijn. Angst voor het onbekende, tegengestelde 

belangen, oud zeer en een falende interactie zijn er slechts enkele. 

De veranderaar doet er goed aan te beoordelen in welke fase van 

‘op weg naar verbinding’ het team zich bevindt. Mars gebruikt 

in haar boek het model van Voorendonk, dat grofweg vier fasen 

onderscheidt: ontkenning, weerstand, zelfonderzoek en verbin-

ding. Dat dit proces meestal niet lineair verloopt mag duidelijk 

zijn. Soms is er sprake van terugval en zit een team of persoon 

weer in een vorige fase.

De vijf krachten urgentie, planning, interactie, leiderschap en 

ambitie zijn middelen die de veranderaar kan gebruiken op weg 

naar verbinding. Daarnaast beschrijft Mars vier veranderstrate-

gieën: de weten-, moeten-, willen- en de leren en ontdekken-stra-

tegie. De veranderaar kiest de aanpak die past bij de situatie, het 

team en de omstandigheden. Bij een zwakke school bijvoorbeeld, 

kiest men voor de moeten-strategie. Prestaties blijven achterwege 

en moéten verbeteren. Het team is ook doordrongen van dit feit 

(weten), met als kracht urgentie: de inspectie grijpt in als de situ-

atie niet verbetert.

Het boek van Mars leest prettig, is duidelijk van opzet en bevat 

veel herkenbare praktijkvoorbeelden. Het mag eigenlijk niet ont-

breken in de boekenkast van een veranderaar of iemand die meer 

inzicht wil krijgen in de dynamiek van een veranderingsproces.

‘Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een 

verandering te laten slagen’, Annemarie Mars, 

Uitgeverij Van Gorcum, ISBN 978 90 232 4263 5, 

2009 (4e druk)

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 

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

boekbesprekingen.

‘Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een 

verandering te laten slagen’, Annemarie Mars, 

Uitgeverij Van Gorcum, ISBN 978 90 232 4263 5, 

2009 (4

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te vinden op 
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werving & selectie

Verantwoord veranderen 
met hart voor onderwijs en zorg

De Raad van Toezicht van INNOVO, katholieke stichting voor 
primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg, wil medio 
2012 benoemen een

Voorzitter 
College van Bestuur
INNOVO zoekt een man of vrouw die in alle opzichten com-
patibel is met de statuur en de ambities van de organisatie. 
Een verbindende, charismatische en sterke persoonlijkheid, 
een ervaren bestuurder die met open vizier het boegbeeld 
vormt van de grote en complexe INNOVO-organisatie. 
Iemand met hart voor funderend onderwijs en de 
authentieke ambitie om de publieke zaak meerjarig te dienen. 
INNOVO staat middenin de regionale samenleving: dat geldt 
na een inwerkperiode ook voor de gezochte bestuurder.

Profiel van de functie
INNOVO kent als bevoegd gezag een tweehoofdige College 
van Bestuur. De voorzitter draagt de totale eindverantwoor-
delijkheid en rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht, 
geeft leiding aan het directeurenoverleg en vertegen-
woordigt de stichting. De portefeuilleverdeling binnen het 
College van Bestuur is in overleg. Een informatiepakket is 
aan te vragen via www.vanbeekveldenterpstra.nl. Zie ook: 
www.innovo.nl.

Benoeming
De functie is voltijds en wordt passend binnen de vigerende 
kaders uitstekend bezoldigd.

Sollicitatie
Gesprekken met de benoemingsadviescommissie en met de 
Raad van Toezicht, alsmede een assessment zijn gepland in 
april en mei 2012.

INNOVO laat zich bij deze procedure ondersteunen door een 
extern bureau. U kunt inlichtingen inwinnen bij de adviseur 
mr. drs. Gertjan van der Brugge of Henk Hendriks, 
0229-249000. Uw gemotiveerde reactie en een uitgebreid 
c.v. kunt u sturen naar:  Van Beekveld & Terpstra Werving en 
Selectie, ter attentie van mr. drs. Gertjan van der Brugge o.v.v. 
vacaturenummer 20120001, Nieuwe Steen 18, 1625 HV in 
Hoorn. Mailen kan naar wervingenselectie@vbent.org. Uw 
reactie dient uiterlijk maandag 2 april 2012 in ons bezit te zijn.

