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Netwerkleren
in de 21e eeuw
De	kwaliteit	van	het	onderwijs	is	in	hoge	mate	afhankelijk	van	de	profes

sionals	in	de	school:	leerkrachten	en	schoolleiders.	Dat	heb	ik	niet	bedacht,	

maar	grote	onderzoeksinstanties	zoals	McKinsey	en	de	onder	zoekers	van	

de	Organisatie	voor	Economische	Samenwerking	en	Ontwikkeling	(OESO/

OECD)	hebben	dit	meermalen	aangetoond.	Het	lijkt	me	daarom	evident	

dat	als	we	dit	mogen	aannemen,	we	ook	moeten	inzetten	op	verdere	

professionalisering.	Het	woord	‘professionaliseren’	heeft	alleen	een	wat	plat	

geslagen	betekenis	gekregen	en	wordt	te	pas	en	te	onpas	gebruikt.	

Wat	maakt	een	professional	tot	een	professional?	Een	professional	weet	niet	

alleen	van	het	hoe	en	wat,	maar	weet	dit	ook	te	realiseren;	ofwel	van	theorie	

naar	praktijk	te	brengen.	Dat	lijkt	simpel,	maar	dat	is	het	niet.	We	werken	

allemaal	in	een	complexe	school	die	op	zijn	beurt	weer	deel	uitmaakt	van	

een	nog	meer	complexe	samenleving,	waarin	ouders,	leerlingen	en	overheid	

steeds	weer	verschillende	eisen	aan	ons	stellen.	Ga	daar	maar	eens	aan

staan.	Dat	lukt	maar	weinigen	alleen.	

Om	de	verbinding	tussen	theorie	en	praktijk	te	verwezenlijken	zal	de	profes

sional	moeten	samenwerken	met	anderen.	De	tijd	van	cursusjes	volgen	

waarna	je	–	terug	in	je	school	–	jezelf	achter	de	oren	krabt	en	denkt	‘hoe	

krijg	ik	dit	nu	voor	elkaar?’	is	voorbij.	Lerende	netwerken,	waarin	je	samen

werkt	met	collega’s	die	aan	dezelfde	innovaties	werken,	maken	de	kans	op	

succes	veel	groter.	Met	de	moderne	ictcommunicatiemiddelen	is	dit	ook	

veel	gemakkelijker	dan	vroeger.	

De	AVS	speelt	hier	op	in	door	volgend	schooljaar	thematische	lerende	

netwerken	te	ondersteunen.	Groepen	schoolleiders	en	bestuurders,	

verspreid	over	het	land,	werken	samen	aan	dezelfde	thema’s,	waarbij	slimme	

inter	venties	mogelijk	zijn.	Regelmatige	videoconferenties	waarborgen	een	

efficiënte	en	intense	samenwerking	waarbij	inzicht	kan	worden	verkregen	

in	wat	wel	en	wat	niet	effectief	is.	Het	nieuwe	pand	van	de	AVS	in	de	

Herenstraat	te	Utrecht	is	uitermate	geschikt	voor	deze	ontwikkeling.	

Meer	weten?	Neem	contact	op	met	de	AVS	via	Margriet	van	Ast	

(m.vanast@avs.nl).	Samen	kunnen	we	meer!	_

Kaderspel _ door ton duif
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onderwijscafé over pesten

‘De school kan het niet alleen’
In	Het	Onderwijs	Café	–	een	initiatief	van	de	AVS,	PORaad	en	VOraad	–	op	

10	april	in	het	Haagse	Dudok	werden	deskundigen,	Kamerleden	en	onderwijs

organisaties	het	over	een	ding	eens:	pesten	moet	worden	aangepakt.	Maar	hoe?	

Daarover	verschilden	de	meningen.	“We	moeten	het	onderwijs	niet	wantrouwen.”

sociaal akkoord

Nullijn lijkt voorlopig van de baan

In	het	sociaal	akkoord	is	de	nullijn	voor	de	zorg	en	het	overheidspersoneel	

voorlopig	verdwenen.	In	het	akkoord	wordt	het	bezuinigingspakket	voor	2014,	

ter	grootte	van	4,3	miljard	euro,	opgeschort.

Het is bij het ter perse gaan 

van deze Kader Primair echter 

nog niet duidelijk of dit bete-

kent dat de nullijn voor het 

onderwijspersoneel daarmee 

van de baan is. De onduidelijk-

heid hierover wordt vergroot 

doordat voor de zorg de nullijn 

nog niet was ingevoerd, terwijl 

het personeel in het primair 

onderwijs voor het vijfde 

achtereenvolgende jaar heeft 

te maken met bevriezing van 

de salarissen. De AVS ziet het 

opschorten van de nullijn als 

een kans op stevige cao-onder-

handelingen over de primaire 

arbeidsvoorwaarden. Uiteraard 

is de inzet van de AVS dat de 

salarisachterstand van onder-

wijspersoneel ongedaan wordt 

gemaakt.

Kabinet en sociale partners 

werden het eens over maatre-

gelen om economisch herstel 

op korte termijn te stimuleren 

en de arbeidsmarkt aan te pas-

sen aan de wensen en eisen 

van de 21e eeuw. In het sociaal 

akkoord zijn onder andere 

afspraken gemaakt over het 

ontslagrecht, de ww, flexwer-

ken, de aow-verhoging en 

het pensioen. Als het herstel 

doorzet en de economie dit 

jaar weer aantrekt, verwacht 

het kabinet dat er in 2014 niet 

extra hoeft te worden bezui-

nigd. Premier Rutte houdt wel 

een slag om de arm. In augus-

tus wordt bezien of er alsnog 

extra maatregelen voor 2014 

worden genomen. 

Het sociaal akkoord moet wor-

den goedgekeurd door de ach-

terbannen van de organisaties 

van werkgevers en werknemers 

en door het parlement. De 

voorstellen zullen daarna in 

overleg verder worden uitge-

werkt in wetgeving. _

 

Het sociaal akkoord is te 

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid.

Meer informatie:

www.rijksoverheid.nl 

www.rijksoverheid.nl/

ministeries/szw 

www.stvda.nl

Zo'n tachtig deskundigen, 

Kamerleden, schoolleiders 

en andere geïnteresseerden 

waren bijeengekomen om 

te discussiëren over pesten. 

Staatssecretaris van Onderwijs 

Sander Dekker en Kinderom-

budsman Marc Dullaert kwa-

men onlangs met een plan om 

het probleem aan te pakken. 

Als het aan hen ligt, zijn scho-

len voortaan bij wet verplicht 

pestgedrag de kop in te druk-

ken met hulp van een bewezen 

effectief anti-pestprogramma. 

Dat moeten we niet willen, 

reageerden de voorzitters van 

de sectororganisaties en de 

vakbonden AVS, AOb en CNVO. 

Zij zien niets in een wet. “Het 

is heel terecht dat de politiek 

eisen stelt. Blijf ons er ook 

maar op aanspreken dat we 

pesten moeten aanpakken, 

maar ga niet op de stoel van 

de leraar zitten”, zei Sjoerd 

Slagter, voorzitter van de VO-

raad. Door protocollen te ver-

plichten, zeg je eigenlijk dat 

je het onderwijs wantrouwt, 

stelt hij. Pesten moeten we in 

ieder geval sámen aanpakken, 

de school kan het niet alleen, 

benadrukte AVS-voorzitter Ton 

Duif. “Maar de school moet 

wel de leiding nemen”, vindt 

hij. “Het heeft geen zin om 

rekenen of taal te geven als 

een leerling zich alleen maar 

afvraagt: Hoe overleef ik deze 

dag?”

Norm De onderwijsorgani-

saties weerlegden het verwijt 

dat ze wel heel snel roepen dat 

de politiek zich te veel met hen 

bemoeit. Ze vonden hun mede-

standers daarin vooral in D66 

en CDA. “Met een wet wek je de 

indruk dat we het als politiek 

wel even oplossen”, zei CDA-

Kamerlid Michel Rog. “In Den 

Haag hebben we de neiging het 

hele onderwijs vol te stoppen 

met regels als er ergens iets niet 

goed gaat", aldus D66-Kamerlid 

Paul van Meenen. “We moeten 

de ogen niet sluiten voor wat 

wel mis is, maar scholen moet 

ruimte en vertrouwen krijgen 

om er zelf wat tegen te doen." 

Een wet is juist wel nodig, 

omdat daarmee een duidelijke 

norm wordt gesteld dat pesten 

niet oké is, weersprak Loes 

Ypma, Kamerlid voor de PvdA. 

Ook ChristenUnie, VVD en in 

mindere mate PVV zijn voor-

stander van een wet. Scholen 

die het niet goed doen, krijgen 

dan meer houvast, vinden zij.

Dat pesten van alle tijden is, 

Veel	onderwijsorganisaties	zien	
antipestwetgeving	niet	zitten.	
Foto:	Jan	de	Groen
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registratiecriteria en -procedure vanaf juni 2013

Ursie Lambrechts bestuursvoorzitter 
Schoolleidersregister PO

Ursie	Lambrechts	is	benoemd	tot	bestuursvoorzitter	van	de	begin	dit	jaar	

opgerichte	organisatie	Schoolleidersregister	PO,	de	opvolger	van	de	Nederlandse	

Schoolleiders	Academie	(NSA).

De Stichting Schoolleidersre-

gister PO is een onafhankelijke 

organisatie die wordt gedragen 

door onderwijsvakorganisaties 

AVS, AOb en CNVO en werkge-

versorganisatie PO-Raad. Het 

bestuur wordt verder gevormd 

door Roelf Willemstein (direc-

teur AVS), Yvonne Vaes–Lucas 

(CNVO, directeur Basisschool 

Het Dal/Brede School Mark-

eent), Frens Lemeer (AOb, 

Sprankel, speciaal basisonder-

wijs te Den Bosch) en Hubert 

de Waard (PO-Raad, lid College 

van Bestuur van Agora).

Kersverse voorzitter Ursie Lam-

brechts: “Door de groei aan 

verantwoordelijkheden staan 

schoolleiders, samen met de 

schoolbesturen, voor nieuwe 

inhoudelijke, organisatori-

sche en strategische keuzes. 

Schoolleidersregister PO is er 

om hen te ondersteunen en 

te prikkelen tot goed vakman-

schap en onderlinge kennisde-

ling.” Lambrechts (1955) heeft 

onder meer Onderwijskunde 

gestudeerd aan de tegenwoor-

dige Radboud Universiteit 

Nijmegen. Van 1994 tot 2006 

was ze Tweede Kamerlid voor 

D66 en onder andere woord-

voerder onderwijs. Lambrechts 

is oud-voorzitter van de Eva-

luatie- en Adviescommissie 

Passend Onderwijs (ECPO). 

Op dit moment is zij lid van 

de Onderwijsraad.

Registratie
Schoolleidersregister PO richt 

zich op het sterker professi-

onaliseren en profileren van 

het beroep van schoolleider 

en heeft als taak bewaken, 

stimuleren en borgen van de 

kwaliteit van de schoolleiders. 

De registratie van bekwaam-

heidseisen en bekwaamheids-

onderhoud is daarin een 

belangrijk aspect. Om die 

reden is registratie in de cao-

afspraken verplicht gesteld. 

Registratie als schoolleider 

zal vanaf juni 2013 via www.

schoolleidersregisterpo.nl moge-

lijk zijn. Schoolleiders die zich 

al hebben ingeschreven in het 

register van de NSA blijven gere-

gistreerd. Schoolleidersregister 

PO zal de komende tijd in over-

leg met het veld een definitief 

reglement opstellen met criteria 

en de procedure voor registratie 

en verlenging daarvan na vier 

jaar.

Volgens afspraken in de CAO-PO 

2013 heeft elke schoolleider dit 

jaar recht op 2.000 euro extra 

professionaliseringsbudget voor 

studieverlof, studiekosten of 

andere professionaliseringsacti-

viteiten om te kunnen voldoen 

aan de registratie-eisen voor 

vakbekwame schoolleiders. 

Dit bedrag wordt jaarlijks iets 

hoger. _

Begin mei zullen activiteiten 

en projecten van Schoollei-

dersregister PO bekend worden 

gemaakt onder meer via de 

website www.schoolleiders 

registerpo.nl. In juni vinden vier 

regionale startbijeenkomsten 

‘Samenwerken aan kwaliteit in 

het primair onderwijs!’ over het 

schoolleidersregister plaats.

Ursie	Lambrechts.	Foto:	Josje	Deekens

is in ieder geval geen reden 

om er dan maar niets aan te 

doen, zei Rinda den Besten, 

kersverse voorzitter van de 

PO-Raad. Maar in plaats van 

regels bedenken die voorschrij-

ven wat niet mag, kunnen we 

pesten beter bestrijden door 

afspraken te maken over wat 

we wél willen, vindt ze. Wat 

Den Besten betreft moeten 

basisscholen bijvoorbeeld via 

het nog in ontwikkeling zijnde 

Vensters PO laten zien wat ze 

doen om een veilig school-

klimaat te organiseren. Ook 

kunnen scholen, ouders en de 

buitenschoolse opvang afspra-

ken daarover maken. 

Alert “Het is meer dan ooit 

nodig dat scholen leerlingen 

en hun ouders laten zien waar 

zij voor staan, wat de grenzen 

zijn en hoe ze ermee omgaan 

wanneer die worden overtre-

den’’, zei Ine Spee, onderwijs-

adviseur bij het Instituut voor 

Psychotrauma. “Aangezien de 

school een minisamenleving 

is, heb je leraren nodig die 

modelgedrag vertonen. Maar 

daar heb je niets aan wanneer 

de ouders thuis zeggen: Wat 

je op school leert, is helemaal 

niet nodig.” Die ouders zijn 

daarom van cruciaal belang, 

aldus Spee. “Scholen moe-

ten met hen een partnership 

aangaan, afspraken maken." 

Een moeilijke taak, gaf Spee 

toe. Want vaders en moeders 

zijn echt niet altijd even rede-

lijk als het om hun kind gaat. 

Scholen moeten ook buiten 

schooltijd alert zijn, vond 

penningmeester Hugo van 

der Heijden van het Landelijk 

Aktie Komitee Scholieren 

(LAKS). Pesten, beaamde Spee, 

speelt zich vaak net buiten 

de klas af. Ook conciërges en 

andere medewerkers op hun 

school moeten daarom hun 

ogen openhouden en helpen. 

Maar of er een wet nodig is 

om zulke dingen te regelen? 

Spee vraagt het zich af. Want 

waarom ook een pestprogram-

ma opleggen aan een school 

'die wel lekker draait?'

Toch waren de voorstanders 

van de wet niet te vermurwen. 

De twee kampen bleven tegen-

over elkaar staan. Over één 

ding waren de partijen het 

wel eens, want uiteindelijk 

willen ze allemaal hetzelfde: 

pesten aanpakken en uit-

roeien. _

Kijk voor het volledige verslag 

op www.hetonderwijscafe.nl.

De AVS organiseert in mei en 

juni eendaagse studiedagen 

over pesten, zie www.avs.nl/

pifo/voorjaar2013.
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gegevens via wet openbaarheid van bestuur vrijgegeven

Steeds meer schoolbesturen onder 
verscherpt financieel toezicht

Het	aantal	schoolbesturen	in	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	dat	onder	

verscherpt	financieel	toezicht	staat,	groeit.	Dat	blijkt	uit	gegevens	die	de	

onderwijsinspectie	op	basis	van	de	Wet	Openbaarheid	van	Bestuur	(Wob)	heeft	

verstrekt	aan	de	AOb.

Sinds het vorige overzicht in 

november zijn er acht instel-

lingen bijgekomen. Drie 

schoolbesturen hebben het 

label ‘hoog risico’ gekregen, 

twintig schoolbesturen lopen 

een ‘verhoogd’ financieel 

risico. Sommige schoolbe-

sturen lijken vooruitgang te 

hebben geboekt, wat heeft 

geresulteerd in een afzwak-

king van een hoog financi-

eel naar een mildere vorm 

van financieel risico, zoals 

Instituut Schreuder in Amster-

dam en Proloog, een stichting 

voor primair onderwijs in 

Leeuwarden. Andere scholen 

krijgen juist nóg scherper toe-

zicht, zoals de Stichting Vrije 

Scholen Rijnstreek, die van 

verhoogd naar hoog financieel 

risico ging. 

Ook de drie schoolbesturen 

die aanvankelijk niet open-

baar wilden maken dat ze 

onder verscherpt financieel 

toezicht staan, zijn bekend: 

De Geert Groote-basisschool 

(Amsterdam), Stichting Orion 

Lyceum (Breda) en de Openba-

re Scholengroep Vlaardingen 

Schiedam. Voor alle drie geldt 

een verhoogd financieel risico. 

Op basis van de Wet Open-

baarheid van Bestuur kregen 

ze twee weken extra de tijd 

om met juridische stappen 

openbaarmaking te voorko-

men, maar dat hebben ze niet 

gedaan, meldt de AOb. _

Meer informatie: www.aob.nl

De AVS biedt ondersteuning 

met betrekking tot financieel 

management in het onder-

wijs, zie www.avspifo.nl.

dekker bezuinigt op leerwegondersteunend en praktijkonderwijs

‘Extra ondersteuning aan leerlingen
kan efficiënter’
Staatssecretaris	Dekker	wil	leerwegondersteunend	onderwijs	(lwoo)	en	praktijkonderwijs	(pro)	met	

ingang	van	schooljaar	2015/2016	onderbrengen	bij	Passend	onderwijs.	De	staatssecretaris	denkt	met	deze	

maatregel	de	ondersteuning	aan	leerlingen	efficiënter	te	kunnen	organiseren	én	50	miljoen	te	bezuinigen.

Dat blijkt uit de hoofdlijnen-

brief lwoo en pro die Dekker 

begin april stuurde aan de 

Tweede Kamer. De samen-

werkingsverbanden zullen 

zelf de indicatie voor lwoo en 

pro gaan verzorgen. Hiermee 

worden de regionale ver-

wijzingscommissies (RVC’s) 

overbodig, wat zeven miljoen 

euro moet opleveren. De 

indicatie voor het (voortgezet) 

speciaal onderwijs komt ook 

te vervallen, wat vier miljoen 

euro oplevert. Verder wil 

staatssecretaris Dekker 29 mil-

joen bezuinigen op Passend 

onderwijs door onder andere 

de enveloppemiddelen Pas-

send onderwijs te schrappen. 

Tot slot wordt er 10 miljoen 

gekort op het ondersteunings-

budget van de samenwer-

kingsverbanden in het voorge-

zet onderwijs. Dekker stelt dat 

de samenwerkingsverbanden 

zelf kunnen bepalen hoe ze 

deze korting moeten opvan-

gen, ‘bijvoorbeeld door de 

ambulante begeleiding effi-

ciënter te organiseren’. Door 

deze bezuinigende maatrege-

len zou de extra ondersteu-

ning aan leerlingen doelma-

tiger en efficiënter geregeld 

worden, zonder dat de leer-

ling er de dupe van wordt. 

Dekker: “Bezuinigen is altijd 

pijnlijk. Het belangrijkste is 

dat de leerling in de klas er zo 

min mogelijk van merkt. Dat 

laatste is voor mij leidend.”

Volledige regie
Regionale samenwerkingsver-

banden van scholen krijgen de 

volledige regie, inclusief zeg-

genschap over de aan Passend 

onderwijs verbonden budget-

ten. Scholen kunnen zo zelf 

beter bepalen welk kind welke 

ondersteuning nodig heeft. _
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debat passend onderwijs

‘Samenwerkingsverbanden moeten van 
bestuurlijke focus naar inhoudelijke invulling’

Samenwerkingsverbanden	moeten	zich	vanaf	nu	meer	gaan	richten	op	de	inhoudelijke	invulling	van	

Passend	onderwijs.	Schoolbesturen	moeten	daarbij	ouders	en	leerkrachten	betrekken.	Dat	stellen	zowel	

staatssecretaris	Dekker	als	de	Tweede	Kamerleden	in	een	debat	over	de	voortgang	van	Passend	onderwijs.

Tot nu toe lag de focus van 

de samenwerkingsverbanden 

voornamelijk op de bestuurlij-

ke inrichting, zoals de formele 

oprichting van de samenwer-

kingsverbanden. Volgens de 

Tweede Kamer is het nu zaak 

dat er wordt gewerkt aan de 

inhoud van Passend onder-

wijs, zoals het vaststellen 

van de basisondersteuning, 

de schoolondersteuningspro-

fielen en de criteria op basis 

waarvan leerlingen worden 

doorverwezen naar speciale 

voorzieningen.

Zorgen
Verschillende partijen hebben 

de Kamer laten weten zich 

zorgen te maken over de invoe-

ring van het Passend onder-

wijs. CNVO Onderwijs vindt 

dat leraren niet klaar zijn 

voor Passend onderwijs. In een 

ledenonderzoek gaf een derde 

van de leraren aan gedrags- of 

leerproblemen onvoldoende 

te kunnen begeleiden. Ook de 

PO-Raad en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) 

voorzien problemen, omdat de 

invoering van Passend onder-

wijs en de Transitie Jeugdzorg 

niet synchroon lopen. Ook ver-

schillen de regio’s waarbinnen 

gemeenten jeugdzorg organi-

seren met de samenwerkings-

verbanden. Dat zou het voor 

het onderwijs en de gemeen-

ten moeilijk maken om goed 

samen te werken. Staatssecre-

taris Dekker heeft in het debat 

al laten weten niet van plan 

te zijn de jeugdzorgregio’s 

en samenwerkingsverbanden 

gelijk te trekken. Volgens Dek-

ker is het aan de gemeenten 

om voor een goede afstem-

ming te zorgen. Ook sluit hij 

niet uit dat samenwerkings-

verbanden met verschillende 

gemeenten kunnen gaan 

samenwerken.

De samenwerkingsverbanden 

komen in de plaats van de 

240 samenwerkingsverbanden 

‘Weer samen naar school’. Ook 

de regionale expertise centra 

voor het speciaal onderwijs 

worden opgeheven. De spe-

ciale scholen in cluster 3 en 

4 zullen aansluiten bij de 

samenwerkingsverbanden 

Passend onderwijs. Passend 

onderwijs wordt ingevoerd tus-

sen 2013 en 2020. Per 1 augus-

tus 2014 zijn scholen verplicht 

leerlingen die extra ondersteu-

ning nodig hebben een pas-

sende onderwijsplek te bieden. 

Per 1 augustus 2015 begint de 

nieuwe bekostiging.

Dekker heeft de Tweede Kamer 

toegezegd om in juni opnieuw 

te rapporteren over de voort-

gang van de invoering van 

Passend onderwijs. De mate 

van betrokkenheid van ouders 

en leraren bij de inhoudelijke 

invulling ervan zal hierbij 

extra aandacht krijgen. _

De AVS biedt ondersteuning 

met betrekking tot de invoe-

ring van Passend onderwijs, 

de toerusting van directie en 

leraren en de afstemming met 

jeugdzorg, zie www.avspifo.nl 

of mail naar m.vanast@avs.nl.

internetconsultatie

Reageren op toezichtkader samenwerkings  verbanden

Tot	26	april	aanstaande	kunnen	schoolbesturen,	schoolleiders,	samenwerkingsverbanden,	leraren,	ouders,	

medezeggenschapsorganen,	gemeenten,	jeugdzorginstellingen	en	overige	geïnteresseerden	nog	reageren	op	

het	concepttoezichtkader	voor	de	samenwerkingsverbanden	van	de	Inspectie	van	het	Onderwijs.

De inspectie streeft naar een 

open benadering van de ont-

wikkeling van het toezicht, 

met behoud van haar positie 

als toezichthouder. Met de 

consultatie wil zij de kwaliteit 

van het toezicht op de samen-

werkingsverbanden verhogen 

en het draagvlak voor het toe-

zicht vergroten.

De inspectie zal toezicht gaan 

houden op de kwaliteit van de 

uitoefening van de taken van 

het samenwerkingsverband. 

Hiervoor is een integraal toe-

zichtkader ontwikkeld. Daarin 

staat beschreven hoe toezicht 

wordt gehouden op de onder-

wijskwaliteit, de financiën 

en de naleving van wet- en 

regelgeving. Er staat ook in 

welke aspecten en indicatoren 

beoordeeld worden. _

Kijk voor het concept-

toezichtkader en de 

reactiemogelijkheid op 

www.internetconsultatie.nl/

toezichtswv
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landelijke indicatiestelling speciaal onderwijs en 
leerlinggebonden financiering vervalt

Geldigheidsduur huidige indicaties 
verandert
Met	de	komst	van	Passend	onderwijs	vervalt	de	landelijke	indicatiestelling	voor	

speciaal	onderwijs	en	leerlinggebonden	financiering	(lgf ).	Hierdoor	verandert	

de	geldigheid	van	huidige	indicaties.	Op	de	beschikking	van	de	commissie	van	

indicatiestelling	(CvI)	staat	tot	wanneer	de	indicatie	geldig	is.

arbitrage met of zonder mediation mogelijk

Landelijke geschillencommissie 
samenwerkingsverbanden van start
Onlangs	is	de	nieuwe	landelijke	arbitragecommissie	samenwerkingsverbanden	Passend	onderwijs	geïnstalleerd.	

De	commissie	kan	geschillen	tussen	scholen	en	samenwerkingsverbanden	Passend	onderwijs	beslechten.

Voor leerlingen die met een 

leerlinggebonden financie-

ring (rugzak) deelnemen aan 

het regulier onderwijs, ver-

valt de rugzak op 1 augustus 

2014. Vanaf die datum heb-

ben scholen een zorgplicht. 

Dat betekent dat zij voor alle 

kinderen die extra ondersteu-

ning nodig hebben een pas-

send onderwijsprogramma 

en begeleiding moeten 

bieden. Het samenwerkings-

verband krijgt vanaf 1 augus-

tus 2014 de lgf-bekostiging 

die nu naar de reguliere 

scholen gaat. De scholen in 

het samenwerkingsverband 

moeten afspraken maken 

over de bekostiging van extra 

ondersteuning op de regulie-

re scholen. Het is belangrijk 

om dat op tijd te doen, zodat 

scholen en ouders weten 

waar zij vanaf 1 augustus 

2014 aan toe zijn.

(Voortgezet) speciaal 
onderwijs
Leerlingen die op 1 augustus 

2014 met een geldige indica-

tie staan ingeschreven in het 

(voortgezet) speciaal onder-

wijs ((v)so), kunnen daar nog 

maximaal twee jaar blijven. 

Als zij binnen die twee jaar 

naar een andere (v)so-school 

willen, bijvoorbeeld vanwege 

de overgang van so naar 

vso, dan moet de school een 

toelaatbaarheidsverklaring 

aanvragen bij het samenwer-

kingsverband. _

Meer informatie: 

www.passendonderwijs.nl.

De nieuwe arbitragecom-

missie zal bemiddelen bij 

geschillen tussen schoolbe-

sturen en het bestuur van 

het samenwerkingsverband, 

of binnen het bestuur van 

het samenwerkingsverband. 

Tijdens de behandeling van 

het wetsvoorstel Passend 

onderwijs heeft de minister 

toegezegd om samen met de 

sectororganisaties een voor-

beeldbepaling beschikbaar 

te stellen. Hiermee kunnen 

samenwerkingsverbanden de 

gebondenheid aan de arbi-

trage in de statuten regelen. 

Als blijkt dat opname in de 

statuten van de samenwer-

kingsverbanden niet of onvol-

doende gebeurt, komt hier 

alsnog wetgeving voor. De 

sectororganisaties hebben de 

voorbeeldbepaling inmiddels 

beschikbaar gesteld. Samen-

werkingsverbanden kunnen 

kiezen uit een variant waarin 

voorafgaand aan de arbitrage 

wel of geen mediation is opge-

nomen. _

Meer informatie over de 

arbitragecommissie en 

de werkwijze (reglement) 

komt beschikbaar op 

www.onderwijsgeschillen.nl. 

De ‘Richtlijn arbitrage-

bepaling in statuten 

samenwerkingsverbanden 

Passend onderwijs’ staat 

op www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs.

6



ac tueel 

onder andere subsidie

Passend onderwijs en mobiliteit: 
steun voor regionale aanpak

Samenwerkingsverbanden	Passend	onderwijs	kunnen	(financiële)	steun	krijgen	

voor	gezamenlijk	mobiliteitsbeleid.	De	invoering	van	de	samenwerkings

verbanden	heeft	niet	alleen	organisatorische	en	financiële	gevolgen	maar	ook	

personele	consequenties.	Het	perspectief	van	het	personeel	wordt	afhankelijk	

van	de	vraag	vanuit	het	samenwerkingsverband:	welke	functies	en	welke	

expertise	blijven	behouden?

De sociale partners, waaron-

der de AVS, verenigd in het 

Arbeidsmarktplatform PO wil-

len schoolbesturen stimuleren 

en ondersteunen om samen te 

komen tot een regionale aan-

pak van het mobiliteitsbeleid, 

uitgaande van het gegeven 

dat de arbeidsmarkt regionaal 

bepaald is. Op het gebied van 

mobiliteitsbeleid kan het 

Arbeidsmarktplatform PO de 

samenwerkingsverbanden Pas-

send onderwijs ondersteunen, 

onder meer met subsidie.

Mobiliteits centra
In een regionaal mobiliteits-

centrum samenwerken met 

andere schoolbesturen kan 

bijdragen aan de oplossing 

van specifiek demografische 

ontwikkelingen en daaruit 

voortkomende uitstroom van 

personeel. Een mobiliteits-

centrum is een goed middel 

om vraag en aanbod binnen 

een samenwerkingsverband 

te matchen. Niet alleen om 

boventalligheid te voorkomen 

en terugdringen, maar ook 

als personeel zelf de wens uit 

zich verder te ontwikkelen 

door mobiel te worden. Bestu-

ren kiezen in hun regio voor 

hun eigen aanpak en integre-

ren die aanpak in het eigen 

HRM-beleid.

Het Arbeidsmarktplatform 

PO adviseert en ondersteunt 

de oprichting van regionale 

mobiliteitscentra, onder meer 

met een subsidie, gedurende 

drie jaar. Dit programma is 

ontwikkeld in samenwerking 

met het Participatiefonds. _

Meer informatie: Arbeids-

marktplatform PO, Joyce 

van Solinge, tel. 070-3765732 

en www.arbeidsmarkt 

platformpo.nl/subsidies/

regionale-mobiliteitscentra/

voorwaarden-en-deelname.

html of m.vanast@avs.nl

medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Nieuwe website 
medezeggenschap 
Passend onderwijs

Alle	informatie	over	medezeggenschap	binnen	

Passend	onderwijs	is	sinds	kort	terug	te	lezen	

op	de	nieuwe	website	www.medezeggenschap-

passendonderwijs.nl.

Het Steunpunt medezeggenschap Passend onderwijs geeft infor-

matie, voorlichting en advies aan ouders, personeelsleden, leer-

lingen (voortgezet onderwijs) en medezeggenschapsraden. Ook 

helpt het steunpunt directeuren en bestuurders bij de medezeg-

genschap binnen Passend onderwijs en de oprichting van de 

ondersteuningsplanraad.

Het steunpunt is een initiatief van de vakbonden (AVS, AOb, 

CNV-Onderwijs, FvOv), leerlingorganisatie (LAKS) en landelijke 

ouderorganisaties (Balans, CG-raad, Platform VG, LOBO, NKO, 

OUDERS & COO en de Vereniging Openbaar Onderwijs). Het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) finan-

ciert het steunpunt. _

oproep

Beste educatieve apps 
gezocht

Schoolleiders,	leerkrachten,	leerlingen	en	ouders	

worden	opgeroepen	om	mee	te	denken	over	

creatieve	invalshoeken	voor	educatieve	apps.

Om de betrokkenen bij het onderwijs te stimuleren hun ideeën 

over goede educatieve apps met elkaar te delen, heeft staatsse-

cretaris Dekker de wedstrijd Meester App gelanceerd. Educatieve 

apps kunnen leerlingen helpen om bepaalde leerstof beter en 

sneller op te pikken. Op de website van Meester App staat in 

welke categorieën de ideeën en producten ingestuurd kunnen 

worden. Het gaat om ideeën voor bruikbare apps. Ook bestaande 

educatieve apps kunnen meedoen aan de wedstrijd. Meester 

App, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, wil met de 

wedstrijd scholen meer inzicht geven in de mogelijkheden om 

apps te gebruiken in het onderwijs. Tot en met 14 juni 2013 kun-

nen ideeën of demo’s worden ingezonden. Op 26 juni worden de 

prijswinnaars bekendgemaakt. _

Meer informatie: www.meesterapp.nl
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indienen vergoedingsverzoeken overzichtelijker

Vernieuwd reglement
Participatiefonds 2013/2014

Het	Participatiefonds	heeft	het	vernieuwde	reglement	voor	het	schooljaar	

2013/2014	gepubliceerd.	De	opzet	van	het	reglement	is	geheel	aangepast	om	het	

–	digitaal	–	indienen	van	vergoedingsverzoeken	overzichtelijker	te	maken.	Verder	is	

duidelijker	welke	documenten	voor	een	vergoedingsverzoek	het	Participatiefonds	

verwacht.	Het	vernieuwde	reglement	geldt	vanaf	augustus	2013	en	is	ook	van	

toepassing	op	de	ontslagen	per	1	augustus	2013.

Wat is er veranderd?

•	Aansluiting	op	CAO-PO	2013

Vanaf 1 augustus 2013 vormen 

de beëindigingsgronden uit 

de CAO-PO de basis van het 

reglement. Door aan te slui-

ten op de cao is direct helder 

welke beëindigingsgrond van 

toepassing is. Hierdoor is de 

beëindigingsgrond uit de 

beëindigingsovereenkomst 

of het ontslagbesluit makke-

lijker terug te vinden in het 

reglement.

•	Per	beëindigingsgrond	duide-

lijke	voorwaarden

Voorheen waren er twee voor-

waarden: ‘onvermijdbaarheid’ 

en ‘inspanningsverplichting’. 

Deze zijn in het vernieuwde 

reglement opnieuw verwoord 

in vier concrete voorwaarden. 

Per beëindigingsgrond is dui-

delijk omschreven aan welke 

voorwaarden voldaan moet 

worden en welke documenten 

het Participatiefonds verwacht.

De voorwaarden zijn:

–  Voorwaarde 1: aange-

toond dient te worden dat 

de reden van ontslag is 

gecommuniceerd met de 

werknemer.

–  Voorwaarde 2: aangetoond 

dat de werkgever zich heeft 

ingespannen om de werk-

nemer te behouden voor de 

eigen functie.

–  Voorwaarde 3: aangetoond 

dat de werkgever zich heeft 

ingespannen om de werk-

nemer te behouden voor de 

eigen organisatie.

–  Voorwaarde 4: aangetoond 

dat de werkgever de werk-

nemer heeft geprobeerd te 

begeleiden naar een andere 

organisatie.

•	Modelverklaringen

Om goed te kunnen voldoen 

aan de verschillende voor-

waarden en efficiënter de 

juiste documenten te kunnen 

verzamelen, zijn er model-

verklaringen beschikbaar. Bij-

voorbeeld de ‘modelverklaring 

gesprekkencyclus’. Door deze 

verklaring te ondertekenen 

bevestigen de werkgever en de 

werknemer dat ze gesprekken 

hebben gevoerd over het func-

tioneren van de werknemer. 

De modelverklaringen zijn te 

downloaden bij het indienen 

van een vergoedingsverzoek. _

Het reglement is te down-

loaden via www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/

regelingen.

Meer informatie: AVS Help-

desk, helpdesk@avs.nl, 

tel. 030-2361010 en

www.participatiefonds.nl

extra stimulans voor mannen in onderwijs

Meer subsidie voor hij-instromers

Er	is	meer	subsidie	beschikbaar	om	mannen	voor	de	klas	te	krijgen.	

Door	een	combinatie	van	twee	regelingen	gaat	het	nu	in	totaal	om	26.000	euro	

per	hijinstromer.

Om meer mannen voor de 

klas te krijgen ontwikkelde 

het Arbeidsmarktplatform PO 

eerder al de subsidieregeling 

Hij-instroom van 7.000 euro 

per mannelijke zij-instromer. 

Deze financiële tegemoet-

koming voor de werving en 

selectie, opleidings- en bege-

leidingskosten van (hoger 

opgeleide) instromende man-

nen, moet zorgen voor een 

meer evenwichtige samen-

stelling van personeel in het 

basisonderwijs. Het ministerie 

van OCW heeft bovendien 

de bestaande zij-instroomre-

geling (subsidie) uitgebreid 

naar het primair onderwijs 

en (voortgezet) speciaal 

onderwijs. Daarmee investeert 

het ministerie 19.000 euro per 

zij- of hij-instromer.

Het Arbeidsmarktplatform PO 

heeft een pool samengesteld 

voor mannen die potentieel 

geschikt zijn en geïnteresseerd 

in het leraarsvak. Deze is door 

schoolbesturen te raadplegen 

via www.hij-instromers.nl. _

Meer informatie: 

www.arbeidsmarkt 

platformpo.nl/subsidies/hij-

instroom.html
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zwartboek werkgroep en steungroep kleuteronderwijs

‘Kleuters nog niet toe aan leren’
Er	wordt	’bespottelijk’	veel	gevraagd	van	kleuters	op	de	basisschool.	Daardoor	
groeit	de	kans	dat	ze	psychische	problemen	ontwikkelen	als	faalangst,	pesten	en	
ADHD.	Dat	stelt	de	Werkgroep	en	Steungroep	Kleuteronderwijs,	een	groep	van	
zo’n	450	kleuterleerkrachten,	oudonderwijzers	en	ontwikkelingspsychologen.	

Zij	boden	onlangs	een	zwartboek	aan	de	Tweede	Kamer	aan.

“Kleuters moeten letters 

leren, terwijl ze daar nog 

helemaal niet aan toe zijn”, 

zegt ontwikkelingspsycholoog 

Ewald Vervaet in Sp!ts. “Het 

kost heel veel tijd hen letters 

te leren, terwijl ze dat weer 

vergeten zijn na een zomer-

vakantie. Kleuters moeten 

spelen en bewegen. Dat is hun 

ontwikkelingsfase. Ze kunnen 

niet lang stilzitten. Dat kan 

tot onrust en ADHD leiden. 

Het is alsof je een fundament 

van cement niet laat opdrogen 

en er al op gaat bouwen.”

“Op 4- en 5-jarige leeftijd 

zijn ze nog niet klaar voor de 

eisen van rekenen en taal die 

nu aan hen worden gesteld. 

Kleuters krijgen zo een hekel 

aan school, terwijl kinderen 

van nature zeer nieuwsgierig 

zijn”, aldus oud-onderwijs-

kracht Elly de Wildt, samen-

stelster van het rapport en 

lid van de werkgroep in Sp!ts. 

Ze vindt het ongelofelijk dat 

sommige scholen zelfs meer 

eisen stellen aan de kleuter 

dan volgens de schoolinspec-

tie nodig is. ”Ze zijn bang voor 

een slechte beoordeling en 

om als zwakke school te boek 

te staan. Intussen zitten de 

leerkrachten dagelijks beoor-

delingen te rapporteren en 

besteden ze tijd aan toetsen, 

terwijl ze jonge kinderen in 

het spelen zouden moeten 

faciliteren.”

Sinds de invoering van de 

basisschool in 1985 is het 

onderscheid tussen kleuter- 

en lagere school weggevallen, 

om een doorlopende leerlijn 

te realiseren. Inmiddels is 

besloten dat er een specialisa-

tie ‘Het jonge kind’ komt op 

de pabo. _

digitale vaardigheid leren

‘Knopvaardig iets anders 
dan digitaal geletterd’
Kinderen	die	in	het	digitale	tijdperk	zijn	opgegroeid	
zijn	niet	automatisch	in	staat	technologieën	goed	in	te	
zetten	voor	het	leren.	Ook	de	huidige	generatie	leraren	
in	opleiding,	met	veel	ervaring	in	het	persoonlijk	
gebruik	van	ict,	heeft	niet	vanzelfsprekend	de	didac
tische	bekwaamheid	voor	goed	gebruik	van	ict	in	

het	onderwijs.

Deze conclusie over de digitale geletterdheid van jongeren blijkt uit 

een artikel van prof. Paul A. Kirschner (Open Universiteit), dat is ver-

schenen in het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift van Kennisnet: 

4W (Weten Wat Werkt en Waarom).

Kinderen en jongeren die in het digitale tijdperk zijn opgegroeid 

– digital	natives – zijn handig met knoppen, maar dat wordt vaak 

verward met digitale vaardigheid of zelfs mediawijsheid. Tweede 

Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA) diende onlangs een motie in 

om de ict-bekwaamheid van (aanstaande) leraren te verhogen. _

Meer informatie: www.4W.kennisnet.nl en www.kennisnet.nl/evene-

menten-en-bijeenkomsten/ict-in-het-onderwijs-de-wisselwerking-

tussen-onderzoek-en-praktijk (jaarlijkse conferentie over onder-

zoek naar wat werkt met ict op 24 april aanstaande)

legaliseren asielkinderen

Kinderpardon 
aanvragen tot 1 mei 
aanstaande

Het	kinderpardon	dat	op	1	februari	2013	van	

kracht	is	geworden,	biedt	asielkinderen	die	zonder	

zicht	op	een	verblijfsvergunning	ten	minste	vijf	

jaar	in	Nederland	waren	(en	hun	gezinsleden)	de	

mogelijkheid	om	gelegaliseerd	te	worden.	

De verblijfsvergunning wordt niet automatisch verleend en 

moet worden aangevraagd. Dat kan tot 1 mei 2013. Scholen 

die leerlingen hebben zonder verblijfsvergunning kunnen hun 

ouders, verzorgers of familieleden op het kinderpardon wijzen. 

Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op 

grond van het zogenoemde kinderpardon, gelden bepaalde voor-

waarden. _

Alle informatie over het kinderpardon staat op www.ind.nl 

(zoekfunctie).

9k ader prim air april 2013



ac tueel 

een op de drie speelt geregeld op tablet

Tabletgebruik onder 1-jarigen fors toegenomen

Een	op	de	drie	1jarige	kinderen	speelt	geregeld	of	vaak	op	een	tablet.	In	2012	was	dit	nog	een	op	de	acht.	

Bij	de	driejarigen	is	dit	zelfs	al	meer	dan	de	helft	van	de	kinderen,	blijkt	uit	onderzoek	onder	duizend	ouders	

met	kinderen	tussen	0	en	7	jaar,	verricht	door	stichting	Mijn	Kind	Online	in	opdracht	van	Mediawijzer.net.

Twee op de drie peuters weet 

al precies wat ze moeten doen 

om geluidjes of bewegingen 

op het scherm van de tablet 

te krijgen. En vier op de tien 

tweejarigen weet al hoe ze een 

computer moeten opstarten 

of afsluiten of hoe ze met 

een mobiele telefoon moeten 

bellen. Ruim één op de drie 

kinderen speelt vaak met een 

smartphone als die in het 

gezin aanwezig is.

De meeste ouders zijn posi-

tief over het mediagebruik 

van hun kinderen. Ze zeggen 

dat het goed is voor de ont-

wikkeling van hun kind en 

voor later op school. Vooral 

educatieve spelletjes, geheu-

genspelletjes en filmpjes zijn 

populair. Vaders vinden het 

zelf belangrijker dan moeders 

om samen met hun kinderen 

op digitale media te spelen. 

Opvallend is dat meer dan een 

derde van de ondervraagde 

ouders media inzet als rust-

moment voor zichzelf of tegen 

verveling van het kind, terwijl 

ze liever hebben dat hun kind 

met iets anders bezig is dan 

met digitale media. Vooral 

moeders geven de voorkeur 

aan gewoon speelgoed boven 

digitale media. Vaders hebben 

er minder problemen mee.

In het kader van de Media 

Ukkie Dagen is de brochure 

‘104 leerzame apps en sites 

voor kinderen van 2 tot 8 

jaar’ verschenen, dat gratis 

te downloaden is en aan te 

vragen door scholen, kinder-

opvang en ouders. _

Meer informatie: 

www.mediaukkies.nl/

initiatieven-activiteiten

onderzoek naar pesten in het basisonderwijs

‘Minder pesters, meer gepesten’

Pestgedrag	in	het	primair	onderwijs	is	intensiever	geworden.	Het	aantal	kinderen	

dat	digitaal	wordt	gepest,	is	de	afgelopen	vijf	jaar	verdubbeld.	Dit	blijkt	uit	een	

landelijk	onderzoek	naar	pesten	door	de	School	&	Innovatie	Groep.

Gemiddeld 9 procent van de 

basisschoolkinderen geeft 

aan structureel – dagelijks of 

wekelijks – gepest te worden. 

In 2008 lag dit percentage 

nog op 8 procent. Het aantal 

kinderen dat zegt zelf structu-

reel te pesten is daarentegen 

gezakt van 3,8 procent in 

2008 naar 2,7 procent in 2012. 

“Minder pesters dus, die meer 

slachtoffers maken”, stelt het 

onderzoeksbureau.

Het percentage gepeste kinde-

ren dat digitaal wordt gepest, 

is in de afgelopen vijf jaar ver-

dubbeld, van 9 procent in 2008 

naar 18 procent in 2012. De 

reden voor de stijging zal mede 

komen omdat er in 2012 uit-

gebreider onderzoek is gedaan 

naar ‘digipesten’, vanwege de 

opkomst van sociale media.

Bijna honderd scholen en zo’n 

tienduizend kinderen uit de 

groepen 5 tot en met 8 in het 

primair onderwijs door heel 

Nederland deden mee aan 

het onderzoek. Volgens het 

onderzoeksbureau vindt pes-

ten steeds meer plaats buiten 

het zicht van de leerkrachten. 

Pesten gebeurt nog altijd het 

meest op het schoolplein, 

gevolgd door het eigen klas-

lokaal en na schooltijd in de 

buurt van school. Het pesten 

is over het algemeen meer 

verbaal en mentaal dan fysiek. 

Kinderen gaan niet snel naar 

de leerkracht of een andere 

volwassene als ze worden 

gepest. Slechts 39 procent van 

de gepeste kinderen zegt dat 

wel te doen. Ook weet meer 

dan de helft van de gepeste kin-

deren niet (altijd) wat zij moet 

doen als ze gepest wordt.

Kinderen die gepest worden 

geven aan zich hierdoor vooral 

verdrietig te voelen, boos te 

zijn of zich alleen te voelen. 

21 procent geeft zelfs aan zich 

bedreigd te voelen. Bijna de 

helft van de kinderen die gepest 

wordt reageert door weg te 

lopen. Het gevoel van veiligheid 

in en rond de school(omgeving) 

is de afgelopen vijf jaar hetzelf-

de gebleven. Een ruime meerder-

heid van de kinderen voelt zich 

veilig in en rondom school. Kin-

deren die gepest worden, voelen 

zich beduidend minder veilig 

dan kinderen die niet gepest 

worden. Dit geldt echter ook 

voor de kinderen die pesten. _

De AVS organiseert in mei en 

juni eendaagse studiedagen 

over pesten, zie www.avs.nl/pifo/

voorjaar2013.
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Over	het	thema	

Het	tabletgebruik	onder	peuters	is	het	afge

lopen	jaar	flink	toegenomen.	Twee	op	de	drie	

kleintjes	weet	al	precies	wat	ze	moeten	doen	

om	geluiden	of	bewegingen	op	het	scherm	van	

de	tablet	te	krijgen.	Kinderen	van	nu	groeien	

op	met	de	vanzelfsprekende	aanwezigheid	

van	smartphones	en	tablets.	Het	is	voor	deze	

generatie	dé	manier	om	informatie	te	vergaren	

en	met	elkaar	te	communiceren.	Er	zit	voor	

leerkrachten	en	schoolleiders	dus	niets	anders	

op	dan	te	anticiperen	op	deze	ontwikkeling	

en	de	ictmogelijkheden	voor	het	onderwijs	

zoveel	mogelijk	te	omarmen.	Maar	zo	vanzelf

sprekend	als	het	voor	de	allerkleinsten	is,	zo	

makkelijk	is	de	omslag	naar	een	zogenaamde	

digitale	school	voor	veel	schoolbesturen	

nog	niet.

Onder	andere	Steve	Jobsscholen,	Cloud

scholen	en	Sterrenscholen	zijn	in	ieder	geval	

elk	op	hun	eigen	wijze	al	de	uitdaging	aan

gegaan.	Zij	maken	intensief	gebruik	van	ict.	

En	dat	beperkt	zich	niet	tot	de	aanschaf	van	

een	paar	laptops	of	tablets,	maar	moet	leiden	

tot	een	geheel	nieuw	school	systeem.	Deze	en	

andere	pioniers	komen	in	dit	thema	aan	het	

woord	over	de	mogelijkheden,	struikel	blokken	

en	opbrengsten	van	ict	voor	het	onderwijs.	

thema _ digihulp

n i e u w e  t e c h n o l o g i e ë n  i n  h e t   o n d e r w i j s :  v e r r i j k i n g  o f  l a s t ?

Ict	in	de	school:	voor	de	ene	schoolleider	een	

verrijking,	voor	de	ander	een	bron	van	zorg.	

Wat	doe	je	met	de	leerkracht	die	vasthoudt	

aan	klassikaalmetboekoptafel?	En	hoe	

herken	je	een	ictbekwame	schoolleider?	

(Tip:	niét	aan	zijn	hippe	smartphone	of	

fanatieke	getwitter!)	 tekst lisette blankestijn

“Als schoolleider kun je op verschillende niveaus ict-

bekwaam zijn. Sommige schoolleiders zijn begeistert: ze	

gebruiken zelf nieuwe technologieën, geloven heilig in de 

kracht van ict in het onderwijs en zetten het liefst morgen 

de school vol met tablets. Andere schoolleiders kijken hoe 

ict de adminstratielast kan verminderen. De vraag die vrij-

wel alle schoolleiders zich stellen is niet meer óf ict het 

onderwijs versterkt, maar meer hoe en wat.” Aan het woord 

is Jan Kees Meindersma, manager Expertise bij Kennisnet. 

“Gaat het om visie op ict in het leren, dan zijn er grote 

verschillen. Effectiever leren, 21st	century	skills, communice-

ren met ouders via ict: schoolleiders hebben verschillende 

ambities.”

De leerkracht kiest Welke rol neem je in naar je 

leerkrachten toe? “Er zijn flinke verschillen in de ict-vaar-

digheid van leerkrachten”, zegt Meindersma. “Privé gaat 

het meestal wel: e-mailen, een PowerPoint maken. Ict in de 

klas inzetten is lastiger. Misschien wil je een leerkracht aan-

spreken op zijn ict-bekwaamheid. Maar wie gaat erover of 

de leerkracht ict gebruikt in de klas? Ik vind: de leerkracht 

is de professional, hij kiest de werkvormen en didactiek. 

Dus spreek je hem niet aan op zijn digitale vaardigheden, 

maar op de competenties. We weten bijvoorbeeld uit onder-

zoek dat digitaal oefenen werkt. Als schoolleider kun je 

de leerkracht vragen uit te leggen waarom hij ict daarbij 

wel/niet inzet. Hetzelfde geldt voor het gebruik van een 

digitaal leerlingvolgsysteem. Dat helpt om de ontwikkeling 

van een kind te volgen, dus waarom zou je als leerkracht 

zo’n systeem niet gebruiken, als je het gezamenlijk hebt 

aangeschaft? Door sociale media verandert de dynamiek 

Herken de i ct-vaardige schoolleider
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n i e u w e  t e c h n o l o g i e ë n  i n  h e t   o n d e r w i j s :  v e r r i j k i n g  o f  l a s t ?