INNOVO: een organisatie van 
formaat in Zuid- en Midden-
Limburg: 11.000 leerlingen, 1.200 
medewerkers en 58 basisscholen. 
Grote getallen, waarachter een 
jonge (2005) organisatie staat 
met inmiddels al een eigen dyna-
mische historie op weg naar het 
vinden van de juiste koers. Eén 
van de grotere besturen in het 
Primair Onderwijs en één van de 
grotere werkgevers in de regio.

INNOVO is actief in een uitzon-
derlijk mooie woon- en werkom-
geving. Ook een regio die hoge 
eisen stelt aan het funderend 
onderwijs door niet altijd een-
voudige ontwikkelingen als  
krimp, vergrijzing en ontgroening 
en grote verschillen in de subregio’s.

De Katholieke onderwijsstichting 
INNOVO wil met haar funderend 
onderwijs een stevige basis 
leggen voor de toekomst in haar 
werkgebied.

Na het aanstaande vertrek van de 
huidige interim-voorzitter is 
INNOVO toe aan een volgende 
fase, gericht op verdere con-
solidatie en ontwikkeling van 
een duurzaam onderwijskundig 
en financieel- organisatorisch 
perspectief. 

Binnen centrale kaders zijn 
de directeuren integraal verant-
woordelijk voor hun scholen.

Het goed uitgeruste stafbureau 
van INNOVO is gevestigd in 
Heerlen. 

Acquisitie naar aanleiding van 
deze advertentie wordt niet op 
prijs gesteld.
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Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennermerland

Stuur uw reactie vóór 10 april naar Salomo, Postbus 2018, 2002 CA Haarlem of per email naar 
info@salomoscholen.nl. De eerste gespreksronde is gepland in de week van 16 april. Een assessment en 
referentiecheck maakt deel uit van de procedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Een hecht team werkt hier samen met betrokken 
en positief kritische ouders aan een prettige sfeer. 
Mede daarom groeit onze school nog steeds. Op 
de Nicolaas Beetsschool proberen leerkrachten 
het beste aan hun leerlingen te bieden en is er 
een goede zorgstructuur. De 1-zorgroute is met 
succes ingevoerd, evenals het opbrengstgericht 
werken. De Nicolaas Beetsschool is een ambitieuze 
school die verder wil bouwen aan plusklassen, het 
pedagogisch klimaat en ICT.  Onze school moet een 
prettige, veilige plek voor de kinderen zijn, waar 
hun talenten optimaal tot ontwikkeling komen.

Van onze directeur verwachten wij:
•  Aantoonbare ervaring in een leidinggevende 

functie in het onderwijs.
•  Een duidelijke en vernieuwende koers, sturend ver-

mogen en een coachende stijl van leiding geven.
•  Een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur de 

schoolleidersopleiding hebben afgerond of 
anders bereid zijn deze te volgen.anders bereid zijn deze te volgen.

•  Het voortouw te nemen in 
onderwijsontwikkelingen en het 
strategisch beleid.

• Daadkracht en besluitvaardigheid.
•  Goede communicatieve vaardigheden, ook 

op papier.

Een energieke directeur met lef (0,8-1,0 fte)

In Heemstede, haast verscholen in het groen, ligt de Nicolaas Beetsschool (320 leerlingen. 
13 groepen, 25 leerkrachten).  De Nicolaas Beetsschool in Heemstede zoekt:

•  De vaardigheid om te bouwen aan relaties 
tussen leerkrachten, kinderen en ouders.

•  Een actieve bijdrage aan de goede sfeer in het 
team en de school.

•  Een keuze vanuit persoonlijke overtuiging voor 
christelijk onderwijs, zich te kunnen vinden 
in de visie van de school en deze verder te 
kunnen uitdragen.