Herken de i ct-vaardige schoolleider
van een school. Mag een juf twitteren over een leerling? 

Dat gesprek moet je aangaan met je team. Internet is net 

het gewone leven. Sta je ouders niet toe om dagelijks veel 

aandacht te vragen? Dan ga je ook geen grote hoeveelheden 

e-mails uitwisselen over hun kind. Wil je je leerlingen klaar-

stomen voor de 21e eeuw? Met die apparaten kunnen ze wel 

omgaan, maar als schoolleider ben jij ervoor verantwoorde-

lijk dat de kinderen mediawijs worden. Dus moeten ze leren 

omgaan met tegenstrijdige meningen, bronnen kunnen 

beoordelen, de reikwijdte van sociale media overzien. Hóe 

ze dat leren, daarover ga je de dialoog aan met je team.”

Directeuren met lef Schoolbestuurders kijken op een 

ander niveau naar de competenties van hun directeuren. 

“Een schoolleider mag in ieder geval zelf niet achterlopen”, 

vindt Anko van Hoepen, lid van het College van Bestuur van 

de Alpha Scholengroep. “Mis je expertise op ict-gebied? 

Ga dan in gesprek met een collega-directeur of leerkracht 

die er wel verstand van heeft. Meestal zijn de persoonlijke 

ict-vaardigheden van schoolleiders wel in orde, maar als 

het gaat om een visie op ict in het onderwijs dan is die 

meestal nog beperkt. Uitzonderingen daargelaten, uiter-

aard. Als een schoolleider het belang van ict echt niet 

ziet, moet het bestuur hem daarop bevragen: waarom 

zou je ict wel/niet moeten inzetten? Het vuur aan de 

schenen! Onderwijsinhoudelijk gebeurt er nog niet 

genoeg met de hardware die we in de scholen gebruiken. 

Leerkrachten zijn vaak gefrustreerd, omdat de infrastruc-

tuur niet voldoet. Computers in vier jaar afschrijven? 

Dat is financieel niet haalbaar in het onderwijs. Dus 

doen we er langer mee, en dan komen de gebreken. De 

oplossing? Directeuren met lef. Een schooldirecteur moet 

“De	leerkracht	is	de	professional,	hij	kiest	de	werkvormen	en	didactiek.	Dus	spreek	je	hem	niet	aan	op	zijn	digitale	vaardigheden,	
maar	op	de	competenties.”
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van Klokhuis bekijken, dan twitteren we wat we zien. We 

hebben een twittermuur met strookjes met berichten die 

we echt gaan tweeten. We gebruiken Twitter ook voor thuis-

opdrachten. Dan zoeken de kinderen via een afgesproken 

hashtag naar informatie. En we hebben al een meetwitte-

rende ouder!”

Faciliteren Voor Irma Pieper, directeur van 

Montessorischool De Plotter in Zutphen is het ‘eigenlijk 

heel simpel’, ict op school. “Als schoolleider zie ik het als 

mijn taak om onze visie op onderwijs helder te houden en 

de mensen te faciliteren die affiniteit hebben met ict. We 

hebben een ict’er die bijhoudt wat er te koop is en nadenkt 

over hoe ict ons onderwijs kan versterken. Ik zorg ervoor 

dat zij de scholing krijgt die ze daarvoor nodig heeft. En 

we sparren: hoe kunnen we een iPad gebruiken, welke 

meerwaarde heeft zo’n tablet, past dit bij onze missie en 

visie? Daarnaast hebben we een onderwijsassistent die 

dol is op techniek. Hem faciliteren we om bijvoorbeeld 

in de bovenbouw filmpjes te maken met de leerlingen. 

Natuurlijk zijn sommige leerkrachten minder bekwaam 

met ict dan anderen. Ik vraag dan: wat heb je nodig? Ik 

stimuleer de talenten en zij nemen de rest van het team 

mee. We willen aansluiten bij onze kinderen, en binnen ons 

Montessoriklassenmanagement is dat ook mogelijk. Of ze 

nu met de iPad, de roze toren of het rekenboekje werken 

maakt mij niet uit, het zijn middelen. En kinderen genieten 

van ict, dat is hun wereld.”

Toekomst Jan Kees Meindersma van Kennisnet: 

“Wij hebben instrumenten en kennis om ict te benutten, 

maar de omslag moet plaatsvinden in het team.” Hij ver-

wacht veel van schoolleiders die kunnen sturen op basis 

van informatie. “Welke informatie heb je echt nodig? 

Sturingsinformatie is iets anders dan gegevens om ver-

antwoording af te leggen! Ict kan veel inzichtelijk maken: 

wat levert ontwikkelingsgericht werken op? Wat vertellen 

Citoscores? Tevredenheidsonderzoeken? Hoe interpreteer je 

visie hebben, gedurfde keuzes maken. Pilots doen, samen 

met leerkrachten die echt iets willen met ict. Het bestuur 

moet hem daarvoor de ruimte geven. Ons bestuur ziet dat 

de scholing van onze lerarenteams momenteel een flinke 

push krijgt door een begeleidingstraject bij het Samsung 

Onderwijs Innovatiefonds.” Dit fonds is een particulier initi-

atief voor het basisonderwijs, gericht op het integreren van 

ict en sociale media in het onderwijs. Scholen die willen 

werken aan de 21st century skills van hun leerlingen kun-

nen er een begeleidingstraject ter waarde van 30.000 euro 

aanvragen. Van Hoepen: “Wij hebben daarmee een impuls 

kunnen geven aan onze professionele leergemeenschap. 

Iedere deelnemende leerkracht diept een onderzoeksvraag 

uit, bijvoorbeeld over het gebruik van smartphones of sociale 

media als educatief instrument. Ze worden begeleid door 

adviescentrum Innofun, en ook doen een docent en studen-

ten van de pabo van Hogeschool Zeeland mee.”

Twitteren in de klas Marloes de Looff, leerkracht 

van groep 7/8 op de Ichthusschool in Wolphaartsdijk zit 

in zo’n leergemeenschap, de groep ‘Sociale media in het 

onderwijs’. “Ik maak zelf veel gebruik van Twitter en 

vroeg me af hoe ik dat zinvol als leermiddel kon inzetten. 

Toen ik een keer tijdens een studiedag veel had getwit-

terd, merkte ik bij thuiskomst dat ik mijn vriend precies 

vertelde wat ik al getweet had. Ik realiseerde me: als je je 

boodschap kernachtig in een paar tekens samenvat, dan 

blijft dat hangen. Daarom twitter ik nu met mijn klas, ons 

account is @groepie78. Als we bijvoorbeeld een uitzending 

d i g i h u l p  o f  d i g i h e l p ? 

Schoolleider Irma 

Veenhuizen, basis-

school ‘De Vuur-

vogel’ in Assen 

ontwikkelde een 

eigen informatieve 

app.

“We	hadden	voor	

school	een	iPad	

aangeschaft	om	ons	te	oriënteren	op	apps.	

Net	in	die	periode	kwam	er	een	vader	naar	

me	toe	die	vroeg	of	we	een	eigen	app	wilden	

ontwikkelen.	Hij	bleek	een	bedrijf	te	ver

tegenwoordigen	dat	apps	ontwikkelt	en	ze	

hadden	proefkonijnen	nodig.	We	hebben	

overlegd	over	alle	mogelijkheden	en	handig

heidjes,	zoals	ziekmelden	via	de	app,	een	

agenda,	foto’s	plaatsen.	Als	er	een	activiteit	

op	school	plaatsvindt,	sturen	we	via	de	app	

een	pushberichtje.	Vooral	het	ziekmelden	

van	een	kind	via	de	app	vinden	veel	ouders	

een	uitkomst,	dat	kun	je	gewoon	doen	als	je	

onderweg	bent.	Wij	krijgen	het	binnen	via	

email	en	voor	ouders	zonder	smartphone	

kan	het	ook	nog	via	de	website.	We	hebben	

goed	ondervangen	dat	kinderen	van	die	

toepassing	geen	misbruik	kunnen	maken.	

Als	een	kind	langdurig	ziek	is	of	er	is	een	

patroon,	dan	bellen	we	ouders	gewoon.	Het	

is	een	succes:	de	app	is	al	tweehonderd	keer	

gedownload,	terwijl	we	maar	150	leerlingen	

hebben.	Dat	komt	omdat	ook	andere	scho

len,	en	leerlingen	die	zelf	een	iPad	bezitten,	

‘m	hebben	gedownload.	De	app	is	verkrijg

baar	vanaf	350	euro,	de	prijs	is	afhankelijk	

van	hoeveel	applicaties	en	mogelijkheden	

je	er	in	wilt	verwerken.	Het	moet	zo	statisch	

mogelijk	zijn,	want	updates	kosten	geld.	

Ik	zie	geen	nadelen,	je	moet	je	als	school	

openstellen	voor	vernieuwing.	Ik	denk	

dat	leerboeken	geen	lang	leven	meer	zijn	

beschoren.”	tekst larissa pans

‘g a at  h e t  o m  v i s i e  o p  i c t  i n 
h e t  l e r e n ,  d a n  z i j n  e r  g r ot e 
v e r s c h i l l e n ’
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die informatie? Door het McKinsey-onderzoek (2010) weten 

we dat scholen die groeien van ‘goed’ naar ‘excellent’ goed 

meten en actie ondernemen op de uitkomsten. Er schuilt 

voor de toekomst veel kracht in nieuwe combinaties: al die 

gegevens uit de systemen in combinatie met het oordeel 

van de professional. Dus niet alleen taal/rekenen, maar 

ook sociaal-emotioneel. Daarmee kun je gepersonaliseerd 

onderwijs bieden, waarmee we leerlingen echt kunnen hel-

pen hun talenten maximaal te ontwikkelen. Schoolleiders 

zijn hierin de cruciale factor.” _

m e e r  w e t e n ?
•	 	Kennisnet	wil	een	project	starten	over	de	rol	van	de	school

leider	met	betrekking	tot	het	benutten	van	ictmogelijkhe

den.	De	organisatie	roept	daarom	alle	schoolleiders	op	om	

mee	te	praten	over	wat	er	van	de	schoolleider	verwacht	mag	

worden	aan	kennis,	kunde	en	houding	om	ict	te	laten	werken	

in	de	school.	Geïnteresseerden	kunnen	contact	opnemen	

met	Jan	Kees	Meindersma	via	j.meindersma@kennisnet.nl.

	 www.kennisnet.nl

•	 	Het	Samsung	Onderwijs	Innovatiefonds	heeft	nog	een	aantal	

begeleidingstrajecten	beschikbaar	voor	geïnteresseerde	

scholen,	gericht	op	het	integreren	van	ict	en	sociale	media	in	

het	onderwijs.	www.onderwijsinnovatiefonds.nl

thema _ digihulp

d i g i h u l p  o f  d i g i h e l p ? 

Reijnder Eggens, 

directeur van basis-

school De Mare 

in Rotterdam. Het 

team op zijn school 

is wel met ict bezig, 

hijzelf kan niet 

typen en heeft geen 

computer.

“Mijn	adjunctdirecteur	schift	de	emails	

die	voor	mij	bestemd	zijn	en	ik	vind	printjes	

ervan	op	mijn	bureau.	Met	pen	schrijf	ik	er	

een	kort	antwoord	bij	en	via	mijn	secreta

resse	worden	de	mails	verstuurd.	Ik	reageer	

dus	altijd	heel	snel	op	emails,	ook	al	kan	ik	

niet	typen	en	heb	ik	een	werkkamer	zonder	

computer.	Iedereen	op	school	is	heel	erg	

druk	met	de	computer,	behalve	de	directeur.	

We	hebben	zelfs	ooit	een	prijs	gewon

nen:	‘mooiste	website	van	Nederland’.	

Omdat	ik	op	een	grote	school	zit,	werkt	dit	

systeem	prima.	Ik	word	overal	van	op	de	

hoogte	gehouden.	Ik	ben	de	hele	dag	heel	

druk	bezig	de	school	te	leiden	en	houd	me	

voornamelijk	bezig	met	personeelsbeleid,	

contacten	van	buitenaf	en	ontvang	men

sen.	Hier	staat	een	map	vol	ordners	met	

functioneringsgesprekken,	het	hoeft	niet	

in	een	computer	te	staan.	Ik	ben	heus	niet	

anticomputer	hoor,	maar	hecht	er	niet	

veel	waarde	aan.	Ik	zie	de	computer	voor

namelijk	als	hulpmiddel,	als	typemachine	

en	brievenbus.	Mijn	deur	staat	altijd	open.	

Ouders	en	leerkrachten	waarderen	dat	per

soonlijke	contact	zeer.	Met	deze	wijze	van	

people management	heb	ik	geen	computer	

nodig.	Ik	weet	dat	ik	een	der	laatste	Mohi

kanen	ben,	maar	ach,	iemand	moet	dat	toch	

zijn.”	tekst larissa pans

‘s m a l l  s c h o o l s  fo r  g lo b a l 
c i t i z e n s ’

Ict	biedt	kansen	aan	kleine	scholen	en	krimpregio’s.	Jan	

Lepeltak	(voormalig	lector	ict	en	didactiek	en	tegenwoordig	

adviseur	vanuit	LearningFocus):	“Tijdens	mijn	lectoraat	had	

ik	contact	met	een	uitstekende	kleine	school	in	Friesland.	

Die	is	nu	gesloten,	omdat	ze	het	vereiste	minimumaantal	

leerlingen	niet	haalden.	Heel	erg	jammer,	want	er	pleit	

veel	voor	kleine	scholen.	Daar	zijn	door	de	sociale	cohesie	

minder	orde	en	pestproblemen	en	het	ziekteverzuim	onder	

leerkrachten	is	lager.	Waar	grote	scholen	soms	geïsoleerde	

bolwerken	zijn,	is	een	kleine	school	vaak	de	hartslag	van	een	

plaatselijke	gemeenschap.	Door	ict	in	te	zetten	zijn	kleine	

scholen	meer	gericht	op	de	buitenwereld.	Small schools for 

global citizens.”	

Lepeltak	pleit	voor	een	ander	onderwijsmodel,	waarbij	kleine	

scholen	met	sociale	media	leergemeenschappen	vormen	

over	de	grens	van	de	scholen	heen.	“Denk	aan	een	les	over	

een	historisch	onderwerp,	zoals	de	Titanic.	Leerlingen	

kunnen	via	Twitter	samenwerken	met	kinderen	van	andere	

scholen.	Leerkrachten	kunnen	expertise	uitwisselen	en	

taken	verdelen.	Kinderen	met	leerproblemen	kunnen	een	

virtueel	remedial teachinggroepje	vormen	en	online	extra	

oefenen.	Ik	vind	dat	we	moeten	investeren	in	experimenten	

en	nieuwe	leermodellen	ontwikkelen.	Liefst	samen	met	

Kennisnet	(dat	een	stappenplan	voor	schoolbestuurders	

ontwikkelt)	en	de	onderwijsinspectie.”	Lepeltak	formeert	

momenteel	een	denktank	‘ict	en	kleine	scholen’.

Meer	informatie:	www.learningfocus.nl	en	

www.kennisnet.nl/themas/kansenbijkrimp

maatwerktraining sociale media

AVS	biedt	maatwerktrainingen	op	het	gebied	van	sociale	

media	voor	individuele	leerkrachten	en	schoolleiders,	

maar	ook	voor	teams,	(G)MR	of	ouderraad	(in	company	

is	mogelijk).	De	kosten	per	deelnemer	bedragen	slechts	

65	euro.	Kijk	op	www.avs.nl/pifo/socialemedia	of	neem	

contact	op	met	Margriet	van	Ast,	maatwerk@avs.nl,	

tel.	0302361010.
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d e  d i g i s c h o o l :  d r ie  co n c ep t en  v erg el ek en

Tussen	de	tien	en	vijftien	Steve	Jobsscholen	starten	in	augustus.	Deze	iPadscholen	gaan	

onderwijs	bieden	met	behulp	van	apps	van	Apple.	Er	zijn	meer	scholen	die	intensief	gebruik	

maken	van	ict:	de	Sterrenschool	werkt	met	Microsoft	en	de	Cloudschool	met	Google.	

Hoe	onderscheiden	deze	digischolen	zich	van	elkaar	en	wat	is	hun	meerwaarde?	 tekst jaan van aken

Van apps op je iPad
tot les in de cloud

thema _ digihulp

De	Cloudschool	is	ontstaan	op	mytylschool	De	Brug	in	Rotterdam,	zodat	de	lichamelijk	of	meervoudig	gehandicapte	leerlingen	ook	thuis	of	vanuit	het	
ziekenhuis	kunnen	leren.	Via	Google	Apps	voor	het	onderwijs	maakt	de	school	digitaal	lesmateriaal	online	toegankelijk	via	‘de	cloud’.
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Plotseling veert Maurice 

de Hond, opiniepeiler en 

initiatiefnemer van de 

Steve Jobsscholen, op van 

de bank en houdt zijn 

iPad in de lucht. “Hoor je 

dat vliegtuig? Het is net 

opgestegen van Schiphol 

en op weg naar Hanno-

ver. Ik zie de hoogte en 

de snelheid via de app	

Flightradar24.” Op het 

scherm kan hij alle passa-

giersvluchten wereldwijd 

volgen. “Met deze app 

kan ik zo tien, vijftien 

lesideeën bedenken om 

leerlingen twee weken 

bezig te houden. Zo kan 

ik je heel veel voorbeel-

den laten zien.”

En die apps gaan ze 

gebruiken ook. In augustus gaan de eerste Steve Jobsscho-

len open. “Het zullen er ongeveer vijftien zijn. Merendeels 

bestaande scholen die volgens het onderwijsconcept ‘Onder-

wijs voor een nieuwe tijd’ (O4nt) gaan werken”, kondigt De 

Hond aan. Drie scholen zullen volledig als Steve Jobsschool 

starten, de andere voeren het concept niet meteen helemaal 

in. “De ruime openingstijden vormen het probleem, zij 

beginnen als O4nt-scholen met reguliere schooltijden.”

De iPadsschool, zoals Steve Jobsscholen ook genoemd wor-

den, is een combinatie van een virtuele school – overal en 

op elk moment leren – en een fysieke school. Onderwijs en 

opvang zijn geïntegreerd en de school is vijftig weken per 

jaar open tussen 7.30 en 18.30 uur, zonder vaste vakantie-

perioden. Leerlingen krijgen een iPad en kunnen daarmee 

– ook buiten de traditionele schooluren – verbinding leg-

gen met de virtuele leeromgeving van de school en gebruik 

maken van educatieve apps.

Ook twee scholen van de Almeerse Scholengroep gaan over 

tot het O4nt-concept, omdat ze kinderen nu tekort doen, 

vertelt clusterdirecteur Hans Theeboom. “Het onderwijs 

sluit nu niet aan bij de omgevingswereld van leerlingen. 

Thuis worden ze multimediaal opgevoed en op school pak-

ken we ze dat af. Ken jij een bedrijf waar geroepen wordt 

wie er vandaag achter de computer mag, zoals op school 

gebeurt”, luidt zijn retorische vraag.

De Hond ziet de iPad als de onderwijsrevolutie die een 

geïndividualiseerde aanpak van leerlingen mogelijk maakt. 

“Dat is altijd beloofd, maar nooit waargemaakt. Wat wij 

gaan doen is totaal iets anders dan tien iPads in de school 

halen, dat is hetzelfde als vijf desktops neerzetten. Het 

klassieke schoolsysteem is te veel gericht op het verzame-

len van kennis. We gaan er naartoe dat je altijd online 

bent en dan kun je kennisverwerker worden in plaats van 

kennisverzamelaar.” >

Cloudschool Twee andere digischolen – de 

Cloudschool en de Sterrenschool – hebben grote 

raakvlakken én duidelijke verschillen met de Steve 

Jobsschool. De Cloudschool is ontstaan op mytylschool 

De Brug in Rotterdam. “Onze lichamelijk of meervou-

dig gehandicapte leerlingen zijn regelmatig ziek thuis, 

in het ziekenhuis of aan het revalideren. Continuïteit 

is belangrijk en de Cloudschool biedt die”, verklaart 

directeur Jan Kraaijenbrink. Via Google Apps voor 

het onderwijs maakt de school digitaal lesmateriaal 

online toegankelijk via ‘de cloud’. “Leerkrachten zetten 

leerarrangementen klaar in de digitale leeromgeving 

Cloudwise en leerlingen kunnen plaats- en tijdonafhan-

kelijk leren met hun laptop of tablet. De digitale agenda 

geeft structuur en ze kunnen online overleggen als ze 

niet naar school kunnen komen.” Op dit moment zijn 

zeven mytylscholen bezig met de Cloudschool en ook de 

Sabina van Egmondschool in Oud-Beijerland doet een 

pilot. Projectleider Tejo Vink vertelt dat de proef met 

veel enthousiasme van kinderen en leerkrachten draait. 

“Het vroeg veel voorbereiding om lesmateriaal digitaal 

op te slaan, maar nu kunnen leerlingen via groeps- of 

individuele programma’s op hun eigen niveau aan de 

slag. Leerkrachten merken dat ze het klassenmanage-

ment beter kunnen uitvoeren en dat we beter aansluiten 

bij de leerlingen. Zoals het er nu uitziet, gaan we het uit-

breiden naar alle zeventien scholen van ons bestuur.”

Een verschil met de Steve Jobsschool is de structuur van 

de Cloudschool, vindt directeur Kraaijenbrink. “Leren 

gebeurt volgens de landelijk genormeerde leerlijnen 

en een planmatige aanpak via de digitale studiewijzer 

Cloudwise. De Steve Jobsscholen werken met apps en dat 

zijn alleen losse lessen die in mijn ogen te weinig struc-

tuur bieden.”

Het kan zijn dat het 

voor zijn type school 

noodzakelijk is een 

strakke structuur te 

hanteren, reageert De 

Hond. “Wat wij gaan 

doen, kan een heel 

springerig proces zijn.” 

Wat niet wegneemt 

dat O4nt garandeert 

dat kinderen aan het 

eind van de basis-

school de kerndoelen 

gehaald hebben, vult 

Theeboom, clusterdi-

recteur en meedenker 

bij O4nt, aan. Om de 

vooruitgang van leer-

lingen met apps te 

volgen, ontwikkelde 

O4nt de iDesk. “De 

resultaten komen in 

“Het	onderwijs	sluit	nu	niet	aan	
bij	de	omgevingswereld	van	
leerlingen”,	vindt	clusterdirecteur	
Hans	Theeboom	van	de	Almeerse	
Scholengroep.	Dit	bestuur	opent	in	
2014	een	nieuwe	gecombineerde	
Sterren/Steve	Jobsschool.

Maurice	de	Hond,	initiatiefnemer	
van	de	Steve	Jobsscholen:	
“We	gaan	er	naartoe	dat	je	
altijd	online	bent.	Dan	kun	je	
kennisverwerker	worden	in	plaats	
van	kennisverzamelaar.”
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leerlingvolgsysteem Parnassys binnen en je kunt ze verge-

lijken met die van andere Nederlandse kinderen”, kondigt 

De Hond aan.

Sterrenschool De Sterrenschool in Ermelo is in augus-

tus 2012 overgegaan op het gelijknamige concept omdat 

het leerlingaantal sterk was teruggelopen, vertelt manager 

onderwijs Gert Westerik. “Het spreekt mij aan dat er zoveel 

ruimte in het concept zit en dat je maatwerk kunt bieden 

aan leerlingen”, zegt hij. De school kent flexibele schooltij-

den en vakanties en is 52 weken per jaar open van 7 tot 19 

uur. Het onderwijs is maatwerk: elk kind heeft een indivi-

dueel leerarrangement. Onderwijs en opvang sluiten naad-

loos op elkaar aan. De school heeft een digitale leeromge-

ving, met een grote rol voor taal, rekenen en lezen. Vanaf 

groep 3 hebben leerlingen een laptop en in de onderbouw 

doen ze een proef met tablets. “We zijn aan het bekijken 

wat we van de huidige lesmethodes loslaten en laten over-

nemen door software. Bij rekenen, lezen en taal hebben we 

de papieren methode nog wel, maar zetten we steeds meer 

de computer in om te trainen en proberen we zoveel moge-

lijk webbased te werken”, zegt Westerik.

De term Steve Jobsschool klinkt voor hem als een harnas. 

“Ik heb het idee dat ik Apple-spullen moet aanschaffen om 

zo’n school te mogen zijn. Dat past gewoon niet bij onze 

visie. Het mooie aan de Sterrenschool is dat je vanuit het 

concept een eigen richting kunt kiezen die past bij onze 

school en kinderen.”

De Almeerse Scholengroep opent in 2014 een nieuwe 

gecombineerde Sterren/Steve Jobsschool, kondigt Thee-

boom aan, die ook in het bestuur van de Sterrenscholen 

zit. “Taal en rekenen vormen een van de sterren. Dat is 

Jan	Kraaijenbrink,	directeur	van	Cloudschool	De	Brug	(mytyl)	in	
Rotterdam:	“In	mijn	ogen	bieden	Steve	Jobsscholen	met	losse	lessen	
via	apps	te	weinig	structuur.	Op	de	Cloudschool	gebeurt	het	leren	
volgens	de	landelijk	genormeerde	leerlijnen	en	een	planmatige	
aanpak	via	de	digitale	studiewijzer	Cloudwise.”

Op	de	Sterrenschool	in	Ermelo	is	het	onderwijs	maatwerk:	elk	kind	heeft	een	individueel	leerarrangement	in	een	digitale	leeromgeving.	Vanaf	groep	3	
hebben	leerlingen	een	laptop	en	de	onderbouw	doet	een	proef	met	tablets.
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belangrijk, maar wij denken door de nadruk te leggen op 

de vaardigheden van de 21e eeuw, dat kinderen als bijpro-

duct vanzelf taal en rekenen leren. Onder die vaardigheden 

verstaan we innovatief vermogen, flexibiliteit, samenwer-

ken, creativiteit en mediawijsheid.”

Apple, Google en Microsoft Wat opvalt is dat de 

drie concepten ieder via een ander platform, Apple, Google 

en Microsoft, digitaal onderwijs bieden. De Cloudschool 

bespaart geld met Google apps. “De servers en de ict-

ondersteuning van dure bureaus kunnen weg”, besloot 

Kraaijenbrink. Volgens De Hond biedt Apple momenteel de 

meeste educatieve apps en is de iPad daarom de aangewe-

zen tablet voor het onderwijs. De Sterrenschool in Ermelo 

werkt met Microsoft. Westerik: “Microsoft biedt voor ons 

nu de meeste mogelijkheden, maar de ontwikkelingen 

gaan zo snel dat we de mogelijkheid openhouden om voor 

Apple of Google te kiezen.”

Er zitten ook nadelen aan het werken met ict. Volgens 

Kraaijenbrink worstelt de hele wereld met het ontsluiten 

van lesstof binnen ‘de cloud’. “In onze toekomstvisie komt 

er intelligente software die leerlingen volgt bij het leren en 

die aanvullende, verdiepende en verrijkende stof toevoegt. 

Dat werkt pas als je in een database volgens één standaard 

labels koppelt aan al het digitale lesmateriaal. Dat is veel 

werk.” Ook educatieve uitgeverijen zoeken naar de beste 

werkwijze. Nu kopen scholen een licentie voor het gebruik 

van volledige methodes. “Bij cloudcomputing	wil je alleen 

betalen voor gebruik, pay	per	use, zodat je delen van ver-

schillende methodes kunt gebruiken. Het huidige verdien-

model van uitgeverijen is daar nog niet op ingesteld”, weet 

Kraaijenbrink.

Commitment Bij het werken als digischool is het 

essentieel om de leerkrachten mee te krijgen. O4nt vraagt 

een commitment	van 80 á 90 procent van een team vóór een 

school Steve Jobsschool kan worden. Bij de Sterrenschool 

in Ermelo moesten 

leerkrachten opnieuw 

solliciteren en zich ver-

binden aan het concept. 

“Alle leerkrachten zijn 

gebleven en waren direct 

voorstander van het kind-

gerichte maatwerk dat 

we nu bieden”, vertelt 

Westerik. Hij introduceert 

nieuwe zaken via de kin-

deren bij zijn collega’s. 

“We hebben bijvoorbeeld 

een webbased tafeltrai-

ner waarbij leerlingen 

tegen elkaar op een ren-

baan lopen door zo snel 

mogelijk tafels te doen. 

Leerkrachten raakten 

enthousiast doordat de 

leerlingen er een succes 

van maakten.”

Ict moet geen middel op zich worden, daarover is iedereen 

het eens. Westerik: “We bekijken wat het beste middel is 

om een kind verder te helpen. Dat kan software zijn en net 

zo goed een leesboek of een rekenschrift.” Ook op de Steve 

Jobsschool komen leerateliers met daarin ook fysiek reken-

materiaal. “Als de fysieke omgeving sterker is, moet je die 

vooral gebruiken. Als een ouder postduiven houdt, ga je dat 

met kinderen bekijken en laat je daar een videoreportage 

van maken.” _

m e e r  w e t e n ?
www.cloudschool.nu

www.o4nt.nl

www.desterrenschool.nl

De	term	Steve	Jobsschool	klinkt	
voor	Gert	Westerik,	manager	
onderwijs	bij	de	Sterrenschool	in	
Ermelo,	te	veel	als	een	harnas.	“Ik	
heb	het	idee	dat	ik	Applespullen	
moet	aanschaffen	om	zo’n	school	
te	mogen	zijn.”

d i g i h u l p  o f  d i g i h e l p ? 

Bertie Vink, direc-

teur van basisscho-

len Het Talent en 

De Regenboog in 

Emmen. Alle kinde-

ren uit groep vier 

hebben hun eigen 

tablet op naam 

gekregen.

“Kinderen	uit	groep	4	krijgen	les	via	de	taal

app.	De	werkboeken	voor	taal	gebruiken	ze	

niet	meer,	alle	oefeningen	vullen	ze	in	op	

de	tablet.	Hun	antwoorden	worden	meteen	

nagekeken:	er	verschijnt	een	krulletje	of	

een	streepje,	dan	moeten	ze	de	opdracht	

overdoen.	Er	is	een	uitklapbaar	helpmenu.	

De	winst	voor	leerkrachten	is	dat	het	werk	

al	is	nagekeken	en	dat	ze	op	hun	display	

kunnen	zien	hoe	snel	leerlingen	werken	en	

hoe	ze	de	opdrachten	doen.	Als	de	leerlin

gen	bezig	zijn,	kan	een	leerkracht	al	actie	

ondernemen.	Het	scheelt	dus	veel	tijd.	Zelf	

vind	ik	deze	manier	van	werken	niet	eens	

enorm	vernieuwend,	het	hoort	bij	deze	tijd,	

toch?	Kinderen	leren	zelfstandig	werken	

op	een	laagdrempelige	manier.	Leerlingen	

en	leerkrachten	zijn	laaiend	enthousiast.	

En	alle	leerlingen	vanaf	groep	vier	kunnen	

Spaanse	–	en	sinds	kort	ook	Franse	–	les	

via	een	app	volgen,	naast	het	gewone	les

programma.	Daar	doen	al	veel	kinderen	aan	

mee.	Wat	wel	tegenviel	was	dat	ons	hele	

netwerk	‘zwaarder’	gemaakt	moest	worden.	

Dat	kost	geld	en	daar	gaat	tijd	overheen.	En	

een	gevaar	is	dat	kinderen	verslaafd	raken	

aan	hun	tablet.	Daar	gaan	we	zeker	boven

op	zitten.	Als	school	hebben	we	daar	een	

opvoedkundige	taak	in,	samen	met	ouders.”		

tekst larissa pans
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g a m in g  in  h e t  o n d erw i j s

Serious	games	winnen	snel	aan	terrein;	niet	

alleen	binnen	de	entertainmentsector,	ook	

bedrijven	en	zorginstellingen	verkennen	

in	toenemende	mate	de	toepassingen	van	

games	bij	het	verbeteren	van	hun	producten	

of	diensten.	Vreemd	genoeg	worden	serious	

games	in	het	onderwijs	nog	maar	zeer	

spaarzaam	geïmplementeerd.	Waarom	die	

terughoudendheid?	 tekst danielle arets

The next level

“Door de inzet van serious	games hebben we veel kosten 

kunnen besparen bij het trainen van chirurgen in oplei-

ding”, aldus Marlies Schijven, chirurg bij het Academisch 

Medisch Centrum in Amsterdam. Schijven is een warm 

pleitbezorger van de inzet van games	als ‘leeromgeving’. 

“Door games kunnen mensen veel flexibeler, op ieder 

gewenst moment hun vaardigheden, zoals bij ons de oog-

handcoördinatie, trainen. Er zijn ook geen extra kosten 

mee gemoeid. Bovendien vinden de meeste artsen deze 

trainingen leuker dan de traditionele scholingen.”

Niet alleen binnen de zorgsector, ook bij veel bedrijven 

winnen serious games terrein. Ze worden ingezet voor 

het geven van trainingen, het bijhouden van vaardighe-

den en zelfs het versterken van het teamgevoel. Binnen 

het nationale onderzoeksprogramma CRISP (Creative 

Industry Scientific Programme) werkt een multidis-

ciplinair team van wetenschappelijke onderzoekers 

(waaronder de TU Delft), ontwerpers (zoals van de 

Design Academy in Eindhoven) en diverse bedrijven en 

thema _ digihulp

gezondheidsinstellingen in het project G-motiv. Gezamen-

lijk onderzoeken zij hoe serious games ingezet kunnen 

worden om gedrag te veranderen. Denk daarbij aan het 

inzetten van spelelementen bij verslaafden of demente 

ouderen, of zoals genoemd voor het versterken van het 

teamgevoel.

Afkeer Michael Bas, directeur van Ranj, is een van de 

seriousgamepartners in het G-motiv project. Hij beaamt 

dat interactieve spellen voor veel sectoren een kosten- en 

tijdsbesparing kunnen opleveren en bovendien wint een 

organisatie ermee aan effectiviteit omdat mensen graag 

‘d o o r  d e  s n e l l e  f e e d b a c k  z i j n 
g a m e s  z o’ n  s u c c e s vo l  l e e r m i d d e l ’
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The next level
op een interactieve manier leren. “Het rendement van 

trainingen of cursussen is veel hoger dan via traditionele 

leermethodes, zoals een college of workshop. Door games 

zijn mensen veel meer betrokken met alle zintuigen: ze 

horen, zien en moeten actief participeren. Mensen kun-

nen daardoor de aangeboden kennis veel beter verwerken 

en langer onthouden.”

Ondanks de veelgehoorde positieve geluiden is er in het 

onderwijsveld echter nauwelijks animo. Volgens Bas is er 

zelfs sprake van een lichte afkeer. “Scholen en educatieve 

instellingen zijn doorgaans zeer terughoudend; we krij-

gen er nauwelijks voet aan de grond.” Zelf denkt hij dat 

de oorzaak gezocht moet worden bij het gebrek aan ken-

nis op dit gebied. Het verbaast hem echter dat er ook wei-

nig interesse bestaat om zich te laten informeren. “Zodra 

ik scholen probeer te interesseren, hoor ik steeds dezelfde 

riedel: te duur, past niet in het huidige onderwijssysteem 

of -curriculum of het niveau is niet goed genoeg.” Tijd om 

deze mantra eens onder de loep te nemen.

Geen ruimte Een veel gehoorde klacht van onderwijs-

instellingen is dat games in het onderwijs moeilijk te imple-

menteren zijn, vanwege de huidige lespakketten en taken 

die behandeld moeten worden. Dat is beslist een worsteling 

voor het onderwijs, dat steeds strikter bepaalde leerlijnen 

moet volgen.

Mirjam de Vries, schoolleider van obs ‘t Montferland in 

’s-Heerenberg vlakbij de Duitse grens, erkent dat er bij colle-

ga-schoolleiders scepsis bestaat over het implementeren van 

seriousgame-elementen. “Ik begrijp de terughoudendheid, 

scholen moeten aan zoveel eisen voldoen en de games zijn 

niet meteen in te passen in de huidige leerlijnen. Maar ze 

zijn wel een enorme aanvulling op die leerlijnen.” Zelf heeft 

de school vier jaar geleden licenties van diverse spellen 

aangeschaft. “We zien dat door een programma als Reken-

tuin leerlingen aanzienlijk beter zijn gaan presteren op het 

gebied van rekenen. Ze doen die spellen ook regelmatig 

thuis in hun eigen tijd.”

Michael Bas erkent dat de huidige spellen inderdaad een 

aanvulling op en geen vervanging zijn van het lesmateriaal. 

“We hebben geprobeerd een spel te ontwikkelen dat daad-

werkelijk ter vervanging van een leerlijn kan functioneren. 

Maar dat blijkt financieel onhaalbaar.” Voor het financieren 

van een dergelijk programma is volgens Bas extra steun 

nodig. Wat hem betreft zou de overheid zich meer mogen 

bemoeien met educatieve games. “De overheid kan wel 

ondersteunen in de aanschaf van ict-apparatuur, zoals digi-

tale schoolborden, maar niet in de content. Dat maakt het 

voorlopig schier onmogelijk naar the next	level te gaan.”

Duur Zijn games op dit moment te duur voor implemen-

tatie in het onderwijs? Voor het inzetten van games moeten 

licenties betaald worden; de prijzen variëren van een paar 

honderd tot enkele duizenden euro’s. Schoolleider De Vries 

geeft toe dat de inzet van het programma Rekentuin voor 

haar school met 320 leerlingen zo’n 600 euro per jaar kost. 

“Een behoorlijk bedrag, maar als ik dat afweeg tegen het 

enthousiasme van mijn team en de verbeterde rekenpresen-

taties van mijn leerlingen is het dat zeker waard. De prijzen 

dwingen ons wel om duidelijke keuzes maken. We kunnen 

niet alles aanschaffen. Het voordeel is dat de licenties vaak 

voor een jaar afgesloten worden; we kunnen dus ieder jaar 

opnieuw een afweging maken.”

Bas beaamt dat de prijzen op dit moment hoog zijn. Hij wijt 

dit vooral aan het feit dat niet alleen het onderwijsveld, 

maar ook de educatieve uitgeverijen conservatief zijn als 

het gaat om de implementatie van seriousgame-applicaties. 

Daardoor is het vaak lastig de spellen grootschalig op de 

markt te brengen en de prijs te drukken.

“De	prestaties	van	mijn	leerlingen	verbeteren	door	het	spelen	van	
serious	games	en	ze	vinden	het	vooral	erg	leuk”,	vertelt	schoolleider	
Mirjam	de	Vries	van	obs	‘t	Montferland	in	’s	Heerenberg.

‘d e  h o g e  p r i j z e n  vo o r  g a m e s 
d w i n g e n  o n s  w e l  o m  d u i d e l i j k e 
k e u z e s  m a k e n ’
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Bas: “Dat is bijzonder jammer, want waar de gebruikelijke 

leermethodes vaak een omlooptijd van acht jaar hebben 

voordat ze weer opnieuw worden uitgegeven, kunnen games 

makkelijk en vrij goedkoop van updates voorzien worden. 

Daarmee voorkomen we oubollig materiaal en kunnen we 

beter inspelen op wat op dit moment relevant is.”

Leerwaarde  Los van de ruimte die het onderwijs biedt 

en de kostenpost, is een cruciale vraag: hoe effectief is inter-

actief leren? Uit een recent rapport van TNO blijkt dat er 

nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar 

de effectiviteit, oftewel de leerwaarde, van serious games. 

Het rapport is een uitvloeisel van het GATE-programma 

(GAme research for Training and Entertainment) waarin 

TNO sinds 2006 samen met de Universiteit Utrecht en de 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht onderzoek doet naar 

de toekomst van gaming. Wel wijst het rapport uit dat er in 

de toekomst veel verwacht kan worden; het zou volgens de 

onderzoekers zelfs een grotere impact kunnen hebben dan 

het internet.

Ook veel onderwijsexperts zijn ervan overtuigd dat mul-

tisensorische trainingen zeer effectief zijn; ‘leren doe je 

met je hart, hoofd en handen’ zoals de beroemde vernieu-

wingspedagoog Kees Boeke het verwoordde. Games kunnen 

veel zintuigen aanspreken: het motorische systeem, het 

visuele systeem en het cognitieve systeem. En ze kunnen 

vooral ook de wisselwerking ertussen modereren. Daardoor 

zijn ze volgens de internationale ‘seriousgamegoeroe’ Jane 

McGonigal geweldige leermiddelen: “Games inspire hard 

work, the setting of ambitious goals, learning from and even 

enjoying failure, and coming together with others for a com-

mon goal.”

Ook schoolleider De Vries ervaart dit in de dagelijks prak-

tijk. “De prestaties van mijn leerlingen verbeteren en ze 

vinden het vooral ook erg leuk. Bij een programma als Type 

Fun, waarbij snel woorden over het scherm vliegen die ze 

moeten overtypen, krijgen ze 

direct feedback; dat werkt enorm 

stimulerend.” “Dat is precies de 

basis van serious games”, aldus 

Bas. “Door die snelle feedback zijn 

games zo’n succesvol leermiddel.”

Zowel Bas als De Vries beamen dan 

ook de bevindingen van het TNO-

rapport dat games in de toekomst 

een enorme impact zullen heb-

ben op onze leeromgevingen. Bas: 

“Ook al is het op dit moment zo 

ongeveer onmogelijk een leerlijn 

te ontwikkelen; ik denk dat we 

door de inzet van iPads vrij een-

voudig met ondersteunende appli-

caties gaan werken. Stap voor stap 

zullen dan ook educatieve leerlij-

nen plaatsmaken voor educatieve, 

interactieve spellen.” _De leerlingen van obs ’t Montferland spelen serious games, zoals Rekentuin, ook regelmatig thuis 
in hun eigen tijd.

d i g i h u l p  o f  d i g i h e l p ? 

Erna Bouten, 

directeur van basis-

school De Kerneel 

in Nederweert. De 

school startte een 

eigen nieuwszender.

“We wonnen de 

prijsvraag die 

Douwe Egberts 

had uitgeschreven en mochten eenmalig 

gebruik maken van hun reclamebureau. 

Zij bouwden een studio voor ons, iedere 

week nemen onze leerlingen items op in het 

Kerneel Journaal. Ze vertellen wat er alle-

maal gebeurt op school en er zijn onderwer-

pen als het weer en showbizz-nieuws. Dat 

is toch de mooiste reclame, als je leerlingen 

de eigen ambassadeurs van je school zijn! 

We hebben een extra journaal uitgezonden 

rondom de open dagen, waarin leerlingen 

vertelden over de school. Ouders en leer-

krachten kunnen de journaals terugzien 

op een persoonlijk YouTube-kanaal. In het 

studiohokje staat een computer met touch-

screen en een camera. Kinderen klikken het 

aan en er wordt één minuut opgenomen. 

Ze kunnen het filmpje overdoen als ze er 

niet tevreden over zijn. Het lijkt een beetje 

op Achterwerk in de kast (VPRO-jeugd-

programma, red.). Iedere week is er een 

andere groep aan de beurt, het materiaal 

wordt verzameld samen met de leerkracht. 

Natuurlijk checken we de filmpjes voor ze 

de lucht ingaan. Ouders vinden het super. 

In de schoolgids vragen we wel toestem-

ming om beelden van hun kinderen uit te 

zenden, want ook de peuters doen mee. Bij 

iedereen staat alleen de voornaam. En we 

hebben de mogelijkheid geblokkeerd om 

reacties te plaatsen.” 

tekst larissa pans
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e n k e l e  s e r i o u s  g a m e s 
vo o r  h e t  o n d e r w i j s

Tech-Ed
TechEd	is	ontwikkeld	om	de	belangstelling	te	wekken	

bij	leerlingen	tussen	de	10	en	12	jaar	voor	elektro	en	

installatietechniek.	Leerlingen	leren	technische	en	

natuurkundige	principes	te	herkennen	en	toe	te	passen.

www.tech-ed.nl

Mijn naam is haas
In	de	online	serious	game	Op	pad	met	Haas	stappen	

kleuters	in	de	wereld	van	Haas,	beïnvloeden	ze	het	

verhaal	en	lossen	ze	samen	met	Haas	problemen	op.	

www.mijnnaamishaas.nl

Taalzee
Taalzee	is	een	adaptieve	webapplicatie	voor	het	oefenen	

en	meten	van	taalvaardigheden	door	middel	van	

taalspelletjes.	www.taalzee.nl

Rekentuin
Rekentuin	is	een	adaptieve	webapplicatie	voor	het	oefe

nen	en	meten	van	rekenvaardigheden	in	het	primair	en	

voortgezet	onderwijs.	www.rekentuin.nl

Enercities
Enercities	is	een	educatieve	game	waarin	kinderen	leren	

over	energiebronnen	en	de	balans	tussen	mens	en	planeet	

en	handel	drijven.	Het	spel	wordt	medegefinancierd	door	

de	Europese	Commissie.	www.enercities.eu

Bron:	Vives

Kijk	voor	meer	serious	games	op	pagina	48,	49	en	50.

thema _ digihulp

d i g i h u l p  o f  d i g i h e l p ? 

Marco Janssen, 

directeur van 

basisschool Het 

Startblok in Cuijk. 

Een leerkracht 

bedacht samen 

met groep 7 

Klassentwitter en 

twitterquizen.

“Voor	het	idee	van	Klassentwitter	op	kwam,	

waren	we	al	bezig	met	digitale	vernieuwing	

op	school.	Leerlingen	maakten	een	eigen	

blog,	we	zagen	toen	al	de	mooie	en	minder	

mooie	kanten	van	internet.	Kinderen	heb

ben	niet	door	dat	iedereen	kan	meekijken	

op	internet	en	gingen	conflictjes	uitvechten	

via	hun	blog	of	probeerden	zich	via	een	

berichtje	ziek	te	melden.	Dat	is	natuurlijk	

onwenselijk.	Er	ontstond	een	discussie	op	

school,	met	de	leerlingen	erbij:	hoe	gaan	

we	met	elkaar	om	op	internet?	Onze	fout	

was	dat	we	niet	eerst	digitale	gedragsregels	

hadden	opgesteld,	voor	zowel	leerlingen	als	

leerkrachten.	We	hebben	nu	een	protocol	

gemaakt	en	gebruiken	slogans	over	omgaan	

met	internet.	Klassentwitter	is	een	groot	

succes,	we	krijgen	er	enorm	veel	reacties	

op.	Leerkracht	Koen	Steeman	wilde	een	kop

peling	maken	tussen	de	digitale	leefwereld	

en	zijn	eigen	klas	en	startte	het	klassent

witteraccount:	@StartblokGroep7.	Hij	stelt	

vragen	aan	leerlingen	via	Twitter	en	organi

seert	twitterquizen.	Leerlingen	vinden	het	

ontzettend	spannend	om	hun	eigen	telefoon	

mee	te	mogen	nemen	naar	de	klas	én	om	

daar	iets	mee	te	mogen	doen.	Zelfs	kinderen	

van	andere	scholen	doen	nu	mee	aan	de	

quiz.	Twitteren	zorgt	voor	veel	extra	dyna

miek.	Een	klassentweet	over	een	project	

over	omgaan	met	geld,	kreeg	een	reactie	

van	Unicef.	Unicefmedewerkers	zijn	zelfs	op	

school	langs	geweest.”	tekst larissa pans

m e e r  w e t e n ?
•	 	Serious	gaming	in	het	onderwijs,	TNO	rapport,		

drs	J.	E.	Korteling,	2011

•	 	Reality is Broken, why games make us better and how 

they can change the world,	Jane	McGonigal, 2012

•	 	Programma	Gmotiv,	CRISP:	www.crispplatform.nl

•	 	Ranj:	www.ranj.com	

“Games	spreken	veel	zintuigen	aan.	Mensen	kunnen	daardoor	de	
aangeboden	kennis	veel	beter	verwerken	en	langer	onthouden”,	
aldus	seriousgameaanbieder	Michael	Bas	van	Ranj.
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Eén inlogcodeMakkelijk 
wisselen per 

methode

Voortgangs-
rapportages en

advies

Makkelijk
wisselen
per groep

Direct 
naar het
digibord

Eén online lesomgeving voor al uw
leerkrachten voor alle methoden

· Al het benodigde digitale lesmateriaal van de ThiemeMeulenhoff 
methoden via één online omgeving beschikbaar.

· Aanzienlijke tijdsbesparing in de voorbereiding voor uw leerkrachten.

· Automatisch gegenereerde voortgangsrapportages 
 per leerling of groep.

· Keuze uit compacte of complete licentie.

Vraag een vrijblijvende offerte aan via 
www.thiememeulenhoff.nl/methodestartpagina
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdaging	aan.	

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

Zo	kan	het	ook!:	Slimme	kinderen	krijgen	vaak	wel	‘pluslessen’,	maar	te	weinig	

gerichte	feedback.	De	Koningin	Julianaschool	in	’s	Gravenpolder	zet	voor	deze	

kinderen	de	digitale	leeromgeving	‘Khan	Academy’	in.	 tekst susan de boer

“In	een	klas	heb	je	altijd	meerdere	niveaus.	

Als	leerkracht	kun	je	drie	niveaus	in	je	

groep	aan,	maar	met	de	komst	van	Passend	

onderwijs	worden	het	er	meer	en	je	kunt	

de	leerkracht	niet	oneindig	opdelen.	In	een	

digitale	leeromgeving	kun	je	tegemoet	

komen	aan	de	vraag	naar	instructie	

en	feedback	op	maat.”	Daarom	was	

directeur	Jankees	de	Waal	van	de	Koningin	

Julianaschool	in	‘s	Gravenpolder	meteen	

enthousiast	toen	ictcoördinator	Arco	de	

Bonte	twee	jaar	geleden	de	Khan	Academy	

introduceerde.	De	Waal:	“Het	project	is	niet	

het	antwoord	op	alle	problemen,	maar	wel	

kansrijk	om	mee	te	experimenteren.	Het	

blijkt	bij	uitstek	te	voldoen	in	de	plusgroep	

die	we	voor	leerlingen	van	groep	7	en	8	

organiseren.”	Khan	Academy	is	opgezet	

door	de	Amerikaan	Salman	Khan,	die	via	

instructiefilmpjes	zijn	nichtje	hielp	met	

leren	rekenen.	Die	

instructiefilmpjes	

zijn	online	gezet.	De	

uitleg	is	zo	helder,	dat	

kinderen	er	zelfstandig	

mee	aan	de	slag	kun

nen.	Oefeningen	en	

een	beloningssysteem	

–	er	zijn	manen	en	

planeten	te	verdienen,	

die	ook	weer	kunnen	

worden	afgenomen	als	

de	leerling	er	met	de	

pet	naar	gooit	–	zor

gen	voor	het	effectief	

inslijpen	van	basis

bewerkingen.	“Een	

leerling	blijft	op	een	bepaald	niveau	tot	hij	

het	beheerst,	dan	wordt	hij	uitgedaagd	naar	

een	volgend	level te	gaan.	Het	niveau	van	

de	opgaven	loopt	tot	en	met	de	onderbouw	

van	het	voortgezet	onderwijs.	De	leerkracht	

volgt	de	resultaten	van	de	leerling	via	een	

dashboard	en	kan	eventueel	bijspringen”,	

legt	De	Waal	uit.	De	voertaal	is	Engels,	

waardoor	het	programma	niet	geschikt	is	

voor	alle	kinderen.	Ook	voldoet	het	niet	voor	

complexere	problemen	en	samenwerkings

opdrachten.	“We	gebruiken	naast	de	Khan	

Academy	ook	andere	leeromgevingen	in	de	

plusklas,	zodat	verschillende	werkvormen	

aan	bod	komen.”	De	plusklas	vindt	een	keer	

per	week	plaats.	De	rest	van	de	week	zitten	

deze	leerlingen	in	de	reguliere	klas.	De	

groep	snelle	kinderen,	waartoe	de	plus

kinderen	behoren,	maakt	aan	het	begin	

van	ieder	nieuw	hoofdstuk	een	eindtoets	

om	vast	te	stellen	op	welke	onderdelen	

instructie	nodig	is.	De	instructie	volgen	

ze	gezamenlijk,	evenals	de	onderdelen	

die	volgens	de	leerkracht	belangrijk	zijn.	