De Nicolaas Beetsschool valt onder het be-
stuur van Salomo, Stichting voor Christelijk 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer Ben Cüsters, algemeen directeur van 
Salomo, telefoonnummer 023-7078380, of 
kijk op de website www.salomoscholen.nl of 
www.nicolaasbeetsschool.nl.
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Gezocht:
Directeur basisschool Cypressenhof

in Middelburg
Directeur voor 2 fuserende scholen 

(Noordoost Veluwe)
Directeur RKBS De Arenberg

in Zevenbergen
Directeur basisschool De Bijenkorf

te Gouda

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?
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Een van de belangrijkste taken van de AVS is de onder-
steuning en advisering van haar leden in het basis-, voort-
gezet en speciaal onderwijs. De AVS Helpdesk vervult hierbij 
wat betreft de eerstelijnsdienstverlening een centrale rol.
Leden kunnen bij de helpdesk terecht met vragen over o.a.
•  hun eigen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en 

juridische ondersteuning
•  wet- en regelgeving, sociale zekerheid, de cao, 

onderwijsactualiteiten
•  het AVS-aanbod inzake maatwerk, advies en opleiding

De helpdeskmedewerker staat AVS-leden deskundig met raad 
en daad bij of verwijzen door naar de tweedelijns dienst-
verlening van de AVS. Belangrijke competenties voor deze 
functie zijn (waarbij we ervan uitgaan dat u deze heeft of zich 
snel eigen kunt maken):
•  kennis van wet- en regelgeving, incl. sociale zekerheid
•  kennis van het bestaande AVS-aanbod en aanbod 

van derden
•  kennis van de school- en onderwijswereld
•  bij voorkeur kennis van het voortgezet onderwijs
•  globale juridische kennis

•  vraaggericht en kwaliteitsbewust
•  inlevingsvermogen en collegialiteit voor de doelgroep 

leidinggevenden
•  goede attitude van luisteren en doorvragen
•  goede communicatieve eigenschappen

De AVS biedt u:
•  een uitdagende baan met uitzicht op een vast 

dienstverband (een overeenkomst op basis van detachering 
behoort ook tot de mogelijkheden)

•  scholing gericht op de invulling van de functie
•  een collegiale omgeving waar voldoende ruimte is om uzelf 

te ontplooien

Uw sollicitatie met bijbehorende CV kunt u onder vermelding 
van ‘vacature helpdesk’ richten aan de heer R. Willemstein, 
directeur AVS, Postbus 1003, 3500 BA Utrecht, of per mail 
naar Ellen de Jong, e.dejong@avs.nl. Voor meer informatie 
over de functie kunt u contact opnemen met Carine Hulscher-
Slot, tel. 030–2361010.

d e  avs  zo e kt  o p  ko rt e  t e r m i j n  e e n :

enthousiaste helpdeskmedewerker
(v/m 28–32 uur)

goed onderwijs door visionair leiderschap

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



Kom met ruim 50%
korting naar het congres 

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.300 schoolleiders, 

bovenschools managers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, 

landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, scholing, collegiale 

netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

Maatwerktrainingen (in company) sociale media

Een juiste inzet van sociale media heeft onder andere een 
positief effect op het imago van uw school(organisatie). 
De AVS organiseert daarom maatwerk trainingen 
(in company) sociale media. 

Tijdens de studiemiddag worden de mogelijkheden van 
sociale media in de klas verkend en wordt duidelijk hoe de 
communicatie met medewerkers, ouders en andere stake-
holders makkelijker kan verlopen met sociale media. U leert 
een (aanvullende) visie te ontwikkelen en krijgt handvatten 
en huisregels mee voor het gebruik ervan.

Doelgroep: het hele schoolteam, inclusief de schoolleider. 
Ook voor  bovenschools managers, met hun directeuren, 
(G)MR, individuele leerkrachten en ouderraden is de training 
geschikt.
Kosten: slechts t 65 per deelnemer
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/
socialemedia. Of mail/bel naar socialemedia@avs.nl, 
tel. 030-2361010 (Margriet van Ast).

Zie ook het artikel op pagina 38.

Sociale media
iets voor uw school? 