Daarnaast	werken	de	kinderen	tijdens	de	

reguliere	les	aan	de	Khanopdrachten.	

De	Waal:	“Verder	krijgen	ze	huiswerk.	

Leerlingen	die	extra	moeten	oefenen	om	

mee	te	komen	krijgen	eveneens	werk	mee	

naar	huis.	Maar	we	vinden	het	belangrijk	

dat	ook	de	pluskinderen	zich	moeten	

inspannen.”	Omdat	alle	filmpjes	en	oefe

ningen	van	de	Khan	Academy	via	internet	

voor	iedereen	toegankelijk	zijn,	is	er	

financieel	geen	enkele	drempel.	Wel	moet	

de	leerkracht	zich	even	verdiepen	in	wat	er	

wordt	aangeboden	en	ervoor	zorgen	dat	zijn	

of	haar	eigen	kennis	op	peil	is.	“Dit	expe

riment	sluit	aan	bij	de	school	ontwikkeling	

op	verschillende	fronten.	Er	lag	een	vraag	

hoe	we	pluskinderen	zinvol	werk	kun

nen	laten	doen,	waarbij	ze	ook	feedback	

krijgen	en	worden	gestimuleerd,	en	voor	

leerkrachten	is	het	een	uitdaging	zich	verder	

te	ontwikkelen”,	aldus	de	directeur	van	de	

Koningin	Julianaschool.	Inmiddels	is	er	een	

Nederlandse	versie	van	de	Khan	Academy	in	

ontwikkeling.	_

m e e r  w e t e n ?
www.khanacademy.nl	(of	de	Amerikaanse	

site	www.khanacademy.org)

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook!’

pluskinderen leren 
effectief rekenen met
khan academy

Leerlingen	van	de	Koningin	Julianaschool	in	’s	Gravenpolder	worden	
extra	uitgedaagd	in	de	digitale	leeromgeving	Khan	Academy.
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Payroll maakt het mogelijk de risico’s van uw 
personeelsmanagement te beheersen. U krijgt bij 

OSG maximale flexibiliteit en continuïteit. 

Werving, selectie en arbeidsvoorwaarden bepaalt u zelf. 
De werkgeversrisico’s en de administratieve lasten liggen 

bij OSG. Wij zorgen goed voor uw/ons personeel, ook 
nadat ze bij u weg zijn. Bijvoorbeeld door middel van gratis 

opleiding en ABP pensioen.

Uw voordelen op een rij:
•	 Geen financiële risico’s.
•	 Minimale administratieve last.
•	 Maximale flexibiliteit.
•	 Onze tarieven zijn scherp en transparant.
•	 ISO 9001:2008 en NEN 4400-1 gecertificeerd.
•	 Lid ABU en Keurmerk Stichting Normering Arbeid.

OSG werkt als partner van besturen en management 
in het onderwijs mee aan uw ambitie. Wij zorgen voor 
aansluiting tussen uw beleid en de uitvoering. Dat 
maakt OSG uw partner om te excelleren! Met ruim 600 
specialisten ondersteunen wij dagelijks 425 besturen 

met 2.600 scholen. Eén van onze 7 vestigingen is altijd 
bij u in de buurt.

OSG T (026) 323 88 11
Postbus 318 E info@osg.nl
6800 AH  ARNHEM I  www.osg.nl

Onze tarieven zijn scherp en transparant.
ISO 9001:2008 en NEN 4400-1 gecertificeerd.
Lid ABU en Keurmerk Stichting Normering Arbeid.

OSG werkt als partner van besturen en management 
in het onderwijs mee aan uw ambitie. Wij zorgen voor 
aansluiting tussen uw beleid en de uitvoering. Dat 
maakt OSG uw partner om te excelleren! Met ruim 600 
specialisten ondersteunen wij dagelijks 425 besturen 

met 2.600 scholen. Eén van onze 7 vestigingen is altijd 

Payroll maakt het mogelijk de risico’s van uw 
personeelsmanagement te beheersen. U krijgt bij 

OSG maximale flexibiliteit en continuïteit. 

Werving, selectie en arbeidsvoorwaarden bepaalt u zelf. 
De werkgeversrisico’s en de administratieve lasten liggen 

bij OSG. Wij zorgen goed voor uw/ons personeel, ook 
nadat ze bij u weg zijn. Bijvoorbeeld door middel van gratis 

Uw partner
payroll voor met een

plus
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(G)een goede MR?
Naar andere schooltijden?
De CAO-PO 2013?

Lees	er	alles	over	in	onze	informatieve	uitgaven!

De	AVS	heeft	onlangs	drie	informatieve	

uitgaven	gelanceerd:	‘Goed	onderwijs,	

goede	MR’,	‘Naar	andere	schooltijden,	en	

dan?’	en	de	CAOPO	2013.’

goed onderwijs,goede mr
Schoolorganisaties	kunnen	veel	eigen	

keuzes	maken	op	het	gebied	van	

onderwijs,	personeel	en	financiën.	

Een	grotere	autonomie	doet	ook	

het	belang	van	medezeggenschap	

toenemen.	De	schoolorganisatie	is	

gebaat	bij	een	goed	samenspel	tus

sen	bestuur	en	(G)MR.	Deze	uitgave	

biedt	een	handreiking	om	de	organisatie	en	kwaliteit	

van	medezeggenschap	te	verbeteren.	Met	praktische	en	

direct	bruikbare	informatie	in	de	vorm	van	quickscans.	

Prijs:	t	18,50

naar andere schooltijden, en dan?
De	afgelopen	jaren	is	de	behoefte	

aan	andere	schooltijden	gestegen	en	

wordt	meer	aansluiting	gezocht	tus

sen	werk,	school	en	kinderopvang

tijden.	Scholen	kunnen	sinds	2006	de	

schooltijden	aanpassen.	Deze	publi

catie	geeft	inzicht	in	die	keuze	en	de	

diverse	mogelijkheden	en	modellen	

die	er	zijn.	Prijs:	t	17,50

cao-po 2013
In	de	CAOPO	2013	staat	onder	andere	

de	afspraak	over	het	individuele	pro

fessionaliseringsbudget	voor	school

directeuren	(t	2.000	per	schoolleider,	

bovenop	bestaande	professionali

seringsgelden).	Ook	is	de	verplichte	

registratie	in	het	schoolleidersregister	

daarin	vastgelegd.	De	CAOPO	2013	geldt	van	1	januari	

2013	tot	1	januari	2014	(mits	er	dan	een	akkoord	is	over	

de	CAOPO	2014).	De	AVS	heeft	de	tekst	in	boekvorm	

uitgebracht.	Prijs:	t	14,95

goed
onderwijs
goede mr

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

bestellen?
De	publicaties	(hard copy)

zijn	te	bestellen	via	

www.avs.nl/	vereniging/

publicatiesenproducten/

publicaties.
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achtergrond

ein dto e t s  b a si s o n d erw i j s  v er pl i c h t

Voor	elke	leerling	in	het	basisonderwijs	wordt	de	eindtoets	verplicht.	Dankzij	een	concessie	aan	

de	Kamer	wordt	het	schooladvies	wel	leidend.	Kader	Primair	sprak	met	scholen	die	al	sinds	jaar	en	

dag	zonder	eindtoets	werken.	Wat	vinden	zij	van	deze	ontwikkeling?	“Wij	hebben	altijd	geloofd	in	

ons	vakmanschap	en	dat	zie	ik	bevestigd	door	de	waarde	die	het	schooladvies	nu	krijgt.”

tekst irene hemels

De meeste basisscholen laten hun groep 8’ers elk jaar een 

Cito-eindtoets maken. Je zou haast denken dat dit overal 

vanzelfsprekend is. Een minderheid van de basisscholen 

kiest er echter bewust voor om niet met een eindtoets te 

werken. Blij zijn zij dan ook niet met de komst van de ver-

plichte toets. Margot Oude Weernink, intern begeleider van 

De Biltse St. Michaëlschool: “Met een eindtoets verleg je de 

focus naar de uitslag daarvan. Wij verzetten ons juist tegen 

het eenzijdige getaldenken. De Cito-eindtoets meet hoeveel 

kennis is opgeslagen en dat is waardevol, maar je mist hoe 

die vaardigheden tot stand zijn gekomen. Wij werken met 

loopbaangegevens, daarmee breng je hetzelfde in kaart. 

Met het voordeel dat het om een gespreide meeting gaat. 

Je laat de groei van een kind zien.”

Volgens adjunct-directeur en intern begeleider Carla de 

Boer van de Willem Alexanderschool in Leeuwarden voegt 

de verplichte eindtoets in groep 8 niets toe aan de kwali-

teit van het onderwijs. “Als school heb je de eindtoets niet 

nodig om te weten hoe je onderwijskwaliteit is. En voor de 

kinderen zijn er genoeg meetmomenten gedurende hun 

schoolleven. De ontwikkeling in beeld brengen zegt veel 

meer dan die ene score in groep 8. Het kan zijn dat een 

kind op zo’n moment niet goed in zijn vel zit en daar laat 

je dan veel van afhangen. Rankinglijstjes, helemaal bij het 

eventueel openbaar maken van de toetsgegevens, houden 

geen rekening met de omstandigheden van kinderen. 

 Dyslectici bijvoorbeeld, zouden een school dan naar bene-

den laten duikelen. Dat is onaanvaardbaar.”

Plaatsingswijzer In Friesland is in 2010 de 

Plaatsingswijzer ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het 

eindoordeel van de school zo objectief mogelijk plaats-

vindt. De Plaatsingswijzer is een systeem dat de informatie 

uit het leerlingvolgsysteem vertaalt naar de normering die 

richtinggevend is voor de verschillende niveaus van voort-

gezet onderwijs. Alle basis- en vo-scholen in Leeuwarden 

werken met de Plaatsingswijzer in plaats van de eindtoets. 

“De Cito-eindtoets wordt alleen afgenomen als second	opi-

nion voor twijfelgevallen”, aldus Keimpe van der Wal, zorg-

coördinator van PCBO Leeuwarden.

Adjunct-directeur en ib’er De Boer van de Willem Alexan-

derschool: “De Plaatsingswijzer dwingt je om tot een beter 

afgewogen oordeel te komen. Het persoonlijke element 

haal je weg. Je zou de neiging kunnen hebben om te den-

ken op basis van je eigen analyse, puzzelen en kijken: ach 

dat kan wel. Waardoor een leerling misschien net een te 

hoog advies zou krijgen. Andersom komt trouwens ook 

voor hoor.” Vanaf 1 januari 2014 geldt de Plaatsingswijzer 

voor de hele provincie Friesland.

‘ w e  g r o e i e n  g e d u r e n d e  d e 
s c h o o l lo o p b a a n  n a a r  e e n 
a fg e w o g e n  b e s c h r i j v i n g  v a n 
h e t  k i n d  to e ’

Schooladvies opgewaardeerd 
door verschuiven toetsmoment
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Met de Friese Plaatsingswijzer komen de basisscholen tege-

moet aan de roep om eenduidigheid vanuit het voortgezet 

onderwijs. Ook biedt dit systeem bij een twijfelgeval ruimte 

voor een beredeneerde keuze tussen onderwijsniveaus. In 

De Bilt leidde de tendens naar eenduidigheid er juist toe 

dat veel basisscholen de laatste jaren overgingen tot invoe-

ring van de eindtoets.

Overstag Ruim tien jaar geleden gold in de gemeente 

De Bilt nog gemeentebreed de afspraak tussen alle basis-

scholen dat hun leerlingen geen eindtoets in groep 8 afleg-

den. Inmiddels zijn de meeste scholen overstag en wordt het 

schooladvies gekoppeld aan de eindtoets. De Michaëlschool 

is een van de laatste in deze gemeente die nog werkt met 

alleen een schooladvies. En dat is zo lang als ib’er Oude 

Weernink zich kan herinneren; toch minstens dertig jaar.

Het schooladvies, ook wel onderwijskundig eindverslag 

genoemd, kent een aantal vaste bouwstenen, waaronder 

een beschrijving van de persoonlijkheid van de vertrek-

kende leerling en een beschrijving van zijn of haar werk-

houding. De cognitieve component van het schooladvies is 

gebaseerd op het leerlingvolgsysteem, dat gedurende acht 

jaar de prestaties van de leerling bijhoudt als het gaat om 

taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen. 

Oude Weernink: “Daarnaast doen de leerlingen in groep 

7 de Cito Entreetoets, omdat de inspectie scholen dwingt 

De	Willem	Alexanderschool	
in	Leeuwarden	werkt	met	de	

Plaatsingswijzer	in	plaats	van	de	
eindtoets,	om	tegemoet	te	komen	

aan	de	roep	om	eenduidigheid	
vanuit	het	vo.	“De	Citoeindtoets	

wordt	alleen	afgenomen	als	second	
opinion	voor	twijfelgevallen.”

Schooladvies opgewaardeerd 
door verschuiven toetsmoment

29k ader prim air april 2013
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think different, teach new ways

Gekwalificeerde 
schoolleiders gevraagd 
Dan is de keus natuurlijk niet moeilijk: je kiest voor de opleidingen van 
Via Vinci Academy, de praktijkopleider voor het onderwijs.

•	 Praktijkgericht	
 Je kunt het geleerde meteen toepassen in jouw eigen werksituatie 
•	 Flexibel	
 Voor iedere cursist is maatwerk mogelijk (o.a. vrijstellingen) 
•	 Op	(jouw)	maat	
 Prima mogelijkheden voor in company trajecten  
•	 Gecertificeerd  
•	 En	zeker	niet	de	duurste!

Je	vindt	ons	op	www.viavinci.net
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Maatwerktrainingen	(in	company)	sociale	media

Sociale media
iets voor uw school?
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	stakehol
ders	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.	0302361010	(Margriet	van	Ast).

goed onderwijs door visionair leiderschap

postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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een eindmeeting te doen, maar ook omdat het een goed 

moment is om te bepalen hoe dit kind ervoor staat en waar 

mogelijk de koers bij te stellen en aan te scherpen is.”

Als een van de laatste basisscholen in De Bilt zonder eind-

toets is dat voor de Michaëlschool geen makkelijke positie. 

Oude Weernink: “Gymnasiasten bijvoorbeeld, willen we 

door onze eigenwijsheid niet belemmeren bij de overstap 

naar een apart gymnasium. Puur als toegangsbewijs voor 

onze goede gymnasiasten kopen wij de NIO-intelligentie-

toets voor groep 8 in.” Ivo van de Moosdijk, leerkracht in 

groep 8 van de Michaëlschool, herkent weliswaar de ten-

dens, maar ziet ook waardering van vo-scholen voor het 

schooladvies. “Van sommige scholen hoor je niets. Ook niet 

als je hebt geschreven dat het handig is om ergens contact 

over op te nemen, bijvoorbeeld om de thuissituatie toe te 

lichten. Want je schrijft natuurlijk niet alles op. Andere 

scholen lezen het onderwijskundig eindverslag tot in de 

puntjes en maken een afspraak om langs te komen om de 

kinderen door te nemen.”

Oordeel leerkracht Ib’er Oude Weernink helpt het 

misverstand dat het schooladvies slechts gebaseerd is op het 

oordeel van de leerkracht van groep 8 graag de wereld uit. 

“De kracht ervan is juist dat het géén momentopname is. 

Het onderwijskundig eindverslag is een logisch gevolg van 

de manier waarop we de kinderen volgen. Elk jaar maken 

we een verslag van het kind voor de volgende leerkracht. 

Alle observaties van de kansen en mogelijkheden waarop 

we de kinderen volgen, komen erin samen. Het is een team-

breed opgebouwd oordeel over de cognitie, de attitude en 

de vaardigheden van het kind. Zeg maar een samenwer-

kingsproject van alle leerkrachten die met het kind hebben 

gewerkt. We zien het als een warme overdracht naar het vo 

toe: wat kan dit kind, wat zijn z’n kansen en mogelijkheden 

en hoe kan hij het beste bestuurd worden?”

Een van de valkuilen hierbij is dat het persoonlijke oordeel 

van leerkrachten de overhand kan krijgen, erkent Oude 

Weernink. “In het verleden was er het gemeentelijk direc-

teurenplatform, dat altijd sterk de kwaliteit bewaakte en 

aangaf uit welke bouwstenen zo’n verslag moest bestaan. 

Daarop hielden we elkaar scherp. Er was een vaste kijkwij-

zer met criteria waaraan de beschrijving moest voldoen. 

Met het uiteenvallen van dit platform door schaalvergro-

ting is die monitoring er niet meer.” De rol van de ib’er is 

in dit opzicht groter geworden. “Altijd zijn meerdere men-

sen betrokken bij de interpretatie van toetsgegevens en we 

groeien gedurende de schoolloopbaan naar een afgewogen 

beschrijving van het kind toe. Met elkaar hebben we het er 

veel over.”

Vasthoudend Hoewel nutteloos in hun ogen, zien 

de ib’ers uit De Bilt en Leeuwarden de komst van de ver-

plichte eindtoets positief tegemoet. Oude Weernink: “We 

hebben er alle vertrouwen in dat de eindmeting klopt 

met onze bevindingen. Wij hebben altijd geloofd in ons 

vakmanschap en dat zie ik bevestigd door de waarde die 

het schooladvies krijgt met het verschuiven van de – welis-

waar verplichte – eindtoets naar een later moment in het 

schooljaar.

AVS-voorzitter Ton Duif is vooral blij dat het schooladvies 

nu staat waar het hoort: boven de toets. “De verplichting 

had voor ons niet gehoeven, maar het is goed dat het toets-

moment naar achteren is verplaatst. We zijn daarmee af 

van de overdreven waarde die nu aan de eindtoets wordt 

toegekend. Zie het als een onderbouwing van het school-

advies. Gevaarlijk wordt het als je met de eindtoets in de 

hand scholen onderling wilt gaan vergelijken. Daar zijn we 

mordicus tegen.”

Duif gaat niet zover te zeggen dat scholen die tot nu toe 

niet meededen aan de eindtoets in feite worden beloond 

voor hun vasthoudendheid. Hij waakt ervoor scholen tegen 

elkaar uit te spelen. Wel wil hij kwijt dat ‘scholen die niet 

meededen aan de eindtoets daarmee een flinke kwaliteits-

slag binnengehaald hebben’. _

achtergrond

b a s i s s c h o o l a dv i e s  v a a k 
h o g e r  d a n  r e s u lta at 
e i n d to e t s

Basisscholen	geven	leerlingen	vaak	een	hoger	school

advies	dan	verwacht	mag	worden	op	basis	van	hun	

eindtoetsscores,	blijkt	uit	recente	cijfers	van	de	Inspectie	

van	het	Onderwijs.	De	inspectie	vergeleek	de	eindtoets

scores	en	schooladviezen	van	150.000	basisschoolleer

lingen	die	in	2012	in	groep	8	zaten.	Hieruit	blijkt	dat	het	

veel	uitmaakt	op	welke	basisschool	een	leerling	zit.	Op	

7	procent	van	de	scholen	heeft	de	leerling	50	procent	

kans	om	een	hoger	advies	te	krijgen	dan	de	toetsuitslag,	

terwijl	11	procent	van	de	scholen	bij	geen	enkele	leerling	

hoger	adviseert.	Ook	zijn	de	verschillen	tussen	de	regio’s	

groot.	Leerlingen	in	de	vier	grote	steden	en	in	Flevo

land	hebben	meer	kans	op	een	hoger	schooladvies	dan	

bijvoorbeeld	in	Friesland,	waar	juist	relatief	laag	wordt	

geadviseerd.	Het	advies	van	de	basisschool	kan	afwij

ken,	omdat	de	eindtoetsscore	een	momentopname	is	en	

de	school	rekening	houdt	met	de	prestaties	en	ontwikke

ling	van	de	leerling	tijdens	de	hele	schoolloopbaan.	Toch	

gaat	de	inspectie	gezien	de	grote	(regionale)	verschillen	

onderzoeken	hoe	de	schooladviezen	tot	stand	komen.	

Meer	informatie:	www.onderwijsinspectie.nl

‘d e  k r a c h t  v a n  h e t  s c h o o l 
a dv i e s  i s  d at  h e t  g é é n 
m o m e n to p n a m e  i s ’

31k ader prim air april 2013
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Sporten
in naam van

de koning

s c h o l en  b er ei d en  z i c h  vo o r  o p  ko nin g s spel en

De	Koningsspelen;	voor	veel	basisscholen	

kwam	het	verzoek	van	het	Nationaal	Comité	

Inhuldiging	om	ter	ere	van	de	kroning	

van	WillemAlexander	massaal	te	gaan	

sporten	met	basisschoolleerlingen	

als	een	verrassing.	Toch	hebben	

veel	scholen	er	de	schouders	

onder	gezet.	Programma’s	

werden	omgegooid,	sommige	

scholen	sloegen	de	handen	ineen	en	

zelfs	gemeenten	zijn	aan	de	slag	gegaan	

met	het	organiseren	van	een	groots	

sportevenement.	Zo	krijgt	26	april	voor	

veel	basisschoolleerlingen	toch	een	

sportief	én	oranje	tintje.	

tekst noortje van dorp

Foto:	Nationale	Beeldbank32



Vlag	hijsen	en	het	
Wilhelmus
Eerst was er het idee voor een groot feest op school. “We 

heten tenslotte de Prins Willem Alexander”, aldus school-

leider Ellen Atkinson van obs Prins Willem Alexander 

uit Beusichem. Toen kwam het verzoek voor het organi-

seren van de Koningsspelen en was er het plan om met alle 

scholen van de gemeente Buren een gezamenlijk sporteve-

nement te organiseren. Maar door de korte voorbereidings-

tijd en de hoge kosten voor het vervoer van de kinderen 

naar Maurik heeft obs Prins Willem Alexander toch beslo-

ten om eigen Koningsspelen te organiseren. Geholpen door 

de Oranjevereniging uit Beusichem. De dag begint met een 

‘officieel tintje’: het hijsen van de vlag en het zingen van 

het Wilhelmus. Daarna gaan de driehonderd leerlingen aan 

het Koningsontbijt, gevolgd door verschillende spellen in en 

om de school. De ochtend wordt afgesloten met het strijken 

van de vlag.

Voor de schoolleider uit Beusichem kwam het bericht 

over de Koningsspelen als een verrassing. “Iedereen denkt 

‘leuk’, maar wij moeten het wel even organiseren. Hoe we 

dat moeten doen, en hoe we het sportevenement betalen, 

moeten we zelf bedenken.”

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

Last	minute	
verandering	van	
plannen
Wat de leerlingen van obs Prins Willem Alexander in 

Nieuwerkerk a/d IJssel precies gaan doen op 26 april 

is nog niet bekend. “We zitten nog middenin de voorberei-

dingen”, reageert schoolleider (ad-interim) Ronald Verhoef. 

Het programma van de laatste dag voor de meivakantie 

lag al geruime tijd klaar, en toen kwam het verzoek voor 

het organiseren van een sportdag. Niet meedoen is geen 

optie. “Kom op zeg, we zijn obs Prins Willem Alexander!” 

De jaarlijkse playbackshow laat Verhoef gewoon doorgaan, 

en de sportdag van de school wordt ingevuld met een 

dansfestijn. ’s Ochtends gezamenlijk ontbijten staat ook op 

het programma. Dat gebeurt in gemengde groepen, zodat 

de oudere kinderen de jongere kinderen kunnen helpen. 

“We zijn nog even bezig om de boel te herschikken”, aldus 

Verhoef. De schoolleider vindt het erg jammer dat scholen 

niet persoonlijk en wat eerder zijn geïnformeerd. “Nu moe-

ten we hapsnap iets in elkaar flansen. Met wat meer tijd 

hadden we er veel meer van kunnen maken.” De gemeente 

Nieuwerkerk a/d IJssel heeft de scholen toegezegd mee te 

willen helpen aan het beschikbaar stellen van een locatie, 

het programma is echter aan de scholen zelf. “Wij hebben 

daarom besloten om het met de eigen school te vieren. We 

hebben twee locaties, dus het belooft een grote happening 

te worden.” >

‘m e t  wat  m e e r  t i j d  h a d d e n  w e  e r 
v e e l  m e e r  va n  k u n n e n  m a k e n ’

33k ader prim air april 2013
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Hulp nodig 
bij de ICT op 
uw school?

APS IT-diensten legt 
een  professionele 
 verbinding  tussen 
ICT en de onderwijs-
praktijk. Leer met 
en van elkaar. Zo kunt 
u bij APS IT-diensten 
terecht voor master -
classes,  workshops, 
studiereizen, thema-
bijeenkomsten en 
adviestrajecten.

Bent u op zoek naar 
meer maatwerk? 
De consultancy van 
APS IT-diensten leidt 
u naar scenario’s 
met bijpassende 
oplossingen waaruit 
u een keuze maakt. 
Houdt nu en in de 
toekomst zelf de 
regie over uw ICT 
in handen.

www.apsitdiensten.nl
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Leerweg
Sector

VMBO TL

Hebben jouw leerlingen de     
  Go VMBO! game al geSpeeld??

Gamen-derwijS naar het 
Voortgezet OnderwijS
Duizenden leerlingen van groep 8 maken 
elk jaar de stap naar de middelbare school. 
De Go VMBO! game helpt groep 8 leerlingen hun talenten ontdekken en laat ze kennis-
maken met het Voortgezet Onderwijs. 
De Go VMBO! game is educatief, interactief, 
leuk en gratis! Je leerlingen ontdekken 
gamen-derwijs het VO, VMBO en hun eigen 
talenten. Het spelen van de game is voor 
iedere groep 8 leerling een goede en leuke 
voorbereiding op de brugklas. 
Speel daarom in de klas de educatieve 
Go VMBO! game.

Speel gratiS de 
      Go VMBO! game 
met jouw klaS op    
      www.govmbo.nl
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www.govmbo.nlwww.govmbo.nl
      AlleS over het 

Voortgezet Onderw
ijS>

Goed voorbereid na
ar de brugklaS

      Jouw leerlingen 

ontdekken hun tal
enten!>Ontvang meer informatie over de Go VMBO! game voor jouw 

klas! Ga naar www.govmbo.nl/promotiepakket en bestel het 
gratis promotiepakket. Doe het nu, want op = op!

>
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interviews

s l i n g e r s  e n  b ot e r h a m m e n

De	Rijksvoorlichtingsdienst	heeft	laten	weten	dat	alle	

basisscholen	die	meedoen	aan	de	Koningsspelen	een	

gratis	feestpakket	krijgen	om	de	school	een	oranje	tintje	

te	geven.	Alle	deelnemende	scholen	krijgen	onder	andere	

ook	brood,	zuivel,	fruit,	borden	en	servetten	aangeboden	

voor	het	gezamenlijke	Koningsontbijt.	In	totaal	hebben	

zich	meer	dan	6.000	van	de	ruim	8.000	Nederlandse	

basisscholen	aangemeld	voor	de	Koningsspelen.	

www.koningsspelen.nl

Kroontjes	
knutselen	en	
koninklijke	
geschiedenisles
“Nee, we gaan niet onze naam veranderen”, antwoordt 

schoolleider Patrick Vogelaar van de Koningin 
Beatrix school in Den Haag ongevraagd bij de start 

van het gesprek. Het is deze dagen misschien wel de meest 

gestelde vraag. “Zo’n gedoe, kan ik al mijn voorbedrukte 

briefpapier weggooien.” Het programma van 26 april stond 

eigenlijk al vast voordat het verzoek van het comité kwam. 

Dus de geboekte poppenspeler komt de 26e gewoon naar 

Den Haag, de Koninginnedaghoedjes worden geknutseld 

en aan het einde van de ochtend is er een presentatie over 

het 130-jarige bestaan van de school. Maar, de school doet 

nu ook mee aan het gezamenlijke ontbijt. “En we kijken 

mee naar de gezamenlijke aftrap van de dag op tv door 

Willem-Alexander en Maxima”, aldus Vogelaar.

’s Middags is er een sport- en spelcircuit in en om de 

school. “We hebben een eigen gymzaal en een plein, dus 

plek zat”, aldus de schoolleider. “Maar, het wordt geen 

groot sportgebeuren. Het is een milde vorm daarvan, met 

verschillende sportieve spelletjes. Elke school moet doen 

wat binnen zijn mogelijkheid ligt.”

‘ w e  h e b b e n  e e n  e i g e n  g ym z a a l 
e n  e e n  p l e i n ,  d u s  p l e k  z at ’

Foto:	Nationaal	Schoolontbijt

Nieuwe	naam,	
nieuwe	toekomst
”Na de speech van Beatrix had ik verschillende ouders 

en kinderen aan mijn bureau die vroegen of we nu ook 

een andere naam krijgen. Ik vond het eigenlijk wel een 

goed idee”, aldus schoolleider Gerard Regeling van de 

Koningin Beatrixschool in Enschede. “We gaan 

naar een nieuw gebouw en zijn ook qua beleid een nieuwe 

weg ingeslagen. Een mooi idee om een nieuwe toekomst 

te beginnen met een nieuwe naam.” Regeling schreef zelfs 

een wedstrijd uit. Iedereen mocht meedoen met het verzin-

nen van een nieuwe naam. De enige voorwaarde was dat de 

naam een link met de toekomstige koning moet hebben. 

Er zijn 115 voorstellen binnengekomen, de winnende naam 

wordt op 25 april bekendgemaakt. Enkele pareltjes die zijn 

afgevallen: het Oranjebos (oranje staat voor creativiteit, 

bos voor het wortelen van een kind) en het Stadspaleis (de 

school staat in de wijk Stadsveld).

Met een nieuwe naam viert de school op 26 april de 

Koningsspelen met een sport- en spelletjesdag in het eigen 

gebouw. “Alle velden in de buurt zijn allang bezet”, rea-

geert Regeling. De dag start met een gezamenlijk ontbijt. 

En na afloop krijgen de leerlingen als herinnering aan 

de bijzondere dag een herdenkingsmunt met koningin 

Beatrix en Willem-Alexander.

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

Steeds	meer	schoolbesturen	maken	gebruik	van	uitzendvormen	zoals	payrolling,	waarbij	

sommige	werknemers	bij	een	bedrijf	op	de	loonlijst	staan.	Er	zijn	zelfs	besturen	die	zelf	

payrollcontracten	verzorgen.	Mits	tijdelijk,	en	er	netjes	volgens	de	regels	wordt	gewerkt,	lijkt	er	

niets	mis	mee.	Sterker	nog,	het	kan	voordelen	opleveren.	Ondanks	de	krimp	kan	een	leerkracht	

toch	aan	de	slag	en	de	continuïteit	van	het	onderwijs	is	gewaarborgd.

tekst daniëlla van ‘t erve

Flexwerk geeft tijde lijk lucht

achtergrond
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Flexwerk geeft tijde lijk lucht
Goed kunnen inspelen op een dalend leerlingenaantal 

en een grotere financiële verantwoordelijkheid zijn de 

belangrijkste redenen dat flexibele arbeid in het primair 

onderwijs terrein wint. “Scholen denken bewuster na over 

hoe de vaste kern en de ‘flexibele schil’ eruit moet zien”, 

vertelt Jeroen Driessen, directeur van Driessen HRM_Pay-

roll. Dit bedrijf heeft ongeveer 350 schoolbesturen in het 

klanten bestand, waarvan een derde het primair onderwijs 

betreft. En dat aantal stijgt. Driessen: “Flexibiliteit geeft de 

kans om een organisatie op een goede manier te kunnen 

runnen, omdat ze hierdoor kan ‘mee-ademen’ met veran-

deringen. Als je weet dat je over een jaar ‘n klas minder 

leerlingen hebt, terwijl er nu een vacature is, dan heb je 

ruimte nodig om te schakelen. Payroll	maakt het inzetten 

van een goede leerkracht toch mogelijk.”

Payroll is een uitzendvorm waarbij de school een werkne-

mer aanneemt, maar laat uitbetalen via een bureau. De 

payrollorganisatie is de juridisch werkgever – waarmee het 

de arbeidsrechtelijke risico’s van de school overneemt – 

en verzorgt de arbeidsovereenkomst, het contractbeheer 

en de loonbetaling. ‘Ontzorgen’ is volgens Driessen een 

tweede reden dat schoolbesturen vaker bij hem aanklop-

pen. Steeds meer scholen geven bijvoorbeeld ook de 

organisatie van de vervangingspool uit handen. “De mede-

werkers komen bij ons als oproepkracht in dienst en wij 

zorgen voor vervanging als er vraag is. Daarmee bespaar 

je als directeur veel tijd en ergernis en ben je verzekerd 

van een goede invaller.”

Driessen HRM_Payroll is op deze manier werkgever van 

zo’n 10.000 mensen in heel het land. Zij krijgen verge-

lijkbare arbeidsvoorwaarden als de vaste collega’s, waar-

onder de mogelijkheid van een ABP-pensioen. De school 

bepaalt hoe het pakket eruit ziet. Wie ingehuurd wordt, 

hoeft daar dus niet veel van te merken. Groot nadeel 

blijft de onzekerheid. “Dat klopt”, zegt Driessen, “onder-

wijsorganisaties hebben behoefte aan flexibiliteit, terwijl 

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

‘ j e  b e n t  to c h  a l  e e n  b e e t j e  b i n n e n’

Mark Bruijstens (26), leerkracht op 

basisschool de Zonnebloem in Liessel. 

Hij werkt op payrollbasis via de eigen 

PersoneelsBV van schoolbestuur Prodas.

“In	de	vier	jaar	dat	ik	nu	op	payrollbasis	

werk,	heb	ik	op	zeker	zes	verschillende	

scholen	gewerkt.	Alle	groepen	heb	

ik	wel	gehad	en	het	is	leuk	om	zoveel	

scholen	te	leren	kennen.	Vaak	was	het	wegens	vervanging,	

en	soms	moest	je	midden	in	een	schooljaar	aan	de	slag.	

Dat	maakt	het	wel	lastiger	om	een	band	met	de	kinderen	

op	te	bouwen.	Op	de	Zonnebloem	bevalt	het	me	prima,	ik	

hoor	er	gewoon	bij.	Ik	zie	weinig	verschil,	ook	niet	toen	ik	

voor	de	andere	payrollorganisatie	werkte.	Ik	heb	dezelfde	

arbeidsvoorwaarden,	de	vakantie	krijg	ik	bijvoorbeeld	gewoon	

doorbetaald.	Dat	Prodas	de	payrolling	nu	zelf	regelt,	is	wel	een	

prettig	idee:	je	bent	dan	toch	al	een	beetje	binnen.	Nu	heb	ik	

voor	een	jaar	een	fulltime	aanstelling,	daarna	is	het	afwachten	

of	er	iets	vrijkomt.	Die	onzekerheid	is	vervelend,	uiteindelijk	

wil	je	toch	vastigheid.	Ik	ben	wel	toe	aan	een	vast	team	en	een	

vaste	plek.”

“Als	je	weet	dat	je	over	een	jaar	‘n	klas	minder	leerlingen	hebt,	
terwijl	er	nu	een	vacature	is,	dan	heb	je	ruimte	nodig	om	te	
schakelen”,	vindt	Jeroen	Driessen	van	Driessen	HRM_Payroll.
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‘ i k  b e n  b l i j  dat  i k  l e u k  w e r k  h e b’

Linde Groeskamp (27), leerkracht 

op basisschool de Tamboerijn in 

Zevenaar, een van de scholen die onder 

Personeelscluster Oost Nederland (PON) 

valt. Ze werkt via een payroll-organisatie.

“Na	de	pabo	heb	ik	in	zes	jaar	tijd	op	vijf	

scholen	gewerkt.	Eerst	tijdelijk,	later	

kreeg	ik	een	vast	contract,	maar	door	een	

reorganisatie	werd	ik	in	het	risicodragend	deel	van	de	formatie	

(rddf)	geplaatst.	Dat	heb	ik	niet	afgewacht	en	nu	werk	ik	al	

weer	tweeëneenhalf	jaar	op	payrollbasis	voor	de	Tamboerijn.	

Dat	is	prima,	ik	ben	blij	dat	ik	leuk	werk	heb	en	ik	hoor	ook	echt	

bij	het	team.	Maar	natuurlijk	is	het	wel	een	vervelend	idee	dat	

ze	je	contract	een	dag	voordat	het	afloopt	kunnen	opzeggen	

en	dat	je	geen	rechten	opbouwt	binnen	de	stichting.	Ik	weet	

nu	al	dat	het	na	1	augustus	afgelopen	is,	dat	hebben	ze	me	

gelukkig	ruim	op	tijd	laten	weten.	Ik	ben	als	een	dolle	aan	het	

solliciteren.	Payroll,	tijdelijk,	het	maakt	me	niet	uit.	Als	het	niet	

anders	kan,	dan	moet	dat	maar.	Ik	ben	niet	in	de	positie	om	

eisen	te	stellen.	Ik	wil	heel	graag	werken	en	heb	er	veel	plezier	

in.	Beter	iets	dan	niets	dus.”

We raden schoolbesturen aan om payroll zo min mogelijk 

in te zetten. Helaas kunnen we door de krimp, die nog 

zeker vier jaar zal aanhouden, nieuwe medewerkers wei-

nig meer bieden. We dreigen daardoor een hele generatie 

jonge leerkrachten te verliezen.”

Eigen PersoneelsBV Juist om die jonge leerkrach-

ten beter aan zich te kunnen binden, heeft schoolbestuur 

Prodas, met 26 scholen en 550 medewerkers in Oost-

Brabant, sinds januari 2013 een eigen PersoneelsBV die 

payrollcontracten verzorgt. Prodas heeft ook te maken met 

krimp; het aantal leerlingen daalt, terwijl het personeel 

langer doorwerkt. “Om de vaste contracten te beschermen, 

heb je flexibele nodig”, vertelt RvB-voorzitter Hans Tromp. 

“Als je op dit moment vaste contracten zou aanbieden, 

leidt dat straks – als de werkgelegenheid daalt – misschien 

tot sociale plannen met gedwongen ontslag. Met flexibele 

contracten voorkom je dus verspilling van tijd, geld en 

energie.”

‘o n d e r w i j s o r g a n i s at i e s  h e b b e n 
b e h o e f t e  a a n  f l e x i b i l i t e i t , 
t e r w i j l  m e d e w e r k e r s  b e h o e f t e 
h e b b e n  a a n  z e k e r h e i d ’

medewerkers behoefte hebben aan zekerheid. Wij kunnen 

niet altijd een vaste baan garanderen, maar wel werkzeker-

heid en goed werkgeverschap. Dat betekent bijvoorbeeld: 

zorgen dat de arbeidsvoorwaarden op orde zijn, dat het 

salaris op tijd betaald wordt en dat de medewerker zich 

kan blijven ontwikkelen.”

Boventallig personeel Goede tijdelijke krachten 

(‘flexibele schil’) zijn belangrijk voor de kwaliteit en 

continuïteit van het onderwijs. Maar dat kan ook zon-

der gebruik te maken van een uitzendorganisatie, vindt 

Personeelscluster Oost Nederland (PON), waartoe 28 school-

besturen en 2.300 medewerkers behoren. Ondanks de 

krimp in deze regio, wil PON het gebruik van payrolling 

afbouwen. Boventallig personeel op andere scholen is als 

eerste aan de beurt als er een vacature is, ook als het van 

een ander bestuur is. PON heeft voor tijdelijke vacatures 

een vervangingspool met 75 mensen die een vast dienstver-

band hebben. Ook het ‘A-team’ met tien talentvolle starters 

maakt hier onderdeel van uit. Om te voldoen aan de vraag 

(driehonderd vervangers per week) heeft PON daarnaast 

een parallellijst met vijfhonderd mensen die allemaal een 

intake	hebben gehad en geschikt zijn bevonden. Zodra er 

een vacature is, die niet via de pool ingevuld kan worden, 

krijgen zij een contract voor bepaalde tijd. Lukt ook dat 

niet, dan is payroll een oplossing, maar alleen tijdelijk, 

maximaal tot 1 augustus. “Payroll heeft geen voordelen 

voor de medewerkers; zij zijn altijd slechter af dan regulie-

re werknemers”, vindt PON-directeur Mini Schouten. “Vaak 

krijgen ze de vakantie niet geheel doorbetaald en hebben 

ze geen recht op een bovenwettelijke uitkering. 

“Wij	raden	schoolbesturen	aan	om	payroll	zo	min	mogelijk	in	te	
zetten”,	aldus	Mini	Schouten,	directeur	van	Personeelscluster	
Oost	Nederland	(PON).
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Doordat Prodas ook de administratie in eigen beheer doet, 

was de stap om de payrolling onder te brengen in een doch-

teronderneming klein. “Terwijl de voordelen groot zijn”, 

zegt Tromp. “Het scheelt natuurlijk het budget dat je aan 

een extern bureau kwijt bent en er is een besparing vanwe-

ge de vrijstelling van btw. Hierdoor kunnen we zo’n 20 pro-

cent meer mensen inzetten dan toen we het uitbesteedden. 

Maar het belangrijkste voordeel is dat we starters aan ons 

weten te binden. Zij horen al een beetje bij Prodas: ze heb-

ben dezelfde personeelsfunctionaris en krijgen dezelfde 

arbeidsvoorwaarden. En de belofte dat ze als eerste aan de 

beurt zijn voor een vast contract zodra dat mogelijk is.”

Dat binden is belangrijk gezien het tekort aan leraren dat 

vanaf 2016 verwacht wordt – als de grote grijze golf met 

pensioen gaat. Tromp: “We lopen een groot risico dat de 

goede leerkrachten weglopen. Dat proberen we hiermee te 

voorkomen. Ik merk dat de jonge mensen het waarderen 

dat we het flexwerk anders hebben ingericht. Ze hebben 

het gevoel dat ze meer meetellen. Het gaat nu om 10 fte, 

ongeveer vijftien mensen, op de vijfhonderd vaste mede-

werkers. We pleiten voor een dunne, tijdelijke flexibele 

schil. Iedereen een vast contract, dat heeft onze voorkeur. 

Zodra er groei is, zullen we de payrollconstructie weer 

afschudden.” _

a dv i e s  e n  t r a i n i n g
De	AVS	biedt	advies	op	maat	bij	krimp	en	de	invloed	daar

van	op	onder	andere	het	personeelsbeleid.	Neem	daarvoor	

contact	op	met	Margriet	van	Ast	via	tel.	0302361010	of	

maatwerk@avs.nl.

Ook	vindt	op	23	mei	en	19	juni	aanstaande	de	studiedag	

‘Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!’	plaats.	Meer	informatie:	

www.avs.nl/pifo/voorjaar2013

vo o r d e e l
Driessen	HRM_Payroll	is	AVS	Voordeelpartner.	Leden		kunnen	

profiteren	van	een	gratis	flexscan,	payrolling	tegen	extra	

scherpe	tarieven,	beheer	van	vervangingspools	en	ZZPcon

tractmanagement.	Zie	www.avsvoordeel.nl	(Schoolvoordeel)	

of	www.driessen.nl/avs.

r e g e l s ,  c i j f e r s ,  h a k e n 
e n  o g e n

Het	aantal	flexwerkers	groeit,	ook	in	het	

onderwijs.	Volgens	cijfers	van	flexoba

rometer.nl	werken	er	40.000	flexwerkers	

in	het	gehele	onderwijs.	Het	merendeel	

bestaat	uit	ZZP’ers	(22.000)	en	oproep

krachten	(18.000),	het	aantal	uitzendkrach

ten	bedraagt	2.000.	In	de	CAOPO	is	het	

inhuren	van	personeel	op	uitzend	of	deta

cheringsbasis	vastgelegd.	Uitzendarbeid	is	

alleen	mogelijk	als	het	gaat	om:

•	 	vervanging	wegens	ziekte	of	buiten

gewoon	verlof;

•	 	activiteiten	van	tijdelijke	aard;

•	 	tonvoorziene	omstandigheden.

Daarnaast	hebben	uitzendkrachten	

recht	op	dezelfde	arbeidsvoorwaarden,	

zoals	salaris,	als	die	voor	de	reguliere	

werknemer	met	een	vast	dienstverband.	

Flexwerkers	hebben	recht	op	een	gelijke	

behandeling,	zoals	hetzelfde	taakbeleid,	

werktijden	en	pauzes.	De	werkgever	is	ver

plicht	dit	te	regelen.

“Er	zitten	wel	veel	haken	en	ogen	aan	uit

zendconstructies	zoals	payrolling”,	vertelt	

AVSadviseur	Harry	van	Soest.	“Op	de	eer

ste	plaats	gaat	er	veel	geld	in	om.	Een	uit

zendconstructie	is	zo’n	20	procent	duurder,	

geld	dat	ten	koste	gaat	van	het	primaire	

proces.	Daarnaast	tast	flexwerk	de	regulie

re	werkgelegenheid	aan	als	vast	personeel	

wordt	gepasseerd	door	externe	krachten,	

omdat	een	werkgever	daar	minder	risico	

mee	loopt.	En	de	arbeidsrechtelijke	positie	

van	een	flexwerker	valt	niet	helemaal	dicht	

te	timmeren	met	een	cao.	Flexwerkers	val

len	immers	formeel	niet	onder	deze	cao	en	

dat	betekent	dat	ze	hoe	dan	ook	minder	

rechten	opbouwen.	Ik	kom	het	tegen	bij	

Decentraal	Georganiseerd	Overleg	(DGO):	

als	er	mensen	worden	ontslagen	komen	

de	flexwerkers	erachter	dat	ze	geen	recht	

hebben	op	een	bovenwettelijke	uitkering.	

Dat	is	een	aanmerkelijk	verschil.”	Van	

Soest	ziet	echter	ook	wel	de	voordelen	van	

flexwerk.	“In	krimpgebieden	kan	het	lucht	

geven,	maar	alleen	als	het	gaat	om	een	

tijdelijke	invulling.	Het	uitgangspunt	moet	

zijn:	vast,	tenzij.”

“Als	je	op	dit	moment	vaste	contracten	zou	aanbieden,	
leidt	dat	straks	–	als	de	werkgelegenheid	daalt	–	misschien	
tot	sociale	plannen	met	gedwongen	ontslag”,	denkt	RvB
voorzitter	Hans	Tromp	van	Prodas.	Foto:	Hans	Roggen

“De	arbeids	rechtspositie	
van	een	flexwerker	valt	
niet	helemaal	dicht	te	
timmeren	met	een	cao”,	
aldus	AVSadviseur	Harry	
van	Soest.	Foto:	Hans	
Roggen
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Regelmatig	wordt	er	in	de	onderwijsvak

bladen,	maar	ook	in	de	Tweede	Kamer,	

gewezen	op	de	lessen	die	wij	als	Nederland	

kunnen	trekken	uit	het	Finse	onderwijssys

teem.	In	Finland	zijn	leraren	hoogopgeleide	

professionals	die	aanzien	genieten	en	alle	

ruimte	krijgen	om	de	aan	hen	toevertrouwde	

leerlingen	goed	onderwijs	te	geven.	En	

schoolleiders	zijn	onderwijskundige	leiders	

met	ruime	onderwijservaring.	Geen	inspec

tie,	en	ook	geen	van	bovenaf	opgelegde	

ambitie	om	hoog	in	rankinglijstjes	te	scoren.	

Nee,	de	Finse	ambities	liggen	bij	de	ontwik

keling	van	het	kind.	De	ambitie	is	eenvou

digweg	om	ieder	kind	het	beste	onderwijs	te	

geven.	Deze	ambitie	klinkt	mij	als	muziek	in	

de	oren.	Dat	is	wat	we	ieder	kind	gunnen	en	

wat	we	aan	ons	onderwijspersoneel	willen	

toevertrouwen.

Maar	toch	gaat	het	steeds	weer	mis.	Steeds	

weer	grijpt	‘Den	Haag’	in	en	beperken	

we	de	handelingsvrijheid	van	leraren	en	

schoolleiders.	Dit	probleem	wordt	volgens	

mij	vooral	veroorzaakt	door	de	wens	van	

politici	om	krachtdadig	over	te	komen	en	

in	te	grijpen	als	er	zich	ergens	in	den	lande	

een	probleem	voordoet.	En	helaas	is	ons	

instrumentarium	beperkt,	dus	grijpen	we	

direct	naar	het	wetgevingsmiddel	om	het	

geconstateerde	probleem	eens	flink	aan	te	

pakken.	Het	gevolg	is	dat	specifieke	proble

men	of	incidenten	bestreden	worden	met	

generieke	maatregelen.

In	mijn	eerste	bijdrage	aan	de	begrotings

behandeling	heb	ik	gesteld	dat	wij	politici	

onszelf	moeten	leren	beheersen;	niet	achter	

ieder	incident	of	iedere	hype	aanlopen.	Ik	

dacht	weer	aan	die	uitgesproken	zinnen	

toen	staatssecretaris	Dekker	onlangs	zijn	

wettelijke	maatregelen	tegen	pesten	pre

senteerde.	Hij	constateerde	dat	het	een	aan

tal	scholen	ontbrak	aan	vaardigheden	om	

het	probleem	van	pesten	te	bestrijden.	De	

oplossing	wordt	nu	gezocht	in	het	generiek	

voorschrijven,	invoeren	en	laten	verantwoor

den	van	nieuwe	regels,	compleet	met	de	

daarbij	behorende	controle	op	álle	scholen	

door	de	inspectie.	Ten	onrechte	wordt	de	

suggestie	gewekt	dat	door	deze	nieuwe	

‘Haagse	regels’	pesten	in	de	toekomst	zal	

worden	voorkomen.	Dat	gaat	natuurlijk	niet	

lukken,	want	pesten	is	van	alle	tijden	en	zal	

ook	blijven	bestaan,	zelfs	onder	het	regime	

van	de	meest	strenge	antipestwetgeving.	

Is	deze	regeldrift	niet	een	miskenning	van	al	

die	scholen	waar	pesten	wordt	voorkomen	

of	succesvol	wordt	aangepakt	op	een	bij	de	

school	passende	manier?	Is	dit	niet	een	aan

tasting	van	de	professionele	autonomie	die	

uiteindelijk	slechts	zal	leiden	tot	frustratie,	

omdat	eigen	beleid	moet	worden	gewijzigd	

en	worden	verantwoord	aan	de	inspectie?	Ik	

wil	dat	we	ons	in	Den	Haag	leren	beheersen;	

juist	minder	regels	en	meer	beleidsvrij

heid	voor	scholen.	Ik	bepleit	daarom	de	

mogelijkheid	voor	scholen	om	bij	wijze	

van	experiment	uitgezonderd	te	worden	

van	allerlei	voor	hen	belastende	regels	en	

verantwoordingsverplichtingen.	Laten	we	

zorgvuldig	inventariseren	welke	regels	en	

verplichtingen	voor	leraren	en	schoolleiders	

belemmerend	werken.	En	laten	we	daarna	

een	pilot	starten	waarin	een	aantal	scholen	

niet	hoeft	te	voldoen	aan	al	die	verantwoor

dingslast	en	regels,	maar	zich	kan	richten	

op	de	ontwikkeling	van	de	aan	hen	toever

trouwde	leerlingen.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	de	

uitkomsten	van	dat	experiment!	_

r e a g e r e n ?
Mail	naar	m.rog@tweedekamer.nl

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	in	

onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Michel Rog,	woordvoerder	

(primair)	onderwijs	in	de	Tweede	Kamer	voor	het	CDA.

politieke column

anti-pestwetgeving

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

s p e c i f i e k e  p r o b l e m e n 
o f  i n c i d e n t e n 
w o r d e n  b e s t r e d e n 
m e t  g e n e r i e k e 
m a at r e g e l e n

w i j  p o l i t i c i  m o e t e n 
n i e t  a c h t e r  i e d e r 
i n c i d e n t  o f  i e d e r e 
h y p e  a a n lo p e n
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Wanneer	plaats	je	een	medewerker	in	het	

risicodragend	deel	van	de	formatie	(rddf )?

tekst harry van soest

Er	wordt	hierbij	onderscheid	gemaakt	tussen	ontslag	en	

werkgelegenheidsbeleid.

Ontslagbeleid
Als	bij	het	opstellen	van	het	(bestuurs)formatieplan	voor	het	vol

gend	schooljaar	op	grond	van	het	aantal	leerlingen	geconstateerd	

wordt	dat	er	niet	voldoende	formatieve	ruimte	beschikbaar	is,	dan	

moet	in	het	(bestuurs)formatieplan	worden	aangegeven	hoeveel	

formatie	in	het	rddf	wordt	geplaatst.	Het	betreft	dan	de	formatie,	

niet	de	personen.

Omdat	in	de	CAOPO	2013	is	bepaald,	dat	het	(bestuurs)forma

tieplan	vóór	1	mei	aan	de	geleding	personeel	van	de	(G)MR	moet	

worden	voorgelegd,	dient	op	deze	datum	bekend	te	zijn	hoeveel	

formatie	in	de	rddf	wordt	geplaatst.

Vóór	de	ingangsdatum	van	de	zomervakantiemoet	het	personeels

lid	schriftelijk	en	aangetekend	op	de	hoogte	gesteld	worden	dat	

hij/zij	in	het	rddf	is	geplaatst	gedurende	het	volgende	schooljaar.	

Het	rddf	kan	alleen	de	gehele	formatieplaats	omvatten.

Plaatsing	in	het	rddf	gebeurt	op	basis	van	de	diensttijd	en	de	even

tuele	geldende	afvloeiingsregeling	en	protocollen	van	31	juli	2006	

of	eerder.	Verder	is	Bijlage	III	van	de	CAOPO	van	toepassing.

Werkgelegenheidsbeleid
Als	het	bestuur	werkgelegenheidsbeleid	voert,	dan	geldt	een	

werkgelegenheidsgarantie	van	twee	jaar.	Als	de	werkgelegenheid	

niet	meer	te	garanderen	is,	dan	moet	het	bestuur	Decentraal	Geor

ganiseerd	Overleg	(DGO)	voeren.	In	overleg	met	de	vakcentrales	

wordt	dan	gekeken	welke	maatregelen	te	treffen	zijn.

Bij	de	gedwongen	fase	is	rddfplaatsing	aan	de	orde.	De	CAOPO	

schrijft	in	Bijlage	III	voor	dat	ontslag	in	verband	met	de	opheffing	

van	de	betrekking	niet	eerder	kan	plaatsvinden	dan	nadat	de	func

tie	–	en	de	daarin	benoemde	of	aangestelde	werknemer	–	gedu

rende	een	heel	schooljaar	in	het	rddf	is	geplaatst.	Er	wordt	in	deze	

bijlage	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	ontslag	en	werkgele

genheidsbeleid	en	de	bepaling	is	voor	beide	situaties	geldend.

Binnen	het	DGO	wordt	bepaald	welke	functies	in	het	rddf	geplaatst	

gaan	worden	en	welke	criteria	hierbij	gelden.

NB:	er	is	verwarring	ontstaan	over	het	feit	dat	de	tekst	van	artikel	

2.8	van	de	CAOPO	2009	is	toegevoegd	aan	artikel	10.4,	lid	6,	van	

de	CAOPO	2013.	De	toevoeging	betreft	echter	alleen	een	prakti

sche,	en	geen	inhoudelijke	wijziging.

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.	0302361010	of	

helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	

u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.	

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	sluiten	bij	de	belevingswereld	van	

schoolleiders.	Laat	uw	stem	horen	en	beoordeel	deze	

apriluitgave	via	www.avs.nl/evaluatiekp.

a v s  c o n g r e s  2 0 1 4

Reserveer alvast in uw agenda!
De	datum	voor	het	19e	AVScongres	is	bekend.	Het	zal	plaatsvinden	

op	vrijdag 14 maart 2014.	Zorg	dat	u	er	(weer)	bij	bent	en	blokkeer	

deze	datum	alvast!

s c h o l i n g

Professionaliseringsgids 
2013/2014 verschenen

De	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	voor	het	

volgende	schooljaar	is	bijgesloten	bij	deze	Kader	

Primair.	Met	daarin	het	complete	aanbod	van	de	AVS	

aan	trainingen,	maatwerk,	advies	en	coaching	voor	

schoolleiders	en	bestuurders.	

Extra	exemplaren	zijn	(gratis)	op	te	vragen	via	

info@avs.nl	of	tel.	0302361010.	Het	aanbod	uit	de	gids	is	online	

te	vinden	op	www.avspifo.nl.
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a v s  r i c h t  w e r kg r o e p  p o s ta c t i e v e n  o p

Actief blijven in het onderwijs
Je pensioen of FPU is bereikt of in zicht. En of je er nu 
wel of niet naar hebt uitgekeken: dat hoofdstuk wordt 
afgesloten. Maar wat als je na je onderwijscarrière 
graag nog iets doet met al die opgebouwde vakkennis en 
-ervaring? Je expertise delen met – jonge – schoolleiders 
bijvoorbeeld, of gewoon nog af en toe eens deelnemen 
aan een congres. De onlangs opgerichte werkgroep voor 
postactieve AVS-leden onderzoekt welke mogelijkheden er 
zijn en waar behoefte aan is.

Voor	schoolleiders	die	met	pensioen	of	FPU	gaan,	bestaat	er	binnen	

de	AVS	al	de	mogelijkheid	om	het	reguliere	lidmaatschap	om	te	

zetten	in	een	(goedkoper)	postactief	lidmaatschap.	Zij	blijven	zo	

op	de	hoogte	van	het	laatste	onderwijsnieuws	via	Kader	Primair	en	

Kadernieuws	en	profiteren	nog	steeds	van	kortingen	op	producten	

en	diensten	van	AVS	Voordeel,	trainingen,	opleidingen,	educatieve	

reizen	en	andere	door	de	AVS	georganiseerde	activiteiten,	zoals	

het	jaarlijkse	congres.	Ook	behouden	zij	het	recht	op	juridische	

ondersteuning,	advies	van	de	AVS	Helpdesk	en	collectieve	belan

genbehartiging	bij	politieke	besluitvorming	over	bijvoorbeeld	

pensioenaangelegenheden	(zie	www.avs.nl/lidworden).

Brengen
De	werkgroep	postactieven	wil	in	kaart	brengen	of	dit	aanbod	

specifiek	en	toereikend	genoeg	is	en	postactieve	leden	met	gerichte	

activiteiten	voor	een	langere	termijn	aan	de	AVS	blijven	binden.	

De	werkgroep	proeft	namelijk	steeds	vaker	dat	gepensioneerde	

schoolleiders	niet	alleen	willen	‘halen’,	maar	ook	brengen.	

Werkgroeplid	JanPieter	van	Bruchem:	“Het	is	zonde	om	de	experti

se	en	vaardigheden	van	exschoolleiders	te	laten	verdampen,	zeker	

in	deze	moeilijke	tijden	van	reorganisaties,	krimp,	Passend	onder

wijs	en	de	verwachte	tekorten	op	de	onderwijsarbeidsmarkt	vanaf	

2015.	Er	is	ooit	veel	geïnvesteerd	in	hun	scholing.	Die	expertise	kan	

behouden	blijven	door	het	op	een	nuttige	manier	in	te	brengen.”	

Tegelijkertijd	blijven	ze	betrokken	bij	het	wel	en	wee	van	een	sector	

waarin	ze	zoveel	jaren	hebben	gewerkt.

Onderzoek
Binnenkort	lanceert	de	werkgroep	een	scholenpanelonderzoek	

onder	AVSleden	waarin	zij	inventariseert	welke	verwachtingen	en	

wensen	er	leven	onder	(bijna)	gepensioneerde	schoolleiders	en	of	

en	hóe	hun	specifieke	bekwaamheden	en	specialismen	gedeeld	en	

ingezet	kunnen	worden	voor	de	huidige	generatie	schoolleiders.	

Zodat	er	een	soort	databank/pool	ontstaat	van	postactieve	vrijwil

ligers.	De	werkgroep	denkt	aan	participatie/activiteiten	op	de	

volgende	gebieden:

•	 	Begeleiden	en	coachen	van	(jonge)	schoolleiders	in	een	mentorrol

•	 	Deelname	aan	intervisiebijeenkomsten

•	 	Voorlichting	geven	over	bijvoorbeeld	pensioen	of	

nascholings	gelden

•	 	Regionale	platforms

•	 	Participeren	in	lerende	netwerken	binnen	het	Centrum	Educatief	

Leiderschap	(CEL)	van	de	AVS	en	partners

•	 	Verzorgen	van	werkzaamheden	voor	de	AVSorganisatie	(als	

ambassadeurs	meehelpen	bij	ledenwerfactiviteiten,	assisteren	

bij	evenementen	als	het	AVScongres,	bijdragen	leveren	aan	

de	communicatieuitingen	van	de	AVS,	medebegeleiding	van	

educatieve	reizen,	et	cetera)

•	 	Ondersteunen	van	de	werkzaamheden	van	het	World	Education	

Forum	(WEF)

De	digitale	enquête	hierover	zal	in	mei	verspreid	worden.	In	samen

werking	met	het	AVSbestuur	en	de	ledenraad	zal	bekeken	worden	

hoe	de	uitkomst	een	concreet	vervolg	krijgt.	Houd	hiervoor	onze	

uitingen	in	de	gaten.

De	werkgroep	postactieven	van	de	AVS	bestaat	uit	Hans	Pennings	(tevens	
bestuurslid,	midden	op	de	foto),	JanPieter	van	Bruchem	en	Pauline	
Hermsen.	Foto:	Will	Geurds

l i d m a at s c h a p

Contributie 2013/2014
niet verhoogd

De	contributie	voor	het	AVSlidmaatschap	in	schooljaar	2013/2014	

is	niet	verhoogd.	Er	is	alleen	indexering	toegepast.	Kijk	voor	de	

nieuwe	bedragen	op	www.avs.nl/vereniging/lidworden/contributie.
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Trainingen & opleidingen School for leadership
Mei	2013

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Naar	andere	schooltijden,	en	dan?		 7	mei		 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	 Pesten	op	uw	school?	Wat	nu?		 7,	15	en	21	mei		 Bob	Ravelli	en	Tom	Roetert

•	 AVS	Lezingen	Academie	‘Boeiend	onderwijs’		 7,	8,	15	en	23	mei		 Jan	Jutten

•	 Schoolleider	startbekwaam	en	vakbekwaam		 8	en	22	mei		 Tom	Roetert	i.s.m.	CNA

•	 Bouwen	aan	een	lerende	TOPschool		 14	mei		 Jacqueline	Kenter

•	 PowNews	staat	voor	de	deur,	hoe	ga	ik	om	met	media?		 14	mei		 Ton	Duif	en	Tineke	Snel

•	 Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?		 15	mei		 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	 Een	goed	(personeels)dossier	is	het	halve	werk!		 15	mei		 John	G.	de	Leeuw,	Inez	van	Gils	en	Jan	Stuijver

•	 Opbrengstgericht	leiderschap	(2)		 15	mei		 Bob	Ravelli

•	 Succesvol	samenwerken	met	ketenpartners,	hoe	doe	je	dat?		 16	mei		 Ans	Keij	i.s.m.	Kirkman	Company

•	 Opbrengstgericht	leiderschap	(3)		 17	mei		 Bob	Ravelli

•	 Meerscholen	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!		 17	mei		 Ruud	de	Sain	en	Jacqueline	Kenter

•	 Hoe	kom	ik	tot	een	efficiënte	exploitatie	van	mijn	school	

	 in	een	MFA	of	brede	school?		 21	mei		 Inez	van	Gils	en	Ans	Keij

•	 Goede	medezeggenschap	voor	schoolleiders		 21	mei		 Paul	van	Lent	en	Carine	HulscherSlot

•	 Goede	medezeggenschap	voor	MRleden		 22	mei		 Paul	van	Lent	en	Carine	HulscherSlot

•	 Brain	Boost!	(leidinggevenden)		 22	mei		 Maartje	Alma	en	Merlijn	Norder

•	 Conflicten:	een	kans	op	verandering!	

	 Het	belang	van	goed	conflicthantering		 23	mei		 Tom	Roetert	en	Ruud	de	Sain

•	 Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!		 23	mei		 Carine	HulscherSlot	en	Pieter	Kuit

•	 Ondernemende	schoolleiders	maken	het	verschil!		 23	mei		 Ans	Keij	en	Merlijn	Norder

•	 Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?		 24	mei		 Carine	HulscherSlot	en	Jacqueline	Kenter

•	 Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	bestuurders		 28	mei		 Carine	HulscherSlot	en	Jacqueline	Kenter

•	 Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?		 28	mei		 Inez	van	Gils	en	John	G.	de	Leeuw

•	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(2)		 30	en	31	mei		 Ruud	de	Sain

•	 Samen	verantwoordelijk	voor	Passend	onderwijs	en	jeugd		 31	mei		 Gerard	Uunen	en	Eelco	Dam

Juni	2013

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 AVS	Lezingen	Academie	‘De	school	in	2020’	 3,	5,	10	en	13	juni	 Ton	Duif	

•	 Bouwen	aan	een	lerende	TOPschool	 4	juni	 Jacqueline	Kenter	

•	 Teamontwikkeling:	heeft	u	een	‘team’	dan?	 4	juni	 Paul	van	Lent	en	Ruud	de	Sain

•	 Pesten	op	uw	school?	Wat	nu?	 5	juni	 Bob	Ravelli	en	Tom	Roetert

•	 Opbrengstgericht	leiderschap	(2)	 5	juni	 Bob	Ravelli

•	 Interimmanagement,	iets	voor	u?	 7	juni	 Tom	Roetert

•	 PowNews	staat	voor	de	deur,	hoe	ga	ik	om	met	media?		 11	juni	 Ton	Duif	en	Tineke	Snel

•	 Toekomstbeelden	brede	school/integrale	kindcentra	 11	juni	 Ans	Keij

•	 Hoe	lees	ik	begroting,	jaarrekening	en	kengetallen?	 11	juni	 Inez	van	Gils	en	John	G.	de	Leeuw

•	 Schoolleider	startbekwaam	en	vakbekwaam	 12	juni	 Tom	Roetert	i.s.m.	CNA

•	 Goede	medezeggenschap	voor	MRleden	 12	juni	 Paul	van	Lent	en	Carine	HulscherSlot

•	 Conflicten:	een	kans	op	verandering!	

	 Het	belang	van	goed	conflicthantering	 13	juni	 Tom	Roetert	en	Ruud	de	Sain

•	 Meerscholen	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!	 14	juni	 Ruud	de	Sain	en	Jacqueline	Kenter

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	trainingen,	
maatwerk,	meer	informatie	en	inschrijven	de	AVS	Professionaliseringsgids	
2012/2013	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.
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•	 Opbrengstgericht	leiderschap	(3)	 14	juni	 Bob	Ravelli

•	 Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?	 17	juni	 Carine	HulscherSlot	en	Jacqueline	Kenter

•	 Goede	medezeggenschap	voor	schoolleiders	 18	juni	 Paul	van	Lent	en	Carine	HulscherSlot

•	 Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!	 19	juni	 Carine	HulscherSlot	en	Pieter	Kuit

•	 Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	bestuurders	 20	juni	 Carine	HulscherSlot	en	Jacqueline	Kenter

•	 Opbrengstgericht	leiderschap	(2)	 20	juni	 Bob	Ravelli

•	 Human	Dynamics	deel	2	(2)	 20	en	21	juni	 AVS	School	for	Leadership

•	 Naar	andere	schooltijden,	en	dan?	 25	juni	 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	 Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?	 26	juni	 Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

•	 Samen	verantwoordelijk	voor	Passend	onderwijs	en	jeugd	 28	juni	 Gerard	van	Uunen	en	Eelco	Dam

(onder	voorbehoud)

Het	gemarkeerde	aanbod	is	nieuw	dit	voorjaar!	Zie	ook	www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

Juni	2013

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

Eendaagse	studiedag	

PowNews staat voor de deur, hoe ga ik om met media?

Eendaagse	studiedag	

Pesten op uw school? Wat nu?

Het	kan	zo	maar	gebeuren,	een	boze	ouder	stapt	naar	de	pers,	een

calamiteit	op	school	en	uw	school	wordt	belaagd	door	journalisten.

Deelnemers	leren	wat	de	do’s en	don’ts zijn	bij	en	zich	voorberei

den	op	mediacontacten.	Er	wordt	gebruik	gemaakt	van	voorbeelden,

rollenspellen	en	cameraoefeningen.

Doelgroep:	bestuurders	en	schoolleiders	po	en	vo

Data:	14	mei	of	11	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	nietleden	t	399

Uitvoering:	Ton	Duif	en	Tineke	Snel

U	krijgt	op	deze	studiedag	een	overzicht	van	verschillende	soorten

pestgedrag	en	de	mogelijke	motieven	of	oorzaken	van	pesten.	Ook

bespreken	we	de	rol	van	ouders	en	de	kinderen	zelf	en	de	invloed

van	de	leerkrachten	of	het	(school)team.	U	krijgt	verschillende	pest

protocollen	als	voorbeeld,	zodat	u	kunt	kiezen.	Daarnaast	besteden

we	ook	aandacht	aan	het	internet	en	de	invloed	van	social media.

Doelgroep:	directeuren,	schoolleiders,	MTleden	en	medewerkers	

van	scholen

Data:	7	mei,	15	mei,	21	mei	of	5	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	nietleden	t	399

Uitvoering: Bob	Ravelli	en	Tom	Roetert	 >

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013
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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,	leerkrachten	en	de	rol	van	de	MR	aan	

de	orde.	De	AVSpublicatie	‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’	

vormt	de	leidraad	en	krijgt	u	mee.

Doelgroep:	directeuren,	adjunctdirecteuren	po

Data:	7	mei	of	25	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	nietleden	t	399

Uitvoering:	Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

De	normjaartaak	in	het	primair	onderwijs	wordt	in	de	praktijk	

verschillend	opgevat	en	toegepast.	Deze	studiedag	belicht	de	(CAO

PO)	regels	en	afspraken	waar	de	schoolorganisatie	zich	aan	dient	

te	houden.	Verder	komen	de	verschillende	facetten	van	toepassing	

in	de	dagelijkse	onderwijspraktijk	aan	de	orde.	Leidend	hierbij	is	

het	door	de	AVS	uitgebrachte	instrument	‘Normjaartaak’,	waarmee	

leidinggevenden	inzicht	krijgen	in	het	onderwerp	aan	de	hand	van	

een	zeer	praktische	aanpak.	Er	wordt	gebruikt	gemaakt	van	(voor

beelden	uit)	de	eigen	schoolpraktijk	en	zelf	meegebracht	materiaal.	

Deelnemers	dienen	vooraf	een	aantal	items	uit	te	zoeken	die	nodig	

zijn	om	de	normjaartaakberekening	voor	hun	school	tijdens	de	

studiedag	te	kunnen	uitvoeren.

Doelgroep:	directeuren	en	adjunctdirecteuren	in	het	po

Data:	15	mei	of	26	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	nietleden	t	399

Uitvoering: Paul	van	Lent	en	Eelco	Dam

Een	goed	functionerend	team	is	geen	toeval.	Daar	dient	u	struc

tureel	hard	aan	te	werken.	Om	tot	effectief	teamwerk	te	komen,	

is	een	aantal	voorwaarden	essentieel.	Zo	is	het	onder	andere	van	

belang	dat	het	team	binnen	een	veilig	klimaat	komt	tot	afstemming,	

samenwerking	en	groei.	De	studiedag	creëert	inzicht	in	(de	fasen	

van)	teamontwikkeling	en	hoe	u	daaraan	kunt	werken	en	mee	om	

kunt	gaan	als	leidinggevende.

Doelgroep:	directeuren	en	adjunctdirecteuren	in	het	po

Datum:	4	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	nietleden	t	399

Uitvoering:	Paul	van	Lent	en	Ruud	de	Sain

Eendaagse	studiedag

Naar andere schooltijden, en dan?

Eendaagse	studiedag

Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

Eendaagse	werkbijeenkomst

Teamontwikkeling: heeft u een ‘team’ dan?

Eendaagse	studiedag	

Hoe wordt medezeggenschap professioneel gevoerd?
De	praktijk	leert	dat	veel	medezeggenschapsraden,	maar	ook

besturen	en	directies,	behoefte	hebben	aan	professionele	ontwik

keling	om	als	volwaardige	gesprekspartners	gezien	te	worden.	

De	eendaagse	studiedag	biedt	kennis	over	omgaan	met	of	het	voe

ren	van	medezeggenschap	en	vaardigheid	om	hiermee	in	de	eigen

schoolpraktijk	aan	de	slag	te	gaan.	Met	speciale	aandacht	voor	de

rol	van	directeur.	De	AVSpublicatie	‘Goed	onderwijs,	goede	MR’

vormt	de	leidraad	en	krijgt	u	mee.

Doelgroep:	directeuren,	adjunctdirecteuren	po	en	vo.	Zittende

en	nieuwe	MRleden	kunnen	ook	een	aparte	studiedag	volgen.

Data voor schoolleiders:	21	mei	of	18	juni	2013

Data voor medezeggenschapsraden:	22	mei	of	12	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	nietleden	t	399

Uitvoering:	Paul	van	Lent	en	Carine	HulscherSlot

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013
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Eendaagse	studiedag	

Conflicten: een kans op verandering! 
Het belang van goede conflicthantering

AVS	Lezingen	Academie	

Hoe ziet de school eruit in 2020?

Een	goed	conflict kan	duidelijkheid	geven	of	de	sfeer	positief	beïn

vloeden.	Maar	lang	niet	altijd	eindigt	een	conflict	met	een	positieve	

uitkomst	voor	alle	betrokkenen.	Soms	ontaardt	een	conflict	zelfs	in	

ruzie.	In	deze	praktische	training	gaan	we	in	op	de	goede	kanten	en	

mogelijkheden	van	een	conflict,	proberen	we	het	verschil	met	ruzie	

te	verduidelijken	en	de	drempel	te	verlagen	voor	interventies	bij	

conflicten.	De	mogelijkheden	van	mediation	worden	onderzocht	en	

er	zijn	oefeningen	in	conflicthantering.

Doelgroep:	bovenschoolse	leidinggevenden,	(school)directeuren,	

locatie	en	teamleiders

Data:	23	mei	of	13	juni	2013

Kosten:	leden	t	290	/	nietleden	t	399

Uitvoering:	Tom	Roetert	en	Ruud	de	Sain

De	AVS	verzorgt	dit	voorjaar	lezingen	op	basis	van	actuele	thema’s.

In	juni	is	dat	‘Hoe	ziet	de	school	eruit	in	2020?’	De	maatschappelijke	

ontwikkelingen	gaan	razendsnel.	Internet	en	sociale	media	heb

ben	een	grote	invloed	op	onze	kinderen.	Hoe	ziet	de	school	en	ons	

onderwijs	eruit	in	2020?	Een	intrigerende	lezing	door	AVSvoorzitter	

Ton	Duif,	die	ons	meeneemt	in	de	wereld	van	opvoeding,	onderwijs	

en	ontwikkeling.

In	mei	is	er	de	lezing:	‘Boeiend	onderwijs	in	deze	tijd:	een	maaltijd,	

geen	menu’.	Deze	wordt	gegeven	door	Jan	Jutten,	adviseur	op	het	

gebied	van	systeemdenken	en	lerende	organisaties.

De	lezingen	vinden	plaats	op	vier	verschillende	locaties,	telkens	

van	17	tot	19.30	uur.	Posters	om	in	de	school	op	te	hangen	of	

verder	te	verspreiden	zijn	te	downloaden	via	www.avs.nl/pifo/

lezingenacademie.

Doelgroep: ouders,	leerkrachten,	directeuren,	bestuurders,	

andere	leidinggevenden	uit	het	onderwijs	of	zijn	ketenpartners	en	

geïnteresseerden

Data ‘De school in 2020’:	3	juni,	5	juni,	10	juni	of	13	juni	2013

Data ‘Boeiend onderwijs’:	7	mei,	8	mei,	15	mei	of	23	mei	2013

Kosten:	t	50	per	deelnemer	(per	lezing)

Uitvoering:	Ton	Duif	en	Jan	Jutten

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

Nieuw
voorjaars-
aanbod
2013

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	in	de	AVS	

Professionaliseringsgids	2012/2013,	de	brochure	met	aanvullend	professionaliserings	aanbod	in	voorjaar	2013,	op	www.avspifo.nl	

of	mail	naar	schoolforleadership@avs.nl.	De	gidsen	aanvragen	kan	via	info@avs.nl	of	tel.	0302361010.	Wilt	u	een	training	op	maat	voor	

uw	organisatie	of	team?	Neem	dan	contact	op	met	de	AVS,	Margriet	van	Ast, maatwerk@avs.nl.

Foto’s:	Hans	Roggen
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voor: onderwijs

van: BNC Distribution

wat: opslag

Veilige opslag van laptops
en tablets

Met	grote	regelmaat	wordt	melding	gemaakt	van	diefstal	van	

vaak	kostbare	apparatuur	uit	schoolgebouwen.	De	TopTrolley	

bergt	een	16	of	24tal	laptops	of	32	tablets	in	een	afsluitbare	

trolley	op,	die	door	middel	van	een	aantal	ogen	aan	bijvoorbeeld	

de	muur	te	verankeren	is.	Daarnaast	worden	deze	apparaten	via	

het	ingebouwde	laadmechanisme	gedurende	de	opslag	opgela

den.	www.toptrolley.nl

tenslotte _ Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

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

i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: basisonderwijs

van: RANJ Serious Games i.s.m. Avans Hogeschool en TNO

wat: educatieve game

Juf-in-a-box
Deze	health game	biedt	een	antwoord	op	de	schrijfproblematiek	

binnen	het	basisonderwijs.	Helpt	jonge	kinderen	fijne	motoriek	

en	schrijven	te	trainen.	Het	spel	verenigt	de	uitdaging,	de	feed

back	en	het	plezier	van	computergames	met	een	wetenschap

pelijk	verantwoorde	leermethode.	Kinderen	spelen	de	game	

onder	begeleiding	van	een	leerkracht	met	een	digitale	pen	op	

een	plat	scherm	dat	is	ingebouwd	in	een	klassiek	schooltafeltje.	

www.jufinabox.nl

voor: primair onderwijs en buitenschoolse opvang

van: Klasbord

wat: gratis app

Klasbord
Een	berichtje	over	het	aankomende	schoolreisje?	Of	het	verzoek	

leerlingen	lege	wcrolletjes	mee	te	geven	voor	een	knutselop

dracht?	Nooit	meer	briefjes	mee	naar	huis	geven?	Deze	app stelt	

leerkrachten	in	staat	ouders	en	andere	betrokkenen	direct	op	

de	hoogte	te	houden	van	wat	er	gebeurt	in	het	klaslokaal.	Zoals	

het	delen	van	foto’s,	maar	ook	oproepjes	of	huiswerkopdrachten	

doorgeven.	Daarnaast	kunnen	leerkrachten	en	begeleiders	

vragen	stellen	aan	ouders	en	betrokkenen.	Ouders	zonder	

smartphone	ontvangen	de	berichten	via	een	emailnieuwsbrief.	

www.klasbord.nlvoor: bestuurders en schoolleiders po, vo en mbo

van: AVS en CPS

wanneer: 11 september (diner pensant op 9 sep)

waar: Amersfoort

wat: congres

2e Nationaal Congres 
Ouderbetrokkenheid

Geeft	schoolleiders	en	ouders	een	boost	om	een	optimale	

samenwerking	tussen	school	en	ouders	te	realiseren	in	het	

belang	van	de	leerling.	Schoolleiders	worden	toegerust	om	regie	

te	voeren	op	het	expliciteren	van	ouderbetrokkenheid	als	één	

van	de	pijlers	om	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	te	verbeteren.	

Met	keynote speaker	Betsy	Landers	(president	van	de	Parent	

Teacher	Association	uit	Amerika)	en	ontbijt	en	lunchsessies	

met	recente	onderzoeksresultaten	en	goede	voorbeelden	van	

ouderbetrokkenheid.	Er	geldt	een	vroegboekkorting	tot	1	mei	

2013	en	iedere	deelnemer	mag	een	ouder	gratis	meenemen.	Op	

9	september	vindt	een	diner pensant	met	Betsy	Landers	plaats	

in	Utrecht.	www.nationaalcongresouderbetrokkenheid.nl

voor: scholen

van: Skool Automatisering en Meraki

wat: digitale infrastructuur

Zorgeloos draadloos
Een	flexibele	infrastructuur,	beheerd	via	de	cloud,	voor	vijf	jaar	

gebruik	(inclusief	garantie	en	ondersteuning).	Gaat	uit	van	het	

idee	dat	scholen	eenvoudig	willen	beginnen	met	het	draadloos	

netwerk	en	op	termijn	door	willen	groeien	naar	gelang	de	

behoeften.	Als	de	wensen	van	de	school	veranderen,	kan	dat	

direct	doorgevoerd	worden	in	het	draadloos	netwerk.	Meer	

informatie:	tel.	0407507710	of	verkoop@skool.nl
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voor: po (groep 7 en 8) en vo

van: Digital Playground

wat: e-learning tool

Webwalk
Tool	waarmee	leerkrachten	zelf	online	lessen	kunnen	maken.	

De	Webwalk	leidt	leerlingen	stap	voor	stap	in	hun	eigen	tempo	

door	een	les	heen,	kan	ze	overhoren	en	zowel	thuis	als	op	

school	worden	gebruikt.	Is	gebaseerd	op	het	leerprincipe	lear-

ning by doing.	Geeft	de	leerkracht	de	mogelijkheid	direct	feed

back	te	vragen	na	uitleg	en	leerlingen	aan	het	werk	te	zetten	

terwijl	een	online	les	wordt	gevolgd.	Past	goed	bij	het	flipping 

the classroomconcept.	www.digitalplayground.nl

voor: basis- en voortgezet onderwijs

van: Anne Frank Stichting

wat: portal voor leerkrachten

Inspiratie en dialoog
De	portal	www.annefrank.org/docenten	biedt	lesmateriaal	en	

lesideeën	over	Anne	Frank,	de	Tweede	Wereldoorlog	en	thema’s	

als	vooroordelen,	discriminatie,	gelijke	rechten	en	burgerschap.	

Nieuw	is	de	online	dialoog	met	leerkrachten	over	lesideeën,	

didactische	tips	en	vragen.	Hoe	reageer	je	als	een	leerling	een	

hakenkruis op	het	bord	heeft	getekend?	Hoe	vertel	je	aan	groep	

8	over	de	vernietigingskampen?	Daarover	geeft	de	Anne	Frank	

Stichting	advies.	Leerkrachten	die	willen	meepraten	kunnen	

reageren	via	de	site	en/of	deelnemen	aan	de	speciale	LinkedIn

groep	‘Anne	Frank	Stichting	voor	docenten’.

voor: geïnteresseerden

van: Martine F. Delfos, uitgeverij SWP

wat: publicatie

In 80 dagen de virtuele 
wereld rond

De	kennis	van	ontwikkelingspsychologie	en	de	kennis	van	het	

virtuele	milieu	komt	samen	in	een	uitgebreid	overzicht:	hoe	en	

waarom	om	te	gaan	met	het	virtuele	milieu	in	het	opgroeien	

van	kinderen.	Martine	Delfos	was	van	2008	tot	2012	lector	

aan	de	Hogeschool	Edith	Stein	met	als	leeropdracht	Virtuele	

Ontwikkeling	van	de	Jeugd.	In	dit	boek	geeft	ze	haar	verworven	

kennis	en	inzichten	weer.	Ze	staat	stil	bij	de	noodzaak	voor	

de	cultuuromslag	in	het	onderwijs	van	kennisverwerving	naar	

kennisverwerking.	Met	veel	aandacht	voor	gaming.	ISBN	

9789088503801,	www.swpbook.com

voor: leerkrachten en directies (speciaal) basis- en 

voortgezet onderwijs

van: Seminarium voor Orthopedagogiek (Hogeschool 

Utrecht) i.s.m. uitgeverij Pica

wanneer: 5 juni

waar: Nieuwegein

wat: conferentie

Pesten past niet!
Over	preventief	omgaan	met	pesten	in	het	onderwijs.	De	vraag	

‘Hoe	kunnen	we	pestgedrag	zoveel	mogelijk	leren	voorkomen?’	

staat	centraal.	Er	komen	actuele	ontwikkelingen	over	het	rea

liseren	van	passend,	pestvrij	onderwijs	aan	bod.	Met	sprekers	

als	Sue	Young	(onder	andere	bedenkster	van	de	Support Group

aanpak:	een	oplossingsgerichte	aanpak	bij	pesten	op	school)	

en	dr.	Kees	van	Overveld	(gedragsdeskundige	en	coördinator	

van	het	Expertisecentrum	Gedrag	van	Hogeschool	Utrecht).	

www.pestenpastniet.nl

voor: basisonderwijs

van: PixelPixies i.o.v. Stichting RichtingGroen

wat: gratis serious webgame

Duurzaamheid en voedsel
Villa	Eeckhoorn	laat	spelers	kennismaken	met	duurzaamheid,	

voedsel	en	het	nemen	van	verantwoordelijkheid	voor	jezelf	en	

voor	je	omgeving.	In	de	game	gaan	spelers	aan	de	slag	met	

biologische	landbouw,	intensieve	veehouderij	en	de	ecologische	

voetafdruk.	Sluit	aan	bij	de	kerndoelen	voor	het	basisonderwijs.	

Taal	en	rekenen	komen	eveneens	aan	bod.	Stimuleert	spelers	

ook	in	de	praktijk	aan	de	slag	te	gaan	met	duurzaamheid	en	

voedsel	–	op	school	of	thuis.	www.villa-eeckhoorn.nl

voor: (school)leiders

van: Ron van der Vlist, uitgeverij LannooCampus

wat: uitgave

Vitale schoolleider, vitaal 
schoolteam

Aan	schoolleiders	worden	hoge	eisen	gesteld.	Dit	boek	stelt	

je	in	staat	je	vitaliteit	als	schoolleider	te	verhogen	(VITAAL

methode),	zodat	je	effectief	en	energiek	kunt	leidinggeven	en	

leren.	Met	tips	en	handvatten	waarmee	schoolleiders	het	beste	

uit	zichzelf,	hun	onderwijsteam	en	hun	leerlingen	kunnen	halen.	

ISBN	978	94	014	1006	9,	www.lannoocampus.nl
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voor: groep 7 en 8

van: Waag Society en Kunstgebouw i.s.m. Mediawijzer.

net, SNS REAAL Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds 

Zuid-Holland

wat: mediawijsheidsgame

Monstermedia
Vernieuwde	versie	van	de	mediawijsheidsgame	Monstermedia.	

Maakt	leerlingen	uit	bewust	van	het	gebruik,	de	ontwikkeling	

en	de	invloed	van	media.	Ze	krijgen	de	missie	om	een	virus	in	

de	wereld	Mediana	te	verslaan.	Hiervoor	voeren	ze	met	hun	

eigen	monster	opdrachten	uit	in	vier	thema’s:	reclame,	bronnen,	

beeldgebruik	en	sociale	media.	Leerlingen	kunnen	zelfstandig	

aan	de	slag	met	de	game.	Ter	afsluiting	is	er	een	klassikale	

nabespreking.	www.monstermedia.nl

voor: werkgevers

van: Werkgeversservicepunt

wat: subsidiecalculator

Nieuw personeel uit speciale 
doelgroep

Het	Werkgeversservicepunt	heeft	een	subsidiecalculator	

beschikbaar	gesteld	waarmee	kan	worden	bepaald	of	een	

werkgever	in	aanmerking	komt	voor	een	subsidie	bij	het	

aannemen	van	nieuw	personeel	uit	een	speciale	doelgroep,	

zoals	Wajongers,	werkzoekenden	zonder	uitkering	en	WW’ers.	

www.subsidiecalculator.nl

voor: po en vo

van: AVS en Intraverte

wat: website/maatwerk

Zorg & Onderwijs Matcht! 
Helpt	scholen	bij	het	creëren	van	een	efficiënte	zorgstructuur	

door	organisatorisch	en	financieel	(o.a.	via	de	zorgverzekeraar)	

nieuwe	kansen	te	bieden	bij	het	ondersteunen	van	leerlingen	

met	een	zorgvraag.	En	door	leerkrachten	nieuwe	(paramedische)	

kennis	en	handvatten	te	geven	om	vroegsignalering	mogelijk	

te	maken	en	adequaat	om	te	gaan	met	diversiteit	in	de	klas.	

Speelt	in	op	de	rolverschuiving	van	ib’er	en	leerkracht	en	leert	

onderwijspersoneel	anders	kijken	naar	kinderen	en	jongeren.	

www.zorg-onderwijsmatcht.nl

voor: vanaf groep 3

van: Noordhoff Uitgevers

wat: schrijfmethode

Los schrift
Verbonden	schrift	heeft	jarenlang	zijn	diensten	bewezen.	Toch	

is	dit	schrift	niet	voor	elk	kind	geschikt.	Steeds	meer	kinderen	

hebben	moeite	met	het	verbonden	schrift.	Voor	hen	heeft	de	

methode	Schrijven	in	de	Basisschool	leergang	toegevoegd:	los	

schrift.	Los	schrift	kent,	anders	dan	blokschrift,	de	voordelen	

van	het	verbonden	schrift:	de	letters	worden	in	een	doorgaande	

beweging	geschreven	en	zijn	rechtshellend,	wat	het	snel	schrij

ven	bevordert.	www.schrijvenindebasisschool.nl

voor: jonge kinderen (3 tot 7 jaar)

van: Uitgeverij Boreaal

wat: serious game/schrijf app

LetterSchool
Voedt	de	nieuwsgierigheid	van	jonge	kinderen	naar	letters	en	

cijfers.	De	eenvoudige	blokletters	sluiten	aan	op	hun	behoefte	

om	met	letters	bezig	te	zijn,	wanneer	het	verbonden	schrift	nog	

te	moeilijk	is.	Spelenderwijs	leren	jonge	kinderen	zelfstandig	

hoe	je	letters	en	cijfers	schrijft.	www.letterschool.nl

voor: ouders en andere geïnteresseerden

van: Justine Pardoen, uitgeverij SWP

wat: publicatie

Nooit meer offline…
Sociale	media	als	grote	afleider, hoe	erg	is	dat?	Daarover	gaat	

het	boek	Focus!	Hoe	leg	je	aan	een	kind	uit	dat	‘nu	even	niet’	

ook	belangrijk	is?	Je	wilt	immers	voorkomen	dat	het	schoolwerk	

gaat	lijden	onder	al	die	afleiding,	met	mogelijk	zittenblijven	tot	

gevolg.	Een	handleiding	om	met	elkaar	in	gesprek	te	raken	over	

sociale	media.	ISBN	9789088503863,	www.swpbook.com

voor: leerkrachten

van: Eduapp

wat: platform/website

Eduapp 
Maakt	het	leerkrachten	mogelijk	om	te	grasduinen	in	een	

bak	met	educatieve	apps	die	ze	kunnen	inzetten	in	de	klas.	

Gebruikers	kunnen	bij	iedere	app	lesideeën	plaatsen	waardoor	

de	inzet	van	apps	in	de	klas	makkelijker	wordt	gemaakt.	

Kreeg	onlangs	de	‘IPON	innovatie	van	het	leren	Award’.	

http://eduapp.nl

voor u geselec teerd
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boekbespreking

Het	boek	‘Orkestratie	van	effectuation’	gaat	over	hoe	je	ondernemend	

gedrag	bij	medewerkers	kunt	organiseren	vanuit	de	beschikbare	middelen.	

De	publicatie	biedt	wetenschappelijke	en	praktische	inzichten	om	met	

kleine	stappen	grote	resultaten	te	boeken.	Uitgangspunt	vormen	vijf	

succesprincipes	van	effectuation.	 tekst ans keij, avs

Auteurs	Thomas	Blekman	en	Rosemarie	

Konijnenburg	laten	in	‘Orkestratie	van	effec

tuation’	zien	dat	werknemers	in	deze	tijden	

van	crisis	en	krimp	de	merkambassadeurs	

van	de	organisatie	zijn.	Dit	kunnen	organisa

ties	bereiken	door	eerst	het	waarom	van	de	

organisatie	te	definiëren	en	vervolgens	het	

hoe	en	wat.	Organisaties	die	het	waarom	

duidelijk	hebben	en	communiceren	met	

hun	omgeving,	zijn	meer	waardengedreven.	

Door	het	personeel	uit	te	dagen	om	na	

te	denken	over	hun	eigen	waarden	en	

bijdragen	en	in	welke	mate	deze	aansluiten	

op	de	organisatie,	ontstaat	een	verbinding	

die	veel	sneller	een	vereenzelviging	met	de	

organisatie	creëert.	Dit	is	een	wederkerig	

proces,	waarin	medewerkers	en	organisatie	

elkaar	continu	beïnvloeden.	Vanuit	deze	ver

bondenheid	ontstaat	verantwoordelijkheid	

en	duidelijkheid	over	wat	wel	en	niet	past	

in	de	organisatie.	Hierdoor	kunnen	werkne

mers	iedere	situatie	en	kans	beoordelen	op	

de	waarde	ervan	voor	de	organisatie.

Leidinggevenden	faciliteren	hun	medewer

kers	in	hun	ondernemerschap	door	een	

context	te	creëren	waarin	zij:	mogen	leren	

(dus	ook	fouten	mogen	maken),	worden	

gestuurd	op	output	en	gestimuleerd	om	

hun	eigen	weg	te	vinden.	Hierbij	wordt	uit

gegaan	van	horizontaal	sturen:	het	behalen	

van	resultaat	in	een	complexe	omgeving,	

waar	je	ook	invloed	moet	ontwikkelen	zon

der	hiërarchische	macht.	De	manager	heeft	

de	rol	van	bruggenbouwer,	die	anderen	aan	

zichzelf	en	aan	elkaar	weet	te	binden	door	

te	zoeken	naar	winwinoplossingen.

Uitgangspunt	van	Blekman	en	Konijnenberg	

zijn	de	vijf	succesprincipes	die	steeds	weer	

terugkomen	in	succesvol	ondernemerschap:

ondernemend gedrag 
organiseren

•	 	Het	Bird in handprincipe:	start	vanuit	

beschikbare	middelen	met	wat	je	al	hebt;

•	 	Het	Affordable lossprincipe:	neem	geen	

risico’s	die	je	niet	kunt	dragen;

•	 	Het	Crazy quiltprincipe:	zoek	partners	die	

wezenlijk	bijdragen,	door	samenwerking	

verklein	je	het	risico;

•	 	Het	Lemonadeprincipe:	wees	niet	star,	

durf	op	weg	naar	je	doel	af	te	wijken	van	

je	plan;

•	 	Het	Pilot in the planeprincipe:	cocreëer	

de	toekomst	met	middelen	en	partners	

die	je	beheerst.

De	auteurs	beschrijven	hoe	zowel	profit	

	als	nonprofitorganisaties	kunnen	meedoen	

in	de	betekeniseconomie.	Clark,	Mills	en	

Fiske	gaan	hierbij	in	Predictably Irrational	

(Dan	Ariely,	2009)	uit	van	twee	werelden:	

een	waarin	sociale	normen	gelden	en	een	

andere	waarin	marktnormen	bepalend	zijn.	

Veel	organisaties	proberen	zich	te	onder

scheiden	van	de	concurrentie	door	hun	

marketingboodschap	te	baseren	op	sociale	

normen	(wederkerig,	warm	en	impliciet).	

Maar	deze	warme	boodschappen	zetten	zij	

niet	altijd	om	in	daden;	ze	blijven	afrekenen	

op	marktnormen	(hard	en	expliciet).	Deze	

incongruentie	maakt	dat	de	klant	(ouders,	

leerlingen,	red.)	teleurgesteld	is	en	het	

vertrouwen	kwijtraakt.

Bijzonder	aan	het	boek	van	Blekman	en	

Konijnenberg	vind	ik	het	samengaan	van	

je	persoonlijke	bijdrage	en	je	profes

sionele	bijdrage.	Als	individu	ben	je	uniek	

en	authentiek,	samen	maak	je	het	verschil	

en	kun	je	waarde	toevoegen	en	innoveren.	

Daarnaast	is	de	combinatie	van	weten

schappelijk	onderzoek	en	toepassing	in	de	

praktijk	een	prettige	afwisseling.	De	publi

catie	is	goed	te	gebruiken	voor	directeuren	

en	leidinggevenden	in	het	onderwijs.	_

‘Orkestratie	van	effectuation:	het	organiseren	van	ondernemend	

gedrag’,	Thomas	Blekman	en	Rosemarie	Konijnenburg,	2012,	

ISBN10:	9052619409,	ISBN	13:	9789052619408

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

w e r k n e m e r s  z i j n 
vo lg e n s  b l e k m a n 
e n  ko n i j n e n b e r g  d e 
m e r k a m b a s s a d e u r s 
v a n  d e  o r g a n i s at i e
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1000-21-3000-0716 AVS KP 2013-6 Kleur: fc

www.deroo.nl

Wilt u meer weten
over onze  activi teiten
op het gebied van 
onderwijs? Dan kunt u contact
opnemen met een van de verant-
woordelijke partners:

Koos van den IJssel, 06 51 16 21 92,
jvandenijssel@deroo.nl

Arno Janssen, 06 26 34 83 34,
ajanssen@deroo.nl

De Roo Management & Advies 
Oorsprongpark 1
3581 ES Utrecht
Tel: 088 - 55 22 999
Fax: 088 - 55 22 900

■ Interim-management:
ervaren managers voor crisis-
en  verander opdrachten.

■ Mobiliteitspool: ervaren
schoolleiders bij tijdelijke
afwezigheid van de leiding,
overbruggingscapaciteit en het
waar borgen van de  continuïteit
van het management.

■ Herplaatsing: intensieve
begeleiding van school leiders
naar een functie buiten de
eigen organisatie.

■ Werving en Selectie:
 gebruik makend van het eigen
netwerk, zoeken en  selecteren
van  onderwijs managers.

■ Teambuilding en cul tuur-
 verandering met behulp van
managementdrives.

management & advies

management & advies

Bent u op zoek naar een
 professionele partner voor
management in het onderwijs?

De Roo biedt:

Roo-AVS advertentie 179,5x131_-  11-03-11  09:26  Pagina 1

1_2_li_AVS_fc_A.indd   1 05-02-13   12:16

1000-21-2000-5982 AVS KP 2013-7 Kleur: fc

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?

1_4_st_AVS_fc_A.indd   1 12-03-13   09:34

1000-21-3000-0175 AVS 2012-KP6 
1000-21-2000-5972 AVS 2012-KP4

Kleur: fc

• 13 locaties
• 90 jaar ervaring
• 25 tot 500+ bedden 
• Van tent tot kasteel
• Verzorgd & zelfverzorgd
• Betaalbaar &  exibel
• • Betrouwbaar & veilig
• Jaarlijks > 600 scholen!

of bel 0800 400 400 4

www.groepsverblijven.nl

www.groepsverblijven.nl

36 Groepsverblijven

1_4_st_AVS_fc_A.indd   1 05-02-13   10:35
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Uitgelicht
Na de zomervakantie plan A of school B?

Wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving, in de
Kop van Overijssel, dicht bij de Weerribben, Giethoorn en Steenwijk.
Stichting Op Kop zoekt een:

directeur

voor School B voor Daltononderwijs in Steenwijk.

Op www.stichtingopkop.nl vindt u informatie over de functie en de
school.
Uw reactie stuurt u vóór 10 mei naar: Stichting Op Kop,
t.a.v. Ans Weterings, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn
of via e-mail naar info@stichtingopkop.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Weterings,
directeur-bestuurder, tel. 0521-362520.

Het openbaar basisonderwijs in Steenwijkerland en Zwartewaterland bestaat uit 22 onderwijslocaties.
De scholen worden bezocht door zo’n 2100 leerlingen. Het onderwijs wordt door ongeveer 240 medewerkers 
verzorgd.
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid op de scholen.
Het directieberaad heeft een belangrijke plaats in de organisatie. Een stafbureau ondersteunt de directeur-
bestuurder en de directies.

Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied zoekt

een enthousiaste en inspirerende 

LOCATIEDIRECTEUR (M/V)

voor haar kleinschalige school St Ludgerus in mooi Loenen a/d Vecht

Meer weten?
Kijk snel op www.sksww.nl en www.ludgerusschool.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Connecting Business. In geval van 
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key accountmanager) � Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692 � e avs@elma.nl � www.elma.nl

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, 

bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, 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.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Word nu AVS-lid
met forse korting

Professionalisering in 2013: 2.000 euro per schoolleider

AVS
Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

De AVS heeft extra professionaliserings aanbod 

voor schoolleiders en -bestuurders ontwikkeld voor 

voorjaar 2013. Daar kunt u zich nog voor inschrijven. 

Maak gebruik van de t 2.000 voor professionalise-

ring die in 2013 voor u beschikbaar is! Kijk voor het 

extra aanbod op www.avs.nl/pifo/voorjaar2013.

Ga voor het complete en nieuwe aanbod 

van trainingen, maatwerk, advies en 

coaching voor volgend schooljaar naar 

www.avspifo.nl. Of raadpleeg de net ver-

schenen Professionaliseringsgids 2013/2014. 

Extra exemplaren zijn op te vragen via 

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling


