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Een leven lang
leren
De kwaliteit van de leidinggevende en de rol van de schoolleider in

de school is een actueel thema, waar de sector funderend onderwijs

in toenemende mate oog voor krijgt. Belangrijk hierbij is de inrichting

van de governance, binnen onderwijsinstellingen op diverse manieren

vormgegeven. Met name Policy Governance geldt in veel instellingen als het

basismodel. Als dit begrip wordt ingevuld zoals het door John Carver wordt

uitgedragen, dan betekent dit vooral het scheppen van kaders, waarbinnen

leidinggevenden veel vrije ruimte hebben.

Heldere doelen zijn leidend. Afhankelijk van de bestuurlijke inrichting

worden verantwoordelijkheden belegd, is duidelijk hoe en aan wie

verantwoording wordt afgelegd en hoort daarmee helder te zijn wat de

speelruimte is op elk niveau. Voor de leidinggevenden in het funderend

onderwijs betekent dit dat iedereen vanuit zijn eigen functie deze ruimte

op eigen wijze kan invullen.

Verantwoordelijkheden zijn echter niet vrijblijvend en vragen om een

professionele invulling. Verschillende onderzoeken tonen aan dat de

kwaliteit van de schoolleider bepalend is voor de kwaliteit van de school,

maar er is ook een analogie naar het leiderschap van de bestuurder.

Sterke bestuurders zijn significant bepalend voor de kwaliteit van hun

schoolleiders. Dit betekent dat leidinggevenden – zowel bestuurders als

schoolleiders – de regie over hun eigen ontwikkeling en kwaliteit dienen

te nemen. Het inrichten en faciliteren van een ‘leven lang leren’, juist

ook als leider, is een bepalende factor voor onderwijskwaliteit. Goede

leiders geven ruimte aan het primaire proces. Zij geven ruimte aan de

onderwijsprofessional in de klas en maken het mogelijk dat kinderen het

beste onderwijs krijgen. In de cao willen wij deze ruimte graag benoemen

en faciliteren. Het is aan de leidinggevenden om daar proactief invulling

aan de geven. De AVS ziet het als haar taak de leidinggevenden hierin te

ondersteunen, maar het initiatief ligt bij u. Kwaliteit bereiken?

U bent aan zet! _

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

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

Kaderspel _ door petra van haren

1k ader prim air april 2015
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avs-voorzitter petra van haren in editienl:

‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen
agressie ouder’
Twee geweldsincidenten van ouders tegen leraren in maart doen de alarmbellen van
media, politiek en maatschappij rinkelen. “Het is absoluut een toenemend probleem
aan het worden”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren in EditieNL op 27 maart.

In Zwolle is een leerkracht

van een basisschool buiten

bewustzijn geraakt nadat een

moeder haar keel heeft dicht-

geknepen. In dezelfde periode

was er een geweldsincident op

een basisschool in Den Haag.

Van de leraren is 23 procent

bedreigd door een ouder,

4 procent heeft te maken

gehad met duwende ouders

en 2 procent is geschopt

en geslagen. Twee procent

betekent vijfduizend leraren

die mishandeld zijn door

ouders. “Het is absoluut een

toenemend probleem aan het

worden”, aldus AVS-voorzitter

Petra van Haren. “Op de

pabo wordt er aandacht aan

geschonken, maar het kan

beter. Jonge leraren die net

de school in komen zijn niet

goed toegerust om dit soort

dingen aan te kunnen.” Stu-

denten van de Christelijke

Hogeschool Ede, een school

die al aandacht besteedt

aan agressie, bevestigen dit.

“Je wordt voorbereid dat er

ouders zijn die heel boos kun-

nen worden, maar niet dat

je agressief wordt benaderd

en met geweld te maken

krijgt.” Een andere student

geeft aan dat ze schrikt van

al die berichten over geweld

en vraagt zich af hoe ze daar

later mee om zal gaan. Staats-

secretaris Sander Dekker zegt

in de uitzending heel doortas-

tend: “Je blijft met je poten

van onze leraren af.” Maar hij

onderkent dat het altijd voor

kan komen dat een ouder

door het lint gaat. _

tweede kamer vóór instructie deels in andere taal

Basisscholen mogen lesgeven in
Engels, Duits of Frans
Basisscholen krijgen de mogelijkheid om een deel van hun lessen te geven in het
Engels, Duits of Frans. Dit betekent dat bijvoorbeeld topografie of rekenen niet
meer in het Nederlands hoeven. Een Kamermeerderheid stemde eind maart voor
dit wetsvoorstel plan van staatssecretaris Dekker. Scholen kunnen hiervoor kiezen,
het wordt niet verplicht.

Dekker wil dat scholen maxi-

maal 15 procent van hun

onderwijs in een vreemde taal

mogen geven. Uit een pilot

blijkt dat dit percentage goed

werkt, zegt de staatssecre-

taris, maar hij sluit niet uit

dat het in de toekomst wordt

verhoogd.

Het gebruik van een vreemde

taal als voertaal op school is

een effectieve manier om die

taal te leren, blijkt uit onder-

zoek. Bovendien gaat het niet

ten koste van de onderwijstijd

voor andere vakken. Kamerlid

Van Meenen (D66) wijst op

de economische voordelen

van meertaligheid. Wat hem

betreft mag de helft van alle

vakken op de basisschool

in een andere taal worden

gegeven. Straus (VVD) vindt

dat lesgeven in een vreemde

taal een rol kan spelen in het

bijbrengen van een internatio-

nale oriëntatie, onder andere

in de grensstreek met Duits-

land. Het is belangrijk voor

de concurrentiepositie van

Nederland, sluit Dekker zich

daarbij aan.

Zorgen over zwakke
leerlingen
Wat zijn de gevolgen van het

lesgeven in een vreemde voer-

taal voor zwakke leerlingen?

Kinderen met leerproblemen

of een taalachterstand in het

Nederlands zullen verder ach-

terop raken, vrezen Siderius

(SP) en Beertema (PVV). Ouders

moeten aan de bel kunnen

trekken als leerlingen achter-

blijven, zegt Rog (CDA). Ypma

(PvdA) is voor meertalig onder-

wijs, maar de uitkomst mag

niet zijn dat er drempels voor

bepaalde leerlingen worden

opgeworpen. De angst voor

een tweedeling is onterecht,

betoogt Dekker. Bisschop

(SGP) benadrukt dat meertalig

onderwijs niet ten koste mag

gaan van het leren van de

Nederlandse taal. Beertema is

bang dat het de Nederlandse

taal zal verdringen.

Steenkolenengels
Rog wil voorkomen dat leer-

lingen worden onderwezen

in steenkolenengels of -duits.

Daar sluit Ypma zich bij aan.

Met Straus vraagt zij om de

vaardigheden van leraren in

vreemde talen op te nemen in

het Lerarenregister. Dat vindt

Dekker een goed idee, maar

hij is niet van plan om zelf

bekwaamheidseisen te gaan

stellen. Niet op alle scholen

zijn de leraren in staat om in

een vreemde taal les te geven,

erkent de staatssecretaris. Het

is aan de scholen zelf om te

beslissen of zij hierin willen

investeren. _

2
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85 procent docenten gekwalificeerd

Meer bevoegd gegeven lessen in vo
Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor
10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de
kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde. Dit blijkt uit de laatste integrale
personeelstelling onderwijs (IPTO 2013). Momenteel is bijna 85 procent van de
docenten gekwalificeerd om les te geven.

In het havo/vwo wordt bijna

89 procent van de lessen

gegeven door een voor het vak

bevoegde docent of een leraar

in opleiding. In het vmbo is

dat bijna 80 procent.

Meer zicht krijgen
De onderwijsinspectie con-

cludeert in het verlengde

van IPTO 2013 in het rapport

‘Onbevoegd lesgeven in het

vo’ dat slechts 5 procent van

de lessen wordt gegeven door

een leraar zonder bevoegd-

heid. Redenen om lessen te

laten geven door docenten met

een andere bevoegdheid zijn

vervanging bij ziekte, een lera-

rentekort bij specifieke vak-

ken of dat schoolleiders deze

docenten voldoende bekwaam

vinden. Ook gaat het volgens

de schoolleiders vaak om ‘rest-

uren’ van een vak of hebben

leraren wat uren over in hun

aanstelling.

De inspectie onderzocht ook of

scholen voldoende kennis en

zicht hebben op de mate waar-

in er onbevoegd les wordt gege-

ven en wat voor soort docenten

onbevoegd lesgeven en waar-

om. Opvallend is dat school-

leiders weliswaar goed zicht

hebben op de bevoegdheden

van hun personeel en de onbe-

voegden, maar dat ze meestal

geen zicht hebben op het

percentage onbevoegd gege-

ven lessen. De inspectie: “Het

is belangrijk dat scholen en

besturen het aantal onbevoegd

gegeven lessen op gezette tij-

den zelf inzichtelijk maken.

Hiermee kunnen zij gerichter

sturen op het behalen van

(extra) bevoegdheden door hun

docenten en daarmee het aan-

tal onbevoegd gegeven lessen

verder terugdringen.”

Stelsel aanpassen
De VO-raad vindt dat blijvende

inspanningen noodzakelijk

zijn om het aantal onbevoegd

gegeven lessen verder terug

te dringen, bijvoorbeeld

omdat voor diverse nieuwe

vakken op dit moment geen

lerarenopleiding bestaat.

Zoals Horeca, Vormgeving en

toerisme en Mens en techniek,

maar ook een vak als Rekenen.

Ook bij veel samengevoegde

vakken, zoals Wiskunde &

Techniek, of vakoverstijgend

onderwijs is het onduidelijk

of leraren volledig bevoegd

zijn, meent de sectororga-

nisatie. De raad benadrukt

de noodzaak het stelsel van

bevoegdheden aan te passen

aan de huidige en toekomstige

onderwijspraktijk.

Lerarenregister en
-beurs
Met registratie in het Leraren-

register laten leraren zien over

de juiste papieren te beschik-

ken, werk te maken van hun

professionele ontwikkeling en

op de hoogte te blijven van de

laatste ontwikkelingen in hun

vakgebied. Staatssecretaris

Dekker moedigt leraren dan

ook aan zich te registreren.

Het streven is dat in 2017 alle

leraren geregistreerd zijn.

Alleen bevoegde leraren kun-

nen zich inschrijven.

Leraren kunnen een (extra)

bevoegdheid of master halen

via de Lerarenbeurs. Uit IPTO

2013 blijkt dat dat werkt: meer

leraren volgen een educa-

tieve master om eerstegraads

docent te kunnen worden.

In de cao’s hebben de sociale

partners afspraken gemaakt

over tijd, geld en ruimte voor

de leraren om opleidingen te

volgen. _

pleidooi vo-raad

‘Maatwerkdiploma op korte termijn invoeren’
De schotten tussen vmbo, havo en vwo moeten verdwijnen. Het is niet meer van deze tijd dat je een diploma
krijgt op het niveau van het vak waar je het slechtste in bent. Daar zijn al eerder stemmen voor opgegaan, maar
nu pleit de VO-raad voor het op korte termijn invoeren van het maatwerkdiploma.

De beste vakken afsluiten op

vwo-niveau, de slechtere op

havo- of vmbo-niveau. Op het

diploma staat dan bijvoor-

beeld dat een leerling vijf

vakken op havo-niveau heeft

gedaan en drie vakken op vwo-

niveau. Nu is dat wettelijk niet

mogelijk, omdat is vastgelegd

dat een leerling op slechts

één niveau een diploma kan

halen. Door de invoering van

een maatwerkdiploma kan

een school het onderwijs beter

laten aansluiten op de talen-

ten van leerlingen. De schot-

ten tussen vmbo, havo en

vwo moeten zoveel mogelijk

verdwijnen, zoals onder meer

al gangbaar is in Engeland en

de VS. “Het is toch niet meer

van deze tijd dat je een diplo-

ma krijgt op het niveau van

het vak waar je het slechtst in

bent?’ zegt Paul Rosenmöller

op 26 maart tijdens een con-

gres van de VO-raad. _

In Kader Primair 7 (maart

2015) stond het artikel

‘Een kind past niet in een

hokje’, waarin scholen

worden beschreven die al

maatwerk in hun onder-

wijs doorvoeren.

3k ader prim air april 2015
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aanvragen vanaf 1 juli

Subsidie voor
brede bevoegdheid
bewegingsonderwijs
Leerkrachten in het primair onderwijs kunnen vanaf
1 juli 2015 subsidie aanvragen voor het behalen
van een brede bevoegdheid bewegingsonderwijs.
Daarmee kunnen zij bewegingsonderwijs geven aan
leerlingen van groep 1 tot en met 8.

De subsidie bedraagt maximaal 3.500 euro en is beschikbaar

van 2015 tot en met 2018.

Het sluit aan bij de doelstelling van het Bestuursakkoord

2014 – 2020 dat de PO-Raad in de zomer van 2014 sloot met het

ministerie van OCW. Hierin is afgesproken dat vanaf 2017 alle

lesuren bewegingsonderwijs worden gegeven door een bevoegde

leerkracht. _

Meer informatie: www.duo.nl

doorlopende leerlijnen

Leerplankader Sport,
Bewegen en een
Gezonde Leefstijl
SLO ontwikkelde samen met een groot aantal
partners van gezondheidsbevorderende instellingen
een leerplankader Sport, Bewegen en een Gezonde
Leefstijl (SBGL). Het is een uitwerking in doorlopende
leerlijnen van de kerndoelen en eindtermen voor de
diverse typen onderwijs en kinderopvang.

Curriculumontwikkelaars op scholen en beleidsmedewerkers in

de kinderopvang, methodemakers en interventie-eigenaren kun-

nen er gebruik van maken. Buurtsportcoaches kunnen zich door

het leerplankader laten inspireren bij het kiezen van invalshoe-

ken om bewegen en sport op scholen aan te bieden. _

Het leerplankader SBGL is vanaf 1 april 2015 beschikbaar via

www.slo.nl.

meeste aanvragen in po: 1.398

Recordaantal aanvragen
ondersteuning Gezonde School
Scholen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben
samen 1.775 aanvragen gedaan voor extra ondersteuning om aan de slag te gaan
met gezondheid op school. Het aantal aanvragen in 2015 overtreft alle vorige
rondes, vanaf de start in 2012.

De meeste aanvragen kwa-

men uit het primair onder-

wijs: 1.398. Scholen uit het

voortgezet onderwijs deden

324 aanvragen en scholen uit

het mbo 53 aanvragen. De

ondersteuning biedt scholen

de kans om kennis te maken

met de Gezonde School-aan-

pak en het vignet Gezonde

School. Dit kan via een gra-

tis advies op maat van een

Gezonde School-adviseur, een

bijdrage in de kosten of extra

hulp bij het uitvoeren van

een Gezonde School-activiteit

of een vergoeding van taak-

uren van eigen medewerkers

voor het maken of uitvoeren

van schoolgezondheidsbeleid.

Half mei horen de scholen

die nu een aanvraag heb-

ben gedaan of hun aanvraag

wordt gehonoreerd. Die scho-

len kunnen de activiteiten

in het schooljaar 2015/2016

uitvoeren.

De uitvoering van dit onder-

steuningsaanbod is belegd bij

het RIVM Centrum Gezond

Leven en de Onderwijsagenda

Sport, Bewegen en een

Gezonde Leefstijl (SBGL) van

de PO-Raad, VO-raad en MBO

Raad. Op 21 april en 12 juni

zijn er gratis bijeenkomsten

voor onder andere schoollei-

ders over de Gezonde School.

Doel is het vergroten van

inzicht in en toepasbaarheid

van bestuurlijke, beleidsma-

tige en inhoudelijke aspecten

rond de Gezonde School-

aanpak in Vlaanderen en

Schotland voor Nederland.

Aanmelden: g.buijs@cbo.nl

(vermeld naam, functie en

organisatie). _

AVS-adviseur Tom Roetert is

Gezonde School-adviseur en

bereikbaar via de AVS, tel. 030-

2361010 of t.roetert@avs.nl.

Meer informatie:

www.gezondeschool.nl

4
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aanmelden tot en met 1 mei

Verkiezing Leraar van het Jaar 2015
Tot en met 1 mei kunnen schoolleiders, leraren, onderwijs(ondersteunend) 
personeel, leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing 
Leraar van het Jaar 2015.

Uit alle aanmeldingen kiest 

een vakjury de uiteindelijke 

winnaars uit het basisonder-

wijs, speciaal (basis)onderwijs, 

voortgezet onderwijs en mid-

delbaar beroepsonderwijs. 

De winnaars worden rond de 

Dag van de Leraar (5 oktober) 

bekendgemaakt. De vier win-

naars van de verkiezing zijn 

een jaar lang ambassadeur 

van hun sector. Het uitdragen 

van hun inspiratie, innovatie 

en passie draagt bij aan een 

positief imago van het leraar-

schap en zorgt ervoor dat de 

kwaliteit van de beroepsgroep 

bespreekbaar gemaakt wordt. _

Meer informatie en nomine-

ren: www.deleraarvanhetjaar.nl

onderzoek universiteit utrecht

Verbinding binnen- en buitenschools 
leren beïnvloedt motivatie
Scholen willen gebruikmaken van de kracht van buitenschools leren. Continuïteit 
tussen verschillende leeromgevingen lijkt betrokkenheid en motivatie voor leren te 
bevorderen, evenals de vrijheid van informeel leren. Dit blijkt uit een reviewstudie 
van de Universiteit Utrecht.

Leren is meer succesvol als er 

een verbinding is tussen de 

diverse leeromgevingen. Het 

maakt uit of leerlingen con-

tinuïteit of discontinuïteit 

ervaren tussen de verschil-

lende leefwerelden. Continuï-

teit lijkt een positief effect te 

hebben op schoolbetrokken-

heid, interesseontwikkeling 

en motivatie om verder te 

leren in de toekomst. Leer-

lingen die discontinuïteit 

ervaren hebben vaak nega-

tieve gevoelens, voelen zich 

minder betrokken bij school 

en hebben een grotere kans 

op uitval.

Of er continuïteit of disconti-

nuïteit wordt ervaren, hangt 

af van verschillende factoren. 

Het maakt uit hoeveel inter-

actie er is tussen omgevingen, 

zoals samenwerking tussen 

school en buurtinstellingen 

of overleg tussen leraren en 

ouders. Daarnaast zijn de cog-

nitieve, sociale, morele, cultu-

rele en economische verschil-

len tussen omgevingen van 

invloed. Ook speelt mee of 

een leerling zelf in staat is te 

schakelen tussen de verschil-

lende omgevingen (boundary 

crossing competenties).

 

Vier typen
Uit de reviewstudie komen 

vier typen verbindingen naar 

voren. Bij de eerste is leren 

niet beperkt tot één omge-

ving, maar weten leerlingen 

schoolse en informele bron-

nen te combineren, bijvoor-

beeld bij geschiedenis. Of 

ze praten en denken thuis 

of met vrienden door over 

onderwerpen die op school 

zijn behandeld. De tweede is 

een vorm van discontinuïteit 

waarbij leerlingen moeite 

hebben met het leggen van 

verbindingen. Dit komt vaker 

voor bij achterstands- of 

allochtone leerlingen omdat 

de school- en thuiscultuur 

uiteenlopen. De derde ver-

binding maakt gebruik van 

een krachtige buitenschoolse 

setting, zoals een museum 

of theater, om het schoolse 

leren te verrijken. Ten slotte 

kunnen leerlingen expres de 

binnen- en buitenschoolse 

wereld gescheiden houden. 

Dit kan inzicht geven in 

andere ideeën, zienswijzen 

of toekomstmogelijkheden, 

maar het kan ook een verdere 

verwijdering van school tot 

gevolg hebben.

 
Vrijheid
De vele initiatieven die er al 

zijn om buitenschoolse leren 

naar binnen te halen zijn 

vaak lokaal en tijdrovend 

en doen dan ook een groot 

beroep op leraren, aldus 

de onderzoekers. En als dit 

niet-schoolse leren positieve 

effecten heeft, neigen scholen 

ernaar het in het onderwijs-

systeem te integreren. Dat 

heeft weer tot gevolg dat een 

van de voordelen van het 

informele leren – de vrijheid 

die kinderen zo motiverend 

vinden – juist weer teniet kan 

worden gedaan. Er bestaat 

een ambigue behoefte aan 

zowel informaliseren en 

formaliseren van leren. 

Enerzijds de sterke behoefte 

aan meer flexibilisering en 

aansluiting bij de individuele 

leerling. Anderzijds is onder-

wijs een instituut dat ieder-

een hetzelfde moet kunnen 

bieden, wat vrij gemakkelijk 

leidt tot standaardisatie en 

een dominerende toetsings-

cultuur. _
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overbruggingsregeling verlengd en verruimd

AOW-leeftijd sneller omhoog
De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar
in 2021. De Tweede Kamer stemde onlangs met brede meerderheid in met het
wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De AOW-leeftijd wordt

vanaf 2016 in stappen van

drie maanden verhoogd en

vanaf 2018 in stappen van vier

maanden. Vanaf 2022 wordt

de AOW-leeftijd gekoppeld

aan de levensverwachting.

Ook wordt de overbrug-

gingsregeling verlengd en

verruimd. Aanvankelijk zou

de huidige overbruggings-

regeling in 2019 eindigen,

maar dit wordt 2023. Boven-

dien wordt de regeling ook

opengesteld voor mensen

die tussen 1 januari 2013

en 1 juli 2015 met VUT of

vroegpensioen zijn gegaan

voor het AOW-gat dat door de

versnelde verhoging ontstaat.

De oorspronkelijke overbrug-

gingsregeling gold alleen voor

mensen die vóór 2013 met

vervroegd pensioen gingen.

Inkomensterugval
Om te voorkomen dat mensen

die zich niet hebben kunnen

voorbereiden op de verhoging

van de AOW-leeftijd een al

te grote inkomensterugval

krijgen, is er een overbrug-

gingsregeling. Deze regeling

biedt mensen die geen of te

weinig (gezamenlijk) inkomen

hebben in de periode tus-

sen 65 jaar en de verhoogde

AOW-leeftijd ter overbrugging

een uitkering op minimum-

niveau. Voor alleenstaanden

is de inkomensgrens tot 200

procent van het wettelijk

minimumloon (WML). Dat is

een bruto maandbedrag van

Y 2.971,20. Voor samenwonen-

den geldt een gezamenlijk

inkomensgrens van 300 pro-

cent van het WML. Dat is

een bruto maandbedrag van

Y 4.456,80.

De overbruggingsregeling

is hiermee voor een grotere

groep mensen toegankelijk

gemaakt. Dit is een belang-

rijke stap om de AOW als fat-

soenlijke basisvoorziening te

houden voor iedereen. _

Het tijdspad van de verhoging

van de AOW-leeftijd is te vin-

den op www.rijksoverheid.nl

nieuws/2015/03/26/versnelde-

verhoging-aow.html.

obs op ‘t hof en vakcollege de hef winnaars

Scholen in Tricht en Rotterdam
winnen Nationale Onderwijsprijs
De eerste prijs in het primair onderwijs ging naar de digitale plusklas van Obs
Op ’t Hof uit het Gelderse Tricht. Het Rotterdams Vakcollege De Hef won in het
voortgezet onderwijs. Op 25 maart reikte Alida Oppers, directeur-generaal primair
en voortgezet onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, de tweejaarlijkse
Nationale Onderwijsprijs uit in de Rotterdamse Schouwburg.

Obs Op ’t Hof won met het

project ‘Klas in the Cloud’,

een experiment dat de school

samen met twee andere

scholen opzette om op kleine

scholen aan excellente leer-

lingen Passend onderwijs te

bieden. In deze ‘schooldoor-

brekende digitale plusklas’

werken begaafde leerlingen

op drie verschillende locaties

op hetzelfde moment samen

aan opdrachten door in te

loggen op de elektronische

leeromgeving. Volgens de

jury biedt dit vernieuwende

project veel mogelijkheden

aan kleine scholen in krimp-

gebieden, maar is het ook te

gebruiken op grotere scholen

en voor minder begaafde

leerlingen. Het Rotterdamse

Vakcollege De Hef heeft het

project ‘Mentoren op Zuid’

bedacht om vmbo-leerlingen

te ondersteunen bij huiswerk,

planning, zelfvertrouwen

en loopbaankeuze. Daarvoor

worden studentmentoren van

de Hogeschool Rotterdam

ingezet, die zo helpen de

kloof tussen ouders, school

en wijk te overbruggen.

Aan de Nationale Onderwijs-

prijs 2013-2015 hebben ruim

250 scholen deelgenomen

met een vernieuwend pro-

ject uit de eigen onderwijs-

praktijk. _
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illustratie _ jos collignon over de kwaliteit van de schoolleider
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Over het thema

Hoe beter de schoolleider, hoe beter het
onderwijs. De kwaliteit van schoolleiders is
over het algemeen goed. Er wordt anno 2015
bewuster voor het vak gekozen, niet omdat
iemand toevallig leraar was. Toch kan het
altijd beter. Op competenties als hogere orde
denken en onderzoeksmatig leidinggeven
scoren schoolleiders nog onder de maat.
Opvallend is dat uit meerdere onderzoeken
blijkt dat vrouwen het beter doen dan mannen.
Wat zit daar achter?

Gelukkig wordt er flink aan getrokken om de
kwaliteit op orde te brengen en te houden.
Niet alleen via trainingen, maar met name ook
door intervisie, leernetwerken en meelopen
met collega’s. Leren van en met elkaar dus.
Omgaan met weerstand is een van de zaken
waar een goede schoolleider raad mee zou
moeten weten. Vrijwel iedere leidinggevende
heeft ermee te maken: weerstand vanuit
het team maar ook bij jezelf. Vooral bij ver-
nieuwingen. Een gevoelig onderwerp om te
delen in een vakblad, maar drie openhartige
vrouwelijke schoolleiders vertellen over hun
aanpak. “Uiteindelijk kreeg ik boven tafel dat
er een duidelijke visie ontbrak, wat sommige
teamleden onzeker maakte.”

Tot slot signaleert de AVS dat de onderwijs-
kwaliteit in het geding komt als besturen
onder druk van reorganisaties, krimp en
financiële problemen clusterdirecteuren
inzetten, waarbij een leraar of ib’er extra
taken als locatieleider krijgt. In plaats van
één schoolleider op elke school. Enkele
bestuurders komen hier inmiddels alweer op
terug. “Een schoolleider moet zichtbaar en
aanspreekbaar zijn voor ouders en leraren.”
Het vergt meer professionalisering van
besturen en Raden van Toezicht om ook tot dit
inzicht te komen en inhoud te verkiezen boven
financiën.

Op scholen met een goede schoolleider wordt

beter lesgegeven. Gelukkig doen school-

leiders veel goed, maar op twee belangrijke

punten blijven ze achter: onderzoeksmatig

leidinggeven en hogere orde denken. Hoe erg

is dat? En hoe komt het dat vrouwen met name

op dat laatste punt opvallend beter scoren?

tekst marijke nijboer

Waarom doen
vrouwen het beter?

thema _ k waliteit van de schoolleider
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>

Het niveau van schoolleiders is over het algemeen goed,

vindt Tom Roetert, die voor de AVS de schoolleidersop-

leidingen verzorgt. Wat daarbij helpt: “Inmiddels is wel

bekend dat je niet zomaar schoolleider moet worden

omdat je toevallig leraar was. Het is echt een ander vak,

waar tegenwoordig bewuster voor wordt gekozen. Je bent

bezig met personeelszorg, begrotingen maken, externe

contacten. In feite ben je de bedrijfsleider.” Wat hij echt

van belang vindt, is onderwijskundig leiderschap. “Dat

je samen met je leraren lerend bezig bent in een lerende

organisatie. En dat je als ‘bedrijfsleider’ de dossiervor-

ming, gesprekken(cycli) met collega’s en de administratie

op orde hebt.”

Meta Krüger, lector leiderschap in het onderwijs bij

Penta Nova, is minder positief over het vakmanschap

Waarom doen
vrouwen het beter?

van schoolleiders. Zij was mede-ontwikkelaar van de

vijf basiscompetenties die zijn vastgelegd in het school-

leidersregister. Deze zijn voor po en vo iets anders

geformuleerd, maar in wezen hetzelfde: visie-gestuurd

werken, in relatie staan tot de omgeving; vormgeven

aan organisatiekernmerken vanuit een onderwijskun-

dige gerichtheid; hanteren van strategieën ten bate van

samenwerking; leren en onderzoeken op alle niveaus;

hogere orde denken.

Krüger werkte bovendien mee aan het inspectieonder-

zoek naar de kwaliteit van schoolleiders (maart 2014,

zie kader). “Ik ben daar best van geschrokken. Wat me de

meeste zorgen baart is dat schoolleiders onder de maat

scoren op het punt van hogere orde denken en onder-

zoeksmatig leidinggeven. Hogere orde denken houdt

Foto: Hans Roggen
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in dat je kunt handelen vanuit inzicht in de samenhang

tussen alle factoren die een rol spelen bij het leren van

leerlingen. En onderzoeksmatig leidinggeven loopt als

rode draad door alle vijf competenties heen. Dat draait

om evidence based werken, zorgen voor onderzoek naar

de cultuur in je school, je team stimuleren om data te

gebruiken. Dat zijn essentiële factoren.”

Vrouwen doen het beter Opvallend is dat vrou-

welijke schoolleiders volgens sommige onderzoeken

(zie kader) beter scoren, juist ook op hogere orde denken.

Hoe kan dat? Krüger: “Vrouwen komen minder snel in een

directeursbaan. De vrouwen die daar wel belanden, vor-

men een selecte groep. Misschien zijn die vrouwen gemo-

tiveerder, intelligenter, vaardiger.”

In haar eigen promotieonderzoek in 1994 zag zij al dui-

delijke verschillen tussen de seksen. “Vrouwen zijn meer

onderwijskundig leider, meer gericht op intern werken,

Meta Krüger, lector leiderschap in het onderwijs bij Penta Nova:
“Ik pleit al jaren voor seksegemengde schoolleiderteams. Zo’n team
is echt een schaap met vijf poten.”

‘o n d e r z o e k  w at  d e  s u c c e s 
fa c to r e n  z i j n  b i j  s c h o o l l e i d e r s
o p  s c h o l e n  w a a r  h e t  h e e l
g o e d g a at ’

o n d e r z o e k e n

Een paar conclusies uit onderzoeken:

‘Het profiel van de Nederlandse onderwijsleider’, Margareth

de Wit, CBE Group, 2012-2015:

• Vrouwen scoren op 15 van de 16 leiderschapcompetenties

in alle sectoren hoger. Met name op initiatief nemen,

resultaatgerichtheid, anderen stimuleren, streefdoelen

vaststellen, aan zelfontwikkeling doen, relaties opbouwen,

samenwerking stimuleren, anderen inspireren en

motiveren.

‘Hoe speciaal is het speciaal basisonderwijs?’, voormalig

onderwijsinspecteur Joop Smits, februari 2015:

• Bij de resultaatindicatoren ‘ambitieniveau’ en ‘toegevoegde

waarde’ is de doorslaggevende factor voor het bereiken

van goede leerresultaten niet de vakbekwaamheid van

leerkrachten, maar de kwaliteit van de schoolleiding.

• Vrouwelijke directeuren zijn doorgaans betere

schoolleiders dan hun mannelijke collega’s.

‘De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs,

speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs’,

onderwijsinspectie, maart 2014:

• Hoe beter de schoolleider, hoe beter het onderwijs

• Schoolleiders in het basis- en speciaal onderwijs zijn

het best in het opbouwen van vertrouwen, betrouwbaar

en geloofwaardig handelen en het bevorderen van

professionalisering van leraren. Ook hebben ze voldoende

zicht op de omgeving van de school.

• In het vo zijn bekendheid met en inzetten van wet- en

regelgeving sterke punten. Minder goed zijn deze

schoolleiders in reflecteren op het eigen handelen,

zorgen voor een professionele cultuur en het vertalen van

verwachtingen van belanghebbenden.

• Schoolleiders hebben moeite met hogere orde denken

(het anticiperen op risico’s en dilemma’s en oplossen van

complexe problemen) en met onderzoeksmatig leiderschap

(het gebruiken van interne of externe gegevens bij het

verbeteren van de school).

• Mannen overschatten zichzelf vaker in vergelijking met

de feedbackscores van hun managers, collega’s en

medewerkers.

• In het basisonderwijs scoren vrouwelijke schoolleiders

vaker bovengemiddeld.

• Vrouwelijke schoolleiders scoren beter op het hanteren van

strategieën en hogere orde denken.

m a n n e n  ov e r s c h at t e n
z i c h z e l f  va k e r
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sturing geven aan het team. Mannen zijn meer extern

gericht, houden zich bezig met het bestuur en stakehol-

ders. Deze verschillen worden bevestigd door internatio-

naal onderzoek.” Onderwijskundig leiderschap en externe

contacten zijn echter beide belangrijk. “Daarom is het

goed om mannen en vrouwen samen op te leiden, zodat

zij kunnen kijken naar de verschillen en overeenkomsten,

sterktes en zwaktes, en hoe ze die kunnen benutten. Ik

pleit ook al jaren voor seksegemengde schoolleiderteams.

Zo’n team is echt een schaap met vijf poten.”

AVS-adviseur Roetert ziet bij zijn opleidingsgroepen niet

zulke sterke verschillen. “Volgens mij doen vrouwen het

net zoals mannen. Ze hebben misschien wel hun eigen stijl,

maar zijn volgens mij niet beter. Ze worstelen met dezelfde

problemen.” Hij constateert wel dat de vrouwen oprukken

in deze beroepsgroep. “Tien jaar geleden was minstens

70 procent van de AVS-leden man, ook al waren toen de

vrouwen op scholen al in de meerderheid (in het huidige

ledenbestand van de AVS is bijna de helft vrouw, ruim

45 procent, red.) Veel mannen werden al jong schoolleider,

omdat geen van de vrouwelijke collega’s dat zag zitten. Dat

er nu wel veel meer vrouwen directeur worden is logisch:

er zijn bijna geen mannen meer op basisscholen.”

thema _ k waliteit van de schoolleider

Alleen het interimmanagement is nog een echt mannelijke

tak van sport. Roetert: “Dat is een eenzaam vak. Vrouwen

willen binding, bij het team horen en daar iets van maken.

Mannen zijn autonomer; die vinden het geen bezwaar om

de eenling te zijn.”

Samen leren Gezien de grote invloed die schoolleiders

hebben op de kwaliteit van het onderwijs, is het zaak om

hard aan hun verdere professionalisering te blijven werken.

Roetert: “Goede schoolleiders als voorbeeld stellen, met

collega’s meelopen, buddies, intervisie, leernetwerken:

dat werkt allemaal. Je moet dat vooral binnen stichtings-

verband doen. Ga eens kijken bij collega’s en bij collega-

scholen die iets goed doen waar jij mee worstelt. Vraag ook

regelmatig aan je collega’s: hoe vinden jullie dat ik het

doe? Vind jij dat je leiding krijgt, wat mis je? Dat moet de

laatste vraag zijn bij elk functioneringsgesprek.”

Krüger: “Ik geloof in het nut van critical friendships. Wijs

liever geen goede en slechte schoolleiders aan, maar zie

hen als gelijkwaardige collega’s die elkaars leiderschap

onderzoeken en daar van leren. In onze basisopleiding

geven we dit vorm in de module Peer Assisted Leadership.

Wat daarnaast werkt, is onderzoeken wat de succesfactoren

zijn bij schoolleiders op scholen waar het heel goed gaat.

Zulke informatie kan je vervolgens het veld in sturen.”

Natuurlijk is ook het beroepsregister voor schoolleiders

een belangrijk instrument bij de verdere professionalise-

ring. Krüger: “We hebben de competenties bewust ontwik-

kelingsgericht geformuleerd. Het zijn geen afvinklijsten,

want daar leer je niks van. Bij de huidige vijf basiscompe-

tenties moeten schoolleiders zelf formuleren welke speci-

fieke competenties zij als individu, in hun situatie en hun

omgeving, met hun team nodig hebben.” Het register moet

niet beoordelend zijn, vindt zij. “Vooral het po-register

is wat dat betreft heel goed bezig. Dit register draagt de

thema’s aan waarop mensen zich moeten scholen, maar

dat hoeft niet per se met cursussen. Er is ook ruimte voor

informeel leren in de school. Uiteindelijk is het doel van

een beroepsregister dat mensen aan het leren gaan, dat ze

handvatten krijgen om zich verder te ontwikkelen.” _

Kijk voor de professionaliseringsthema’s van het School-

leidersregister PO op www.schoolleidersregisterpo.nl/

professionaliseringsthemas. Op 16 april is er een bijeenkomst

over omgaan met verschillen.

Het Schoolleidersregister PO is nog op zoek naar school-

leiders voor de commissies Certificering en	Registratie.

Meer informatie en aanmelden: tel. 030-2347360,

info@schoolleidersregisterpo.nl

AVS-adviseur Tom Roetert, die de schoolleidersopleidingen Basis-
en Vakbekwaam verzorgt samen met het Centrum voor Nascholing:
“Het is goed om mannen en vrouwen samen op te leiden, zodat zij
kunnen kijken naar de verschillen en overeenkomsten, sterktes en
zwaktes, en hoe ze die kunnen benutten.”

‘ v r a a g  r e g e l m at i g  a a n  j e
c o l l e g a’s :  h o e  v i n d e n  j u l l i e  d at
i k  h e t  d o e ? ’
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Schoolleider-labs, coaching,
maatjes en Facebook
Binnen het project Vernieuwend leiderschap van het Arbeidsmarkt-

platform PO gaan schoolleiders aan de slag met een zelfbedacht

initiatief om innovatie op hun eigen school in gang te zetten. Ze

doen mee aan vijf ‘labs’ (gezamenlijke leerbijeenkomsten), maken

opdrachten, krijgen een persoonlijke coach en ontvangen een

bijdrage voor de uitvoering van hun eigen innovatieproject.

Sietske Brouwer, directeur cbs ‘t Loo in

Zelhem: “Dit project ondersteunt mij

enorm bij het innemen van mijn positie,

het aansturen en enthousiasmeren van

mensen. Nog drie andere schoolleiders

van mijn bestuur Gelderveste doen mee

aan deze pilot.

Alle deelnemers aan het project hebben

een focus gekozen voor hun vernieu-

wing. Bij mij is dat: actief leren door

de leerling. We worden steeds gestimu-

leerd om die focus vast te houden. Dat

helpt mij erg, want door de hectiek

van alledag is het wel eens lastig om

het overzicht te houden. Tijdens de labs

krijgen we heel gerichte opdrachten. We

houden allemaal een logboek bij over

ons vernieuwingsonderwerp, en op de

gezamenlijke leerbijeenkomsten wordt

daar ook weer op teruggegrepen.

Je bent in feite met een onderzoek bezig,

gericht op je eigen focus. Een deel daar-

van betreft werk dat je met je team doet;

een ander deel betreft je persoonlijke

ontwikkeling. Aan die combinatie

heb ik veel gehad. In alles wat ik doe

met mijn team houd ik de focus op

het actief leren. De coach vraagt door

op je persoonlijke ontwikkeling. Ook

daar gaat het over je vernieuwingsdoel,

maar met als invalshoek hoe je jezelf

daarin tegenkomt. Daar heb ik veel aan,

want daarbij laat ik ook mijn kwets-

baarheid zien. Ook aan de hand van

mijn logboek kom ik op heel persoon-

lijke vragen met betrekking tot mijn

onderwijsvernieuwing.

We hebben een besloten Facebookgroep

waar we filmpjes, notities en leestips

delen. Ik steek daar veel van op. Verder

hebben we expeditiegroepen. Binnen die

groepen zijn ‘maatjes’ gegroepeerd, die

met verwante vernieuwingsvragen bezig

zijn. Ik ben bij een maatje op schoolbe-

zoek geweest die al ver is met een the-

matische aanpak van wereldverkenning,

iets wat raakt aan mijn vernieuwings-

doel. Ik heb besproken waar zij tegenaan

loopt en hoe ze haar team meeneemt.

Een derde van mijn groep bestaat uit

mannen. We hebben in een labbijeen-

komst allemaal uitgezocht wat onze

eigen leerstijl is. Je ziet dan dat mannen

eerder kiezen voor de leerstijl ‘kennis

verwerven’. Zij kijken naar de grote

lijnen, zijn meer op zoek naar objec-

tieve kennis en handelen doelgerichter.

Vrouwen kijken meer naar de relaties en

vragen: hoe neem ik mijn team hierin

mee? En hoe ga ik om met weerstand?”

“We hebben een besloten Facebookgroep waar
we filmpjes, notities en leestips delen. Ik steek
daar veel van op.”

Leren van elkaars leiderschap door bijvoorbeeld intervisiegroepen, met

elkaar meelopen of leernetwerken. Er zijn talloze initiatieven en good

practices van schoolleiders die leren van en met elkaar. Een greep daaruit.

tekst marijke nijboer

Leren van en met elkaar
—Goede voorbeelden
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Kennisuitwisseling, reflectie,
feedback en focus
De afdeling vmbo-gemengde/theoretische leerweg van het

Blariacumcollege Venlo ontving het predicaat Excellente School

in 2012 en 2013, onder andere op het thema Onderwijskundig

leiderschap. De schoolleider zorgt dat iedereen de doelen voor ogen

heeft. Zij is transparant, reflecteert, vraagt feedback, schoolt bij

en stimuleert een cultuur waarin collega’s dat ook doen. Ze wisselt

kennis uit over leiderschap met collega’s binnen en buiten haar

organisatie en in diverse netwerken.

Monique Lafleur, onderwijsdirecteur

Blariacumcollege, Venlo: “Ik ga naar

studiedagen en seminars, neem deel

aan netwerken, ga op studiereis naar

projecten die interessant kunnen zijn

voor ons. Daarnaast volg ik de ontwikke-

lingen in het onderwijs in Venlo, natio-

naal en wereldwijd. Ik kijk hoe relevante

zaken aansluiten bij wat we al doen. Ik

houd vakliteratuur en onderzoeken bij.

Kennisuitwisseling over leiderschap

gebeurt op verschillende plekken. In

mijn directieoverleg, maar ook eens

per maand met alle teamleiders. Dan

bespreken we wat leiderschap voor hen

betekent en hoe zij aankijken tegen

mijn leiderschap. Leiderschap is ook

een van de onderwerpen in mijn regel-

matige overleg met vier onderwijsdirec-

teuren van andere Venlose scholen. Het

onderwerp komt bovendien aan bod in

netwerken en tijdens trainingen.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen

kan reflecteren. Zelf doe ik dat door elke

vrijdagmiddag mijn Keek op de Week

te schrijven. Dan blik ik terug: wat heb

ik deze week gedaan, wat draagt dat bij

aan het onderwijs en wat doet het met

mij? Mijn ‘Keek’ stuur ik naar 325 men-

sen: alle medewerkers van de school,

het College van Bestuur en andere geïn-

teresseerden. Zo weten mensen waar

ik mee bezig ben, collega’s krijgen mee

wat er op andere afdelingen gebeurt.

Bovendien legt de ‘Keek’ een verbinding

naar het directie- en bestuurlijk overleg.

Je moet authentiek in je werk staan,

anders prikken mensen door je hou-

ding heen. Je moet ook je twijfels en

onzekerheden benoemen. Ik denk dat

er wat dat betreft in het onderwijs nog

wel een slag te slaan is. Zelf heb ik alle

teamleiders en collega-directieleden

gevraagd om mij met een vragenlijst te

beoordelen. Van feedback kun je alleen

maar groeien. Dat hoop ik samen met

mijn mededirecteuren en teamleiders in

de organisatie uit te dragen.

Wij willen als één organisatie aan onze

doelen werken. Een voorbeeld: wij vin-

den dat, naast leerlingen en docenten,

ook teamleiders en directieleden oplos-

singsgericht moeten leren werken, dus

die gaan mee op cursus. Wij doen als

driekoppige directie bovendien een

intervisietraject onder begeleiding van

een supervisor, met als vraag hoe wij

zelf die verdiepingsslag kunnen maken.

We willen elkaar blijven stimuleren om

te denken in oplossingen en ons niet te

laten opslorpen door de waan van de

dag. Focus houden, dat is belangrijk.

Bij al mijn activiteiten vraag ik me af:

wordt de leerling hier beter van?”

“Wij doen als driekoppige directie een
intervisietraject onder begeleiding van een
supervisor, met als vraag hoe wij zelf de
verdiepingsslag kunnen maken.”

thema _ k waliteit van de schoolleider

s c h o o l l e i d e r s o p l e i d i n g e n

In de Schoolleidersopleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam

van de AVS (gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO)

komen onder andere onderzoeksmatig leiderschap, strategieën

inzetten en hogere orde denken aan bod. ‘Leren van en met elkaar’

is zichtbaar in de werkvormen, in de intervisiegroepen, in het wer-

ken met een maatje en het ‘werkplekleren’.

Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb en www.avs.nl/cel/sv

of zie pagina 41

Foto: Hans Roggen
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‘r e a l i s eer  j e  g o ed  w el k e  g en er at ie  j e  vo o r  j e  h eb t ’

Schoolleiders die vernieuwingen

doorvoeren, ontmoeten vaak weerstand.

Hoe ga je daarmee om?

tekst lisette blankestijn

Van weerstand
naar wij-stand

thema _ k waliteit van de schoolleider

Het team van KBS De Viersprong in Wijchen. Directeur Carlina van
den Heuvel: “Samen werken we nu aan een meer concrete visie en
professionalisering. Sinds kort voel ik weer energie, iedereen werkt zoveel
harder!”

“Een team heeft nooit weerstand. Wel kunnen enkele

individuen weerstand voelen, de rest zoekt veiligheid

aan de ene of de andere kant.” AVS-adviseur Ruud de

Sain begeleidde al veel schooldirecteuren die tegenwind

vanuit hun team kregen. Weerstand is niet erg, vindt hij:

“Koester het. In haar meest naturelle vorm is weerstand

een stukje zelfbescherming. Dat moet je emotioneel

belonen. Het is bij uitstek een gelegenheid om je teamlid

beter te leren kennen. Dat vraagt om observatie- en taxa-

tievermogen. Waar heeft hij of zij moeite mee, last van?

Vaak is weerstand een signaal van handelingsverlegen-

heid. Het kan een gratis advies zijn: is onze keuze wel

de juiste? Wat moeten we doen om de vernieuwing wel

succesvol te kunnen doorvoeren?”

14
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De Sain: “Een goede gesprekcyclus is hierin heel belang-

rijk. Die vraagt om continuïteit, met één jaarlijks gesprek

kom je er niet. Reserveer per leraar die je aanstuurt 14 uur

per jaar, en steek die uren vooral in monitorgesprekken.

Ieder gesprek leent zich voor professionele beïnvloeding,

en is dus belangrijk als het gaat om het vrijmaken van de

weg naar vernieuwing en het begrijpen van de weerstand

daartegen.”

Overvoerd Veel praten met het team, dat deed

ook Carlina van den Heuvel. Ze is directeur van KBS De

Viersprong in Wijchen. “Ik wil met mijn school de kin-

deren bieden wat ze nodig hebben in onze veranderende

wereld. We hebben al goedlopende talentklassen, maar

deze stonden los van het reguliere programma. Ik heb dit

jaar meegedaan aan het programma Vernieuwend leider-

schap, om te kijken hoe ik de talentklasprincipes zou

kunnen doorvoeren in de rest van de school. Ik merkte

dat de leraren zich overvoerd voelden door alle eisen die

aan hen gesteld worden: Passend onderwijs, bestuursei-

sen, et cetera. Hierdoor was er helemaal geen draagvlak

om met elkaar iets nieuws te doen. We moesten eerst met

elkaar nadenken over waar we met elkaar voor staan. We

startten een visietraject. Ik voelde dat er iets broeide wat

die vernieuwing tegen hield. Het netwerk van het leider-

schapsprogramma heeft me geholpen mijn intuïtie hard te

maken. Een model hielp inzicht te krijgen in wat er miste.

Waren er te weinig middelen beschikbaar, klopte het plan

niet? Uiteindelijk kreeg ik boven tafel dat er een duidelijke

visie ontbrak, wat sommige teamleden onzeker maakte.

Samen werken we nu aan een meer concrete visie en pro-

fessionalisering. Sinds kort voel ik weer energie, iedereen

werkt zoveel harder!”

Zelfleiderschap Als schoolleider kun je natuurlijk

ook geconfronteerd worden met weerstand in jezelf,

bijvoorbeeld bij een vernieuwingsopdracht vanuit het

bestuur. De Sain: “Leiderschap heeft alleen zin als er

‘r e a l i s eer  j e  g o ed  w el k e  g en er at ie  j e  vo o r  j e  h eb t ’

naar wij-stand

>

zelfleiderschap aan ten grondslag ligt. Analyseer de weer-

stand die je voelt, bijvoorbeeld door er met maatjes of een

coach over te praten. Wat is de bron ervan? Gaat het om

de inhoud, om attitude? Heb je misschien het gevoel dat

je wéér iets moet doen wat je niet wilt? Ontpluis je weer-

stand, want je hebt een voorbeeldfunctie voor je team.”

Sceptisch Anita Nijland is directeur van de Eerste

Deventer Montessorischool van Lith. “Een paar jaar gele-

den constateerde de onderwijsinspectie dat de opbreng-

sten technisch lezen in groep 3 niet op het gewenste

niveau waren. “Wij namen dat aanvankelijk niet zo

serieus: we gaven de kinderen gewoon de tijd, in groep 4

kwam het vanzelf goed. ‘Opbrengst’ was een lastig woord.

Maar de inspectie hield vol dat we de opbrengsten ook

in groep 3 op peil zouden moeten kunnen krijgen. Ik

realiseerde me dat we daaraan moesten werken, maar

mijn team was sceptisch. ‘Doen we het niet goed? Hebben

onze leerlingen nog wel genoeg tijd om kind te zijn en

zich te ontwikkelen in hun eigen tempo, passend bij hun

ontwikkelingsfase?’”

Het team van de Eerste Deventer Montessorischool van Lith.
Directeur Anita Nijland: “Ik heb mijn team laten zien dat ik me
bewust ben van de werkdruk.”

Ontwikkelingen
van binnenuit

Ouders

Ouders

Professionals

Professionals

to e l i c h t i n g  f i g u u r

AVS-adviseur Ruud de Sain: “Als je denkt dat er

weerstand is, ga dan in de wachtstand. Gebruik die

ruimte om te leren. Zo kom je wellicht samen in de

wensstand. En doseer de verandering: als een aantal

teamleden weerstand voelt, start dan eerst eens met

een pilot. Als die veelbelovend is, kom je wellicht via

de winststand in de wilstand. Als je tijdens de wachtstand goed hebt

geluisterd en eventuele barrières hebt weggenomen, is het nu tijd voor

de professionele welstand. Voelt ieder zich senang bij de uitvoering

van de vernieuwing? Dan bereik je de wij-stand. Vanuit deze stand ligt

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

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

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

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

>

er gaat een

... en Adopteer een Boek
helpt financieren!

wereld open
v

o o r z e

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

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

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

Adopteer een Boek
Dit boek is geadopteerd door: *)

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

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

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

Ik adopteer                boek(en) voor het totaalbedrag van €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MACHTIGING tot eenmalige automatische afschrijving
S€PA

SCHOOLBIEB NEXT

SCHOOLBIEB NEXT

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

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

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

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

uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

SCHOOLBIEB NEXT

Adopteer een Boek

voor onz
e schoo

lbieb

Kinderen die veel lezen kennen meer woorden,

scoren beter op de cito en presteren beter in het

voortgezet onderwijs en in een beroep later.

Onze juf/meester geeft aandacht aan lezen omdat

dit zo belangrijk is. Hiervoor zijn meer boeken nodig.

Onze schoolbieb heeft niet genoeg boeken en veel

boeken zijn verouderd omdat er te weinig geld is

om zomaar te vernieuwen.

U kunt ons daarom helpen om 1 boek of meer

boeken te adopteren. Uw naam komt in het door

u geadopteerde boek. Zo sparen wij samen voor

een grote, nieuwe schoolbieb!

Doet u mee? Kijk op de achterkant.

Z.O.Z.

Adopteer
een Boek

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

1_1_stA4_AVS_fc_C.indd   1 26-03-15   13:26
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Werkdruk erkennen Nijland: “Ik heb door mijn

Masteropleiding Dyslexie kennis van het leesonderwijs,

maar trok bewust een externe aan om ons hierin te advi-

seren. Tegelijkertijd heb ik mijn team laten zien dat ik me

bewust ben van de werkdruk: ik gaf de externe de opdracht

dat er aan de leestijd niets mocht worden toegevoegd, als

er niet iets anders af ging. Met die opdracht heeft ze ons

leesonderwijs in de onder- en middenbouw onderzocht,

door in de klassen te kijken en met alle leraren gesprekken

te voeren. Op haar advies hebben we de kinderen van onze

middenbouwgroepen over vier leesgroepen verdeeld (let-

ters leren, duolezen, flitsen en stillezen). Gelijkgestemden

zetten we bij elkaar. We analyseren nu veel zorgvuldiger;

als dat nodig is ondernemen we direct actie. Al na een jaar

was de leesopbrengst op peil. Iedereen blij.” Het traject

dat Nijland aflegde is inmiddels gedeeld en overgenomen

binnen de stichting waar haar school onderdeel van is.

Afscheid nemen
Wat doe je als weerstand leidt tot weigeren? Ruud de Sain:

“Dan dienen de wegen zich te scheiden!” Dit komt in de

praktijk geregeld voor, vaak met vrijwillige mobiliteitstra-

jecten of doordat leraren afscheid nemen van het onder-

wijs. Dit laatste gebeurde ook in Alkmaar, waar Virginja

Festner in 2013 startte als directeur van basisschool de

w e e r s ta n d  e n  l e e f t i j d

Weerstand is van alle leeftijden.

Marjolein Risseeuw is bedrijfskundige

en generatie-strateeg. “Samenwerken

tussen verschillende generaties is niet

makkelijk. Maar als je het goed doet

kom je tot betere resultaten dan bij een

team dat bestaat uit leeftijdsgenoten.

Bij weerstand moet je je goed realiseren

welke generatie je voor je hebt,” legt

ze uit. Risseeuw onderscheidt vier

generaties:

Babyboomer: 55+
“De babyboomer is grootgebracht met

hiërarchie. Vaak is het een doorgeschoten

ervaren leraar. ‘Zo doen we het hier altijd’,

is diens adagium. Bij veranderingen is

het heel belangrijk dat een schoolleider

zich verdiept in wie hij voor zich heeft.

Oudere leraren willen graag aangesproken

worden op hun expertise in plaats van

aangestuurd te worden.”

Generatie X: 40 – 55 jaar
“Generatie X is beter in zelfreflectie en

kan verschillende generaties met elkaar

verbinden. X hecht aan de balans tussen

werk en privé, en als schoolleider roept

dat soms wrijving op bij het team. Als je

een X-leraar met respect behandelt, wil

hij graag wat voor je doen. X en Einstein

begrijpen elkaar, zoals ouders en kinderen

elkaar begrijpen. Maar het vraagt van

een X-directeur extra inspanning om een

Y-teamlid voor hem/haar te laten lopen.”

Generatie Y: 25 – 40
“Deze generatie is meer individualistisch.

Y-schoolleiders hebben vaak al in een

andere branche leidinggegeven. Y is

prestatiegericht (wil scoren met Cito).

Als leraar draait hij zijn hand niet om voor

bijvoorbeeld een handelingsplan, maar als

schoolleider kan Y rekenen op weerstand

uit andere generaties. Hij moet erop letten

jongere teamleden en leeftijdsgenoten

gelijkwaardig te behandelen. Met de

babyboomleraar moet hij in gesprek:

hoe kunnen we jouw expertise inzetten?

Schoolbesturen houden Y-schoolleiders

soms kort, daarom moet Y bij sollicitaties

goed peilen of het bestuur hem gaat

helpen.”

Generatie Einstein: < 25
“Deze manager van de toekomst zoekt

vrijheid in gebondenheid. Hij heeft een

veilige omgeving nodig om te kunnen

excelleren. Hij zoekt een authentieke

leider met inlevingsvermogen.”

Marjolein Risseeuw, ‘Zo-X! Hoe de nieuwe

leiders talenten in organisaties verbinden’,

Scriptum Management, 2012

thema _ k waliteit van de schoolleider

Burijn. Haar opdracht: de opbrengsten verhogen om een

positief oordeel van de onderwijsinspectie te krijgen. “Ik

constateerde dat we veel meer moesten inzetten op analyses

van toetsresultaten, en die vertalen naar het onderwijs.

Daarbij ontmoette ik veel onzekerheid en weerstand in mijn

team. ‘Waarom moeten we al die administratie doen, we

weten toch hoe het gaat? Stellen we hiermee wel het kind

centraal?’ Ik ben hierop uitgebreid in gesprek gegaan met

alle leraren, zowel in teambijeenkomsten als een-op-een.

Ik heb veel open vragen gesteld: ‘Waarom ben je onzeker?

Wat heb je nodig?’ Tegelijkertijd heb ik de druk erop gehou-

den en het tempo van de veranderingen verhoogd, want we

hadden maar een halfjaar. Uiteindelijk zijn niet alle leraren

meegegaan in het proces; sommigen waren ervan overtuigd

dat ze het opbrengstgericht werken niet zouden kunnen.

Zij werken nu elders en zijn daar blij mee. Inmiddels zijn

we er doorheen: de inspectie is tevreden. Administratieve

taken blijven impopulair, maar mijn team ziet nu de meer-

waarde van het inzicht dat die gegevens opleveren.” _

‘ v a a k  i s  w e e r s ta n d
e e n  s i g n a a l  v a n
h a n d e l i n g s v e r l e g e n h e i d ’
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‘b o eg b eel d  en  v i s i t ek a a r t j e ’

In toenemende mate kiezen schoolbesturen in het primair onderwijs voor constructies

waarbij een directeur meerdere scholen onder zijn hoede heeft en een leraar of ib’er extra

taken als locatieleider krijgt. De AVS is hier fel tegen. Het ondermijnt de kwaliteit van het

onderwijskundig, financieel en personeelsbeleid. Bovendien is het strijdig met de cao-bepaling

dat iedere school een schoolleider heeft. Er zijn ook besturen, zoals Nobego in Zeeland, die

juist weer afstappen van clusterdirecteuren. “De schoolleider is het boegbeeld en visitekaartje

van de school.” tekst jaan van aken

Iedere school
Een middelgroot schoolbestuur besloot onlangs de school-

leiders te vervangen door locatiecoördinatoren en daar-

boven unitdirecteuren aan te stellen die drie basisscholen

onder hun hoede krijgen. De huidige schoolleiders kunnen

coördinator worden met behoud van salaris, maar zodra zij

vertrekken neemt een leraar tegen een lerarensalaris de lei-

dinggevende taken over. Op termijn bespaart het bestuur zo

geld uit: dezelfde functie wordt voor minder geld verricht.

Dit schoolbestuur is lang niet de enige organisatie waar de

schoolleider dreigt weg te vallen. De AVS merkt dat bestu-

ren door reorganisaties, krimp en financiële problemen in

toenemende mate kiezen voor constructies met cluster-,

meerscholen- of bovenschools directeuren, waarbij een

leraar of ib’er extra taken als locatieleider krijgt. De ach-

tergrond is vrijwel altijd financieel: het is goedkoper om

leidinggevende taken in een leraars- dan een schoolleiders-

functie in te schalen. Dat kan per schoolleider honderden

euro’s per maand schelen.

De AVS is hier sterk op tegen omdat het nadelige conse-

quenties heeft voor onderwijskundig leiderschap, en daar-

mee samenhangend, voor personeel en financiën. Kortom:

voor de kwaliteit. Om onderwijskundig leider te kunnen

zijn, moet een schoolleider keuzes kunnen maken op het

thema _ k waliteit van de schoolleider

‘ vo o r a l  a l s  e r  i e t s  fo u t  g a at ,
i s  h e t  e e n  e n o r m  r i s i c o  a l s  d e
s c h o o l l e i d e r  n i e t  o p  s c h o o l
a a n w e z i g  i s ’

een schoolleider
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‘b o eg b eel d  en  v i s i t ek a a r t j e ’

Minder toko’s De Haagse Scholen, een bestuur van

54 openbare scholen met zeventig locaties in Den Haag,

is inmiddels teruggegaan van zeven clusterdirecteuren

– die ieder zeven á acht scholen onder hun hoede had-

den – naar vier en momenteel zijn er twee. “Meer blijkt

financieel niet haalbaar”, zegt Wiely Hendricks, voorzit-

ter van het College van Bestuur. “Als bestuurders is het

ondoenlijk om contact te onderhouden met 54 scholen,

vandaar de aanvankelijke zeven clusterdirecteuren. Zij

hadden een faciliterende en begelei-

dende rol, deden veel aan coaching en

fungeerden als klankbord voor school-

leiders.” Alle 54 scholen hadden en

hebben een eigen schoolleider. “In mijn

visie houden we die tot in lengte van

jaren. De schoolleider is onderwijskun-

dig eindverantwoordelijk en beslist over

personeel en financiën”, zegt Hendricks.

Er waren twee belangrijke redenen om het aantal cluster-

directeuren te verminderen. Ten eerste de kosten. “We had-

den te veel overhead. Een clusterdirecteur kost zo’n 80 á

90 duizend euro per jaar inclusief werkgeverslasten. Drie

directeuren minder bespaart op jaarbasis zo’n 240 tot

270 duizend euro.” De tweede reden was dat de organisa-

tie bij het aantreden van Hendricks stevig verdeeld was.

“Er was destijds, in 2005, weinig eenheid tussen bestuurs-

kantoor en scholen, scholen onderling en tussen de zeven

clusters. Clusterdirecteuren hebben de behoefte om hun

eigen toko te runnen en op eigen wijze uitvoering aan het

takenpakket te geven. Minder toko’s is meer eenheid.”

Vier jaar geleden verdwenen nog twee clusterdirecteuren

vanwege de stille bezuinigingen in het onderwijs. “Twee

clusterdirecteuren is wel echt het minimum, met ieder

27 scholen hebben ze een enorme werkdruk”, merkt Hen-

dricks. Om het behapbaar te houden, is de verantwoording

door schoolleiders teruggebracht tot vijf aandachtsge-

bieden: onderwijsopbrengsten, ouder- en medewerkers-

tevredenheid, voldoende leerlingen en financieel beheer.

Hendricks: “De intensiteit van contact tussen clusterdirec-

teuren en schoolleiders is afgenomen. Dat stelt hoge eisen

aan de zelfstandigheid en integraliteit van de schoolleider.

Daarom hebben we drie jaar lang geïnvesteerd in een inter-

ne managementopleiding van twintig dagen per jaar.”

Kleine scholen Voor scholen met minder dan

145 leerlingen is de AVS minder stringent in haar opvat-

ting: een meerscholendirecteur kan maximaal twee

gebied van personeel en financien. Stel je een rekenspecia-

list aan, kies je voor een nieuwe taalmethode of komen er

tablets in de klas, én hoe financier je dat? Een clusterdirec-

teur die leiding geeft aan clusters van scholen zónder een

eigen leidinggevende zit daarvoor te veel op afstand. Het-

zelfde geldt voor het voeren van functionerings- en beoor-

delingsgesprekken. Een locatieleider in een leraarsfunctie

mag die gesprekken volgens de cao niet voeren, omdat hij

of zij dan collega’s beoordeelt. Daarom is die taak is voor-

behouden aan de schoolleider. Een directeur met meerdere

scholen kan dit al snel niet behappen, omdat de span of con-

trol van een leidinggevende veertig á vijftig medewerkers is.

Inmiddels is op aandringen van de AVS in de CAO PO 2014-

2015 de bepaling opgenomen dat iedere school een school-

leider heeft, die verantwoordelijk is voor leidinggevende

taken. Uitholling van de schoolleidersfunctie door bestuur-

ders is niet nodig, omdat er in de bekostiging middelen

zijn opgenomen voor een schoolleider.

Pim van Kampen, CvB-voorzitter van
Nobego in Goes en Noord-Beveland:
“We hebben in overleg met directies en
GMR vastgesteld dat een school minimaal
0,6 fte krijgt voor leidinggevende taken en
per 25 leerlingen komt daar een tiende bij.”

h e t  l i j k t  f i n a n c i e e l  s l i m  o m
l e r a r e n  a l s  lo c at i e l e i d e r
a a n  t e  s t e l l e n ,  m a a r  o p
l a n g e  t e r m i j n  l e i d t  h e t  tot
i n h o u d e l i j k  k w a l i t e i t s v e r l i e s

een schoolleider
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kleine scholen onder zijn hoede hebben. Toch zijn er

besturen, zoals Nobego in Goes en Noord-Beveland, die

afstappen van meerscholendirecteuren en weer kiezen

voor één schoolleider voor iedere school. De keuze voor een

directeur per twee scholen was een financiële kwestie, ver-

telt Pim van Kampen, die een jaar CvB-voorzitter is van het

bestuur met tien kleine scholen tussen de 75 en tweehon-

derd leerlingen. “Nobego zat in financieel zwaar vaarwater

en door die constructie was er minder management nodig.

Nu we een paar jaar verder zijn, blijkt dat in de praktijk

minder goed te werken.”

Onlangs was er een visiedag met het personeel en zij gaven

aan dat de rol van de directeur cruciaal voor een school

is. “De schoolleider is het boegbeeld en het visitekaartje

van de school. Hij of zij moet zichtbaar en aanspreekbaar

voor ouders en leraren zijn, zeiden ze. Vooral als er iets

fout gaat, is het een enorm risico als de schoolleider niet

op school aanwezig is. Dat hebben we goed in onze oren

geknoopt.”

Nu zijn er nog twee directeuren met twee scholen, maar

na de zomervakantie hebben alle scholen weer een eigen

schoolleider, kondigt Van Kampen aan. “We kunnen dat

financieel behappen doordat we in overleg met directies en

GMR hebben vastgesteld dat een school minimaal 0,6 fte

krijgt voor leidinggevende taken en per 25 leerlingen komt

daar een tiende bij. Het werkt positiever als een schoollei-

der daarnaast bovenschoolse taken heeft of deels voor de

klas staat en feeling met de leerlingen houdt. Zo kunnen we

het binnen ons bestuur redden, mede door de kleinescho-

lentoeslag”, legt hij uit.

Kwaliteitsverlies Bij scholen die een andere keuze

maken dan Nobego, gaan de financiën blijkbaar boven de

inhoud, concludeert de AVS. De trend om locatieleiders in

een L-functie aan te stellen, zorgt ervoor dat de verbetering

van de onderwijskwaliteit stilstaat. Een schoolleider heeft

de bevoegdheid om onderwijskundige keuzes te maken,

een locatieleider in een L-functie niet. Dan is er geen

schoolontwikkeling, krijg je leraren die mopperen over

werkdruk, klagende ouders, terwijl je voor de oplossing

hogerop moet zijn bij een directeur die te veel op afstand

zit om echt betrokken te zijn bij de school.

Ook de professionalisering van schoolleiders wordt inge-

perkt. Met het schoolleidersregister zijn er stevige kwa-

liteitseisen gesteld aan professioneel onderwijskundig

leiderschap. Een leraar heeft niet de capaciteiten van een

opgeleide schoolleider. En als hij of zij wel dezelfde kwali-

teiten heeft, moet je de leraar als schoolleider honoreren,

anders is er sprake van uitbuiting. Op korte termijn lijkt

het financieel slim om leraren als locatieleider aan te stel-

len, op lange termijn leidt het tot inhoudelijk kwaliteits-

verlies, vindt de AVS.

De AVS wil het tij keren met de nieuwe CAO PO 2015-2016.

De inzet is afspraken te maken over de minimale fte-

omvang voor schoolleiding per formatie van een school,

over voldoende uren en/of ambulante tijd binnen de jaar-

taak om de bij de functie horende taken uit te voeren en

de positie van schoolleiders te versterken door hun verte-

genwoordiging in de GMR expliciet te regelen. Daarnaast

vraagt deze ontwikkeling bij sommige (kleinere) school-

besturen meer professionalisering van het bestuur en de

Raad van Toezicht om te komen tot andere keuzes. _

Wiely Hendricks, CvB-voorzitter van De Haagse Scholen: “Alle
54 scholen hadden en hebben een eigen schoolleider. In mijn
visie houden we die tot in lengte van jaren. De schoolleider is
onderwijskundig eindverantwoordelijk en beslist over personeel
en financiën.” Foto: Hans Roggen

thema _ k waliteit van de schoolleider

l e e r g a n g  e n  t r a i n i n g

Het lijkt tegenstrijdig, maar de AVS biedt

wel de Leergang Clusterdirecteur aan (zie

pagina 42). Het gaat hierbij echter om

clusterdirecteuren die leiding geven aan

clusters van scholen met een eigen leiding-

gevende. Een clusterdirecteur dus die

schooldirecteuren aanstuurt, géén leraren of

ib’ers met extra taken als locatieleiders. De

leergang bewerkstelligt een kwaliteitsslag

in professionele ontwikkeling, die leider-

schap in grote besturen ondersteunt. Meer

informatie: www.avs.nl/cel/cd

De eendaagse training ‘Meerscholen-

directeur? Dat is echt wat anders!’ (21 mei

of maatwerk) is bedoeld voor directeuren

met maximaal twee kleine scholen (< 145

leerlingen) onder hun hoede. www.avs.nl/

professionalisering/trainingen
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zo k an het ook ! _ good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen
aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze
maand in Zo kan het ook!: Met een jaarlijkse Loopbaan4daagse daagt
de Brabantse scholenvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) haar
personeelsleden uit aan de slag te gaan met hun loopbaanontwikkeling.

Medewerkers kunnen dan met collega’s meelopen en workshops volgen.

tekst andrea holwerda

Denkend over initiatieven om het personeel

in beweging te brengen, bedacht Lonneke

Ploum, hoofd van OMO’s interne loopbaan-

centrum ProMotion, zo’n vijf jaar geleden de

Loopbaan4daagse. “We zijn een vereniging

van 35 vo-scholen. We merkten dat er

behoefte was aan het nemen van een kijk-

je in elkaars keuken. Maar ook om extra

kennis op te doen via workshops. Als wij

dat faciliteren, wordt het veel makkelijker

dit daadwerkelijk te doen.” Het was zomer

en dus had Ploum de ruimte het plan met

haar team uit te werken. Het bestuur bleek

enthousiast. Ze bedachten dat november

een goede maand voor de vierdaagse zou

zijn. “Na de start van het schooljaar, voor

de kerst”, stelt Ploum. P&O’ers en school-

leiders werden geraadpleegd over meeloop-

mogelijkheden bij docenten, rectoren, de

Raad van Bestuur.

Idee was dat kon worden meegekeken met

collega’s op een andere school, maar ook

in een andere functie. Een docent kan zo

bijvoorbeeld eens zien wat het zijn van

rector inhoudt.

Voor de workshops – van timemanagement

tot effectief communiceren – werd geput

uit het aanbod van het loopbaancentrum.

“Deze moesten dan op verschillende tijden

en verspreid over de scholen worden gege-

ven, zodat iedereen iets kon volgen.”

Gaandeweg de edities werd de

Loopbaan4daagse verder ontwikkeld,

vertelt Ploum. “Zo worden medewerkers

er nu via flyers, posters, nieuwsbrieven en

verhalen van eerdere deelnemers op gewe-

zen. En geven collega’s met een bepaalde

expertise, bijvoorbeeld autisme, inmiddels

ook workshops.” Het inschrijven voor de

workshops hoeft niet meer handmatig,

maar kan via de inmiddels vormgegeven

website. Ook het ‘meeloop’ vraag en

aanbod staat online. “Maar het vervolgens

uitwisselen van gegevens wordt nog wel

door ons gedaan”,

zegt Ploum. Deden

er in 2010 72 perso-

neelsleden mee aan

de eerste vierdaagse,

eind 2014 waren dat

er bij de vijfde keer

bijna vijfhonderd.

De drempel om met

hun eigen kunnen

aan de slag te

gaan, is echt ver-

laagd, stelt Ploum.

Sommige van de zo’n

dertig workshops

zitten nu binnen een

dag vol. Als iemand

ergens gaat meelopen, wordt volgens

Ploum door collega’s niet meer direct

gedacht: ‘Die wil hier weg’. En een match

vinden – de afgelopen vierdaagse zo’n

120 keer – blijkt eigenlijk altijd te lukken.

“Al moeten we soms even actief op zoek.”

En zo is er in vijf jaar binnen de scholen-

vereniging heel wat kennis gedeeld, zegt

Ploum. “Zijn tientallen netwerken ontstaan

en is nuttige ervaring opgedaan.” Zo stelde

een docent met leiderschapsaspiraties

na een dag meelopen met een rector,

dat hij nu wist waar hij nog aan moet

werken om zo ver te komen, vertelt Ploum.

Tegelijkertijd bleken zijn vragen de rector

opnieuw aan het denken te hebben gezet

over zijn handelen.

Het is de bedoeling om de

Loopbaan4daagse ook de komende jaren

te blijven organiseren. Het bereiken van

al het personeel – 7.000 in totaal – blijft

een uitdaging, zegt Ploum. “Ik durf nog

steeds niet te zeggen dat iedereen ervan

weet. We hoeven ook niet te groeien naar

2.000 deelnemers, dan zou de organisatie

heel lastig worden. Niet iedereen zoekt ook

op hetzelfde moment naar antwoorden.”

Noodzakelijk is het volgens Ploum om de

vierdaagse te blijven verbeteren. “De afge-

lopen keer hadden we bijvoorbeeld voor

het eerst een officieel startmoment met

sprekers. We peilen zoveel mogelijk bij

personeel waar behoefte aan is. Zo wordt

ook gedacht over het aanhaken van niet

OMO-scholen uit de omgeving.” _

Ook een creatieve aanpak op uw school?

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

‘Zo kan het ook’.

m a s t e r c l a s s
lo o p b a a n g e s p r e k k e n
De AVS biedt de Masterclass Loopbaan-

gesprekken aan voor leidinggevenden in

het funderend onderwijs, zie www.avs.nl/

cel/masterclassloopbaangesprekken.

samen werken
aan je eigen kunnen

Collega’s met een bepaalde expertise, bijvoorbeeld autisme, geven
workshops tijdens de Loopbaan4daagse van OMO. Foto: ProMotion
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pa ssend onderwijs

Er zijn nog veel zaken niet goed
geborgd in de uitvoering van Passend
onderwijs, concludeert onder andere
de onderwijscommissie van de AVS.
Zo is er onduidelijkheid over de
toepassing van de zorgplicht. De
inhoudelijke keuzes zijn lang niet
altijd helder. Het verkrijgen van
middelen voor leerlingen die meer
begeleiding nodig hebben, wordt op
verschillende manier geregeld. Voor
schooldirecteuren is het nog een
diffuus geheel.

tekst jan stuijver

Met de invoering van Passend onderwijs

mogen scholen kinderen niet weigeren of

verwijderen vanwege hun extra ondersteu-

ningsbehoefte, voordat er een plek op een

andere school gevonden is. Om de zorg-

plicht mogelijk te maken, is het proces van

aanmelden en toelaten in de wet geregeld

(artikel 40. Toelating en verwijdering van

leerlingen).

Bij de aanmelding kunnen ouders aange-

ven dat zij vermoeden dat hun kind extra

ondersteuning nodig heeft. Bij de eerste

aanmelding in het primair onderwijs is die

informatie, eventueel aangevuld met die

van een kinderdagverblijf of peuterspeel-

zaal, de belangrijkste basis voor de school

van voorkeur om vast te stellen of een kind

extra ondersteuning nodig heeft. Bij aan-

melding in het voortgezet onderwijs, of bij

de verhuizing van een leerling die al eerder

onderwijs heeft gevolgd, is de informatie

van de vorige school belangrijk. Deze wordt

vastgelegd in het onderwijskundig rapport.

Als de school de extra ondersteuning

– eventueel met behulp van middelen uit

het samenwerkingsverband – zelf kan

bieden en er geen andere factoren zijn die

toelating in de weg staan (zoals denomina-

tieve aspecten, een wachtlijst in verband

met het capaciteitsbeleid van de school

en het Inrichtingsbesluit WVO), wordt een

kind direct toegelaten. Als de school een

leerling niet kan toelaten, moet zij ervoor

zorgen dat deze elders wordt geplaatst.

Uitgangspunt is echter dat een kind zo veel

mogelijk wordt geplaatst op de school van

de eerste voorkeur van de ouders.

Aanpassingen
Scholen moeten aanpassingen doen

om het onderwijs aan een leerling met

een beperking vorm te geven. Als dit

een onevenredige belasting vormt, is

plaatsing op een andere school aan de

orde. Scholen moeten er dan na overleg

met de ouders voor zorgen dat het kind

elders kan worden geplaatst. Dat kan een

reguliere school zijn of een school voor

(voortgezet) speciaal onderwijs. In het

laatste geval is toestemming vereist van

het samenwerkingsverband.

Ook voor zittende leerlingen geldt dat bij

de constatering van een extra ondersteu-

ningsbehoefte de school deze zelf probeert

te bieden, al dan niet met ondersteuning

vanuit het samenwerkingsverband. Mocht

de school hier niet toe in staat zijn, dan

dient zij voor een plek op een andere

school te zorgen. Verwijdering vanwege

een ondersteuningsbehoefte kan dus niet

plaatsvinden voordat er een andere school

bereid is gevonden het onderwijs aan een

leerling te verzorgen. Ook hierbij vindt

overleg met de ouders plaats.

Ontwikkelingsperspectief
Als een leerling tot de school is toegelaten,

wordt de eventuele extra ondersteuning

opgenomen in het ontwikkelingsperspec-

tief (OPP). Dat wordt na overleg met de

ouders vastgesteld. Vervolgens vindt met

de ouders periodiek overleg plaats over

de vorderingen en de begeleiding. Als

er voor het kind of gezin ook opvoed- en

opgroeihulp vanuit andere instanties

nodig is, kan dit worden opgenomen in

het OPP. Daarnaast wordt in het OPP in

het voortgezet speciaal onderwijs vermeld

hoe de voorbereiding op de arbeidsmarkt

plaatsvindt. Zo ontstaat er een zo integraal

mogelijke aanpak.

passend onderwijs:
aanmelding, toelating
en verwijdering

Foto’s: Hans Roggen
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Middelen toekennen
Voor de ondersteuning van leerlingen

met een ontwikkelingsperspectief

moeten samenwerkingsverbanden mid-

delen toekennen aan scholen, zodat zij de

ondersteuning optimaal kunnen uitvoeren.

Schooldirecteuren zullen bij hun bestuur of

samenwerkingsverband duidelijk moeten

krijgen hoe de toekenning van middelen

plaatsvindt en volgens welke criteria

aan deze middelen worden toegekend.

Momenteel is het voor veel schoolleiders

nog onduidelijk hoe die toekenning verloopt.

Bezwaar
Als een leerling niet wordt toegelaten tot

een school en de ouders het hier niet mee

eens zijn, kunnen zij bezwaar aantekenen

bij de school. Het bevoegd gezag neemt

binnen vier weken een besluit over het

bezwaar. Alvorens te beslissen, gaat het

bevoegd gezag in gesprek met de ouders.

Ouders van zittende leerlingen kunnen, als

zij ontevreden zijn over de uitvoering van

het onderwijs, terecht bij de klachtencom-

missie van de school. Ouders kunnen ook

terecht bij de Geschillencommissie Passend

onderwijs. Die kan een oordeel geven als er

een geschil is over:

• de toelating tot de school van een kind

met een extra ondersteuningsbehoefte

• het ontwikkelingsperspectief

• de verwijdering van een leerling

Komen ouders er samen met de school en

het samenwerkingsverband niet uit, dan

kunnen ze kosteloos een onderwijsconsulent

inschakelen. Een onafhankelijke deskundige

met veel kennis en ervaring op het gebied van

onderwijs aan kinderen met een handicap,

ziekte of stoornis. Deze kan advies geven

over een passend aanbod voor het kind. _

Jan Stuijver (j.stuijver@avs.nl)

is trainer en helpdeskadviseur bij

de AVS.

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Adverteren in Kader Primair?

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair vaak gelezen
en goed gewaardeerd worden door zo’n
6.000 lezers.

Voor het plaatsen van een advertentie,
vacature of het meesturen van een bijsluiter
in/met Kader Primair kunt u terecht bij
E Media Connecting Business. In geval van
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.

E Media Connecting Business B.V.
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331686 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl

Kader Primair
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actueel _ ‘Verwijzingsprotocol belangrijk bij schooladvies’
interview _ Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad:
‘Scholen hebben meer ruimte dan ze denken’

thema _ Funderend onderwijs
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Voortgezet onderwijs op maat
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Zoeken naar de juiste 
       vorm van leiderschap
Vanuit het periodieke directeurenoverleg met 32

scholen uit de regio Utrecht ontstond de gedachte om

professionalisering samen op structurele wijze vorm

te geven. Zo kwamen we tot het idee van leerteams,

waarbij ieder leerteam – er zijn zes à zeven teams van

vijf personen – zich richt op een bepaalde onderzoeks-

vraag, bijvoorbeeld: “hoe ga je om met excellentie?” of

“op welke manier toets je kleuters?”.

Ons leerteam boog zich over de leervraag: ”wat voor

leiderschapsstijl heb ik?”. Voor mij vertaalde zich dit

in “wat vraagt het van een schoolleider om een goed

pedagogisch klimaat in de school te creëren?”. Daarbij

namen we mijn school als casus. De rol van de andere

scholen was die van klankbord. Samen met een coach

ben ik aan de slag gegaan om te kijken welke leider-

schapsstijl nodig is om een goed pedagogisch kader

te realiseren. Zo’n vier keer per jaar kwamen we met

het leerteam samen. Dan gingen we het gesprek aan

over leiderschap en wat er nodig is om deze rol goed te

vervullen. Buiten deze sessies om mailden en belden

we vaak met elkaar.

Het is best lastig om zo’n leervraag helder te formule-

ren en het vertrouwen te hebben dat je elkaar in het

leerteam kunt stimuleren. We kenden elkaar wel van

het directeurenoverleg, maar waren niet bekend met

elkaars dagelijkse manier van werken. Daarom was het

goed dat School aan Zet als een critical friend bij twee

leerteamsessies aanschoof om samen met ons de

leervraag scherp te formuleren en ons inzicht te geven

in hoe je als leerteam van elkaar kunt leren.

Samen met mijn coach en het leerteam heb ik vijf

vragen als uitgangspunt genomen voor het pedagogisch

handelen. Dit zijn de vragen die kinderen ons stellen, zo-

als: “wil je mij zien en horen?”, “wil je ervoor zorgen dat

ik belangrijk kan zijn?” en “wil je mij laten ontdekken

wat al goed gaat?”. Op basis van deze vragen hebben

we niet alleen een visiestuk over gewenst pedagogisch

handelen opgesteld, maar ook een kijkwijzer waarin ik

de vijf kindervragen vertaal naar gedragingen voor leer-

krachten en schoolleiders.

We sloten het traject af met een audit van het leerteam

op mijn school. Het team toetste met behulp van de

kijkwijzer mijn gedragingen aan de gewenste gedragin-

gen. Na afloop schreven zij voor mij een verslag met

daarin een aantal tips en tops. Enorm leerzaam. Niet

alleen voor mij, maar voor alle scholen uit het leerteam.

Je zit met elkaar in een leerproces, maar haalt eruit

wat relevant is voor je eigen schoolpraktijk. De casus

heeft ervoor gezorgd dat ik ben geadviseerd en dat de

anderen uit het team zijn geïnspireerd.

werkt al vierendertig jaar in het basisonderwijs.
De eerste twintig jaar als leerkracht en locatie-

leider, vanaf 2004 als schoolleider. Sinds
2011 is ze schoolleider van de Utrechtse

Rietendakschool, een school voor
openbaar basisonderwijs.

www.bsrietendak.nl

Elisabeth Boos  

In de publieke opinie wordt de indruk soms gewekt dat

het slecht gesteld is met de kwaliteit van het Neder-

landse onderwijs. Het tegenovergestelde is echter

waar: uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt

dat Nederland het al jaren goed doet als het gaat om

onderwijskwaliteit. Maar we willen meer. We willen het

best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen.

Dat is een mooie, maar ook stevige uitdaging: we

bereiden leerlingen voor op een toekomst die niemand

kent en moeten ons daarbij voortdurend aanpassen aan

veranderende vragen van de maatschappij, de arbeids-

markt, ouders en leerlingen. Het streven naar excellent

onderwijs vraagt om scholen waarin leraren, school-

leiders en bestuurders erin slagen zichzelf en elkaar

continu te verbeteren. Scholen waarin wordt geleerd in

teamverband, sprake is van een lerende cultuur en de

directie het leren faciliteert en stimuleert.

Uit onderzoek dat School aan Zet heeft laten uitvoeren

(Universiteit Utrecht, 2015) blijkt dat deze aspecten

kenmerkend zijn voor scholen die lerende organisaties

zijn. Deze scholen verbeteren zichzelf continu door

voortdurend van en met elkaar te leren.

School aan Zet versterkt Nederlandse scholen daarom

in hun ontwikkeling naar lerende organisaties. Daarbij

komen we dagelijks prachtige voorbeelden van samen-

werken en samen leren tegen, zoals het voorbeeld van

Elisabeth Boos en haar collega’s (zie hiernaast), die zelf

aan zet zijn bij het verbeteren van het onderwijs op hun

scholen.

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

sie voor onderwijs”, over twaalf inspirerende samenwer-

kingen: van teamleren binnen de school tot samenwer-

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

met bedrijven uit de regio tot meer georganiseerde

samenwerkingsverbanden zoals het leernetwerk Lead &

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

Laat u inspireren door deze verschillende samenwer-

kingsvormen en doe er uw voordeel mee in uw streven

naar het best mogelijke onderwijs voor uw leerlingen!

Passie voor onderwijs

www.schoolaanzet.nl
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Zoeken naar de juiste 
       vorm van leiderschap
Vanuit het periodieke directeurenoverleg met 32

scholen uit de regio Utrecht ontstond de gedachte om

professionalisering samen op structurele wijze vorm

te geven. Zo kwamen we tot het idee van leerteams,

waarbij ieder leerteam – er zijn zes à zeven teams van

vijf personen – zich richt op een bepaalde onderzoeks-

vraag, bijvoorbeeld: “hoe ga je om met excellentie?” of

“op welke manier toets je kleuters?”.

Ons leerteam boog zich over de leervraag: ”wat voor

leiderschapsstijl heb ik?”. Voor mij vertaalde zich dit

in “wat vraagt het van een schoolleider om een goed

pedagogisch klimaat in de school te creëren?”. Daarbij

namen we mijn school als casus. De rol van de andere

scholen was die van klankbord. Samen met een coach

ben ik aan de slag gegaan om te kijken welke leider-

schapsstijl nodig is om een goed pedagogisch kader

te realiseren. Zo’n vier keer per jaar kwamen we met

het leerteam samen. Dan gingen we het gesprek aan

over leiderschap en wat er nodig is om deze rol goed te

vervullen. Buiten deze sessies om mailden en belden

we vaak met elkaar.

Het is best lastig om zo’n leervraag helder te formule-
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m in d er v erg a d er en en l er a r en e m p ow er en

Vitale leraren die met plezier werken en naast het werk ook nog tijd en energie overhouden om

andere leuke dingen te doen. Dat is wat John Jansen, schoolleider van De Koekoek in Utrecht

wil bereiken. Met behulp van De Werkdruk Wegwijzer van TNO is hij inmiddels een eind op weg.

“We leggen de lat hoog, gaan voor kwaliteit, maar daarin moeten we bewuste keuzes maken.”

tekst heleen den besten e.a.

Weg met
werkdruk

achtergrond

Tijd nemen om werkdruk aan te pakken is
lastig als je het allemaal druk hebt, toch is
dit belangrijk. Foto’s: Hans Roggen
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>

m in d er v erg a d er en en l er a r en e m p ow er en “Ik vind het belangrijk dat leerlingen en leraren met ple-

zier naar school komen”, aldus Jansen. Signalen voor hoge

werkdruk waren voor hem aanleiding om actie te onderne-

men. De Koekoek is niet de enige school in Nederland waar

leraren met werkdruk te maken hebben. In het primair

onderwijs ervaart 20 procent van de werknemers burn-out

klachten, in het voortgezet onderwijs 25 procent. Dit is

fors hoger dan het landelijk gemiddelde van 13 procent.

Op korte termijn kan werkdruk leiden tot stressklachten

zoals slapeloosheid, hoofdpijn en concentratieproblemen.

Als werkdruk lang aanhoudt kan het leiden tot burn-out

en (langdurig) ziekteverzuim. Zaak dus om het serieus te

nemen en er preventief wat aan te doen.

Om werkdruk aan te pakken richtte De Koekoek een

werkgroep op bestaande uit een aantal leerkrachten. TNO

begeleidde hen bij het doorlopen van de vijf stappen uit de

Werkdruk Wegwijzer (zie kader). Participatie van leraren

bij alle stappen staat in deze aanpak centraal. Zij weten

namelijk zelf het beste waar ze behoefte aan hebben en bij

welke aanpassingen ze het meest gebaat zijn.

w at  i s  w e r k d r u k  e i g e n l i j k ?

Werkdruk is een situatie waarin een disbalans is ontstaan

tussen de eisen die het werk stelt aan de werknemer

(taakeisen) en de mogelijkheden van de werknemer

om het werk goed uit te voeren (regelmogelijkheden).

Regelmogelijkheden kunnen tegenwicht bieden aan hoge

taakeisen. Denk aan een werknemer die grotendeels

zelf zijn dag kan indelen en kan bepalen wat hij wanneer

doet. Maar ook kunnen meebeslissen over wat er gebeurt

binnen de organisatie geeft een gevoel van autonomie.

Ook de organisatiecultuur en de stijl van leidinggeven zijn

van groot belang: als het normaal is om hulp in te roepen

en steun te krijgen van leidinggevenden en collega’s,

vergroot dit de regelmogelijkheden.

Oorzaken Voordat je weet wat je aan werkdruk kunt

doen, moet je weten waardoor het wordt veroorzaakt (stap

1 en 2). Om hier achter te komen hebben de leerkrachten

een vragenlijst beantwoord. De resultaten zijn uitgediept

in een bijeenkomst met hen. De belangrijkste oorzaken

van de werkdruk bij De Koekoek waren de hoeveelheid

niet-lesgebonden taken (zoals vergaderen), de hoeveelheid

administratie en de piekbelasting gedurende het jaar.

Niet alleen de werkdruk, maar ook de bevlogenheid onder

de leerkrachten bleek erg hoog te zijn. Het werk geeft hen

energie, bijvoorbeeld door het contact met leerlingen,

waardering van leerlingen en ouders en afwisseling in

het werk.

Wanneer de knelpunten helder zijn, ga je op zoek naar

passende oplossingen (stap 3). In een brainstormsessie

bedachten leerkrachten die met elkaar. Jansen: “Leer-

krachten kregen de ruimte om hun hart te luchten,

maar het ‘gaspedaal‘ is ook ingedrukt en er is gepraat

over mogelijk oplossingen.“ De resultaten van deze

brainstormsessie zijn door de werkgroep verwerkt tot

een concreet plan van aanpak.

Minder vergaderen Uit de sessies met de leer-

krachten kwam naar voren dat er veel tijd verloren gaat

door de grote hoeveelheid vergaderingen. Om te leren

van goede voorbeelden van vergaderstructuren op ande-

re scholen, heeft de schoolleider gesprekken gevoerd

met externen, waaronder Marjo Visser, regioadviseur

van het Vervangingsfonds. “Kritisch kijken naar de

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

‘ h e t  g a at  e r  o m  d e  fo c u s  t e  r i c h t e n
o p  d at  w a a r i n  j e  g e lo o f t ’
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stuurt hij een overzichtsmail met

mededelingen. Daarnaast zijn

er duidelijke afspraken gemaakt

over nakijken: niet alles hoeft

door de leerkracht gecontroleerd

te worden. Ouders zijn hierover

ingelicht, zodat zij weten wat ze

kunnen verwachten. Intern heb-

ben twee collega’s tijd en ruimte

gekregen om de rapporten te

digitaliseren (na instructie van

een externe adviseur). De verschil-

lende administratie- en volgsys-

temen zijn aan elkaar gekoppeld,

waardoor de administratieve last

wordt verminderd.

Neem de tijd “De werkdruk-

aanpak heeft bewustzijn in de

organisatie gebracht. De urgentie

is nu duidelijker, ook bij onze

schoolleider, aldus leerkracht

Hielke Hielkema, één van de leden

van de werkgroep. “Mensen stappen nu makkelijker op

John af als er wat is. Diverse zaken in de organisatie lopen

efficiënter.” Niet alleen de schoolleider heeft een rol in de

aanpak van werkdruk, maar de medewerkers net zo goed.

Hielkema: “Als leerkracht is het belangrijk dat je zelf

ook je werk goed organiseert. Als je daar met elkaar over

praat, kun je van elkaar leren.”

inhoud van vergaderingen en een goede vergaderdiscipli-

ne is vaak al een wereld van verschil.” Als eerste is daarom

de vergaderstructuur van De Koekoek aangepast: geen

bovenbouwvergaderingen meer, maar eens in de maand

een teamvergadering. Werkgroepen zijn er zelf verant-

woordelijk voor dat belangrijke onderwerpen dan worden

ingebracht. Daarmee ligt er meer verantwoordelijkheid

bij de werkgroepen en wordt alleen over het hoogst nood-

zakelijke vergaderd. Jansen: “We willen hiermee bereiken

dat leerkrachten zelf een actieve rol krijgen in de vergade-

ringen en er dus eigenaar van worden.”

Ook kleine veranderingen kunnen veel opleveren. Zo is

het mailverkeer drastisch verminderd. Schoolleider Jan-

sen verzamelt alles wat hij wil mailen en eens per week

w e r k d r u k  w e g w i j z e r

De Werkdruk Wegwijzer, ontwikkeld door TNO, leidt

organisaties in vijf stappen naar een aanpak van werkdruk die

past bij de organisatie.

De route door het instrument kan zelf

worden bepaald. Stappen die niet

relevant zijn, kunnen worden

overgeslagen. Bij iedere stap staan tips

over hoe de stap kan worden

uitgevoerd. De Werkdruk Wegwijzer is gratis te downloaden

op www.tno.nl/werkdrukwegwijzer.

n i e t  a l l e e n  d e  w e r k d r u k ,
m a a r  o o k  d e  b e v lo g e n h e i d
o n d e r  d e  l e e r k r a c h t e n  b l e e k
e r g  h o o g

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over nakijken: niet alles hoeft door de leerkracht gecontroleerd te
worden.
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Per 1 augustus 2014 geldt voor het primair onderwijs

een nieuwe cao, met onder meer werkdrukverlagende

maatregelen. Zo wordt een 40-urige werkweek ingevoerd.

Dit geeft meer duidelijkheid over hoeveel uren medewerkers

per week kunnen worden ingezet. Structureel overwerken

is niet aan de orde en er zijn afspraken over vakantieverlof

en voor- en nawerk. De schoolleider zal in samenspraak

met het team duidelijke afspraken moeten maken over

de taakverdeling. De AVS heeft ten behoeve van de

uitwerking hiervan een jaartaakinstrument samengesteld,

die is te vinden op www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

(hulpmiddelen en instrumenten, Rekenprogramma Jaartaak

2014-2015). In de cao vo is vastgelegd dat iedere werknemer

50 klokuren per schooljaar krijgt, die kunnen worden

aangewend voor werkdrukvermindering.

Tijd nemen om werkdruk aan te pakken is lastig als je het

allemaal druk hebt, toch is dit belangrijk. Er zijn geen

kant en klare oplossingen die je zomaar in kunt voeren.

Jansen: “Voordat we eraan begonnen had ik niet verwacht

dat er ook ‘schoolbrede’ maatregelen genomen zouden

moeten worden. Achteraf bezien had ik er meer tijd voor

moeten inplannen.” Een andere belangrijke les is om niet

te veel tegelijk te willen. “We leggen de lat hoog, gaan

voor kwaliteit, maar daarin moeten we bewuste keuzes

maken. Wat doen we wel en wat doen we niet? Het gaat er

om de focus te richten op dat waarin je gelooft .”

De aanpak van werkdruk is een continu proces. Het is

belangrijk om na verloop van tijd te evalueren welk effect

de oplossingen hebben, of er nog knelpunten aanwezig

zijn en welke acties daarop genomen kunnen worden

(stap 5). Bij De Koekoek blijft de werkgroep bestaan. De

focus komt te liggen op het behouden van werkplezier en

het volgen van het proces: welke veranderingen zijn door-

gevoerd en wat is het resultaat ervan? Blijvende aandacht

voor het voorkomen van werkdruk zorgt ervoor dat lera-

ren met plezier in het onderwijs kunnen werken. _

De auteurs Heleen den Besten, Maartje Bakhuys Roozeboom

en Roos Schelvis werken bij TNO Work, Health & Care
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reportage

20 e av s - co n g r e s  d r a a i t  om  ru imt e  g e v en  en  n e m en

De zonsverduistering was gelukkig niet te zien, want daar ontbrak de tijd anders toch voor.

Zo’n duizend schoolleiders bezochten op 20 maart het twintigste AVS-congres.

Kader Primair volgt drie schoolleiders die als klap op de vuurpijl de

discussie mogen aangaan met staatssecretaris Sander Dekker.

“Vraagt u zich wel eens af of u bent te volgen?”

tekst daniëlla van ‘t erve

‘Waarom doen we wat we doen?’
Foto’s: Martine Sprangers

Leiden vanuit	kracht
AVS	congres —20	maart	2015

Anneke van Os

@AnnekevanOs 20 mrt.

Een boeiende dag bij #avscongres

vol inspiratie over ontplooiing van

kinderen, talenten, ontwikkeling,

professionalisering en leiderschap!
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20 e av s - co n g r e s  d r a a i t  om  ru imt e  g e v en  en  n e m en

‘Waarom doen we wat we doen?’

Met een vrolijk hupje springt schoolleider Wim Beker

uit de dubbeldekker. De schoolleider van obs de Marke

in Apeldoorn heeft er zin in. Al jaren bezoekt hij trouw

het AVS-congres, waarvan de laatste drie jaar samen met

22 collega’s van het bestuur Leerplein055. “Deze dag is zo

waardevol”, vertelt hij. “Helemaal doordat we er nu met

zijn allen op kunnen terugkijken”. Dat is ook de ervaring

van Koen Elbers, schoolleider van obs Meander in Heiloo.

“Behalve dat deze dag steevast een inhoudelijk sterk pro-

gramma kent, vind ik het ook een mooie gelegenheid om

eens gezellig met mijn collega’s op stap te zijn.”

“Het is voor mij ook een dag om juist andere schoolleiders

uit zowel primair als voortgezet onderwijs te ontmoeten”,

vult Jasmijn Kester aan. Ze is directeur van Stad & Esch, een

scholengemeenschap met vier locaties voor praktijkonder-

wijs tot gymnasium in Drenthe. Het thema ‘Leiden vanuit

kracht’ sprak haar meteen aan. “We geven leraren en mede-

werkers meer en meer de ruimte voor vernieuwingen. Van-

daag hoop ik inspiratie op te doen over deze beweging naar

meer gespreid leiderschap. Uiteindelijk hoop ik mezelf

overbodig te maken.”

Voldoening “U als schoolleider doet ertoe”, bena-

drukt AVS-voorzitter Petra van Haren in haar jaarrede.

“Onomstotelijk is aangetoond dat de schoolleider een

belangrijke factor is in de kwaliteit van het onder-

wijs. Investeren in leiderschap en professionalisering

loont dus.” > Wim Beker arriveert met 22 collega’s van Leerplein055 in een
speciaal afgehuurde bus bij het NBC in Nieuwegein.

Petra van Haren roept de overheid op haar rol te beperken, zodat de schoolleider
zich weer kan richten op de kerntaak: het realiseren van krachtig onderwijs.

“Laat kinderen vooral ook bewegen en risico’s nemen”, bepleit Jelle Jolles.
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Schoolleiders staan volgens haar voor veel grote uitdagin-

gen; van het geven van Passend onderwijs en het inspelen

op krimp tot het omgaan met complexe vraagstukken rond

sociale veiligheid. Van Haren: “Dat vraagt om leiderschap

vanuit kracht en beheersing van de werk- en regeldruk.” Ze

roept de overheid op haar rol te beperken, zodat de school-

leider zich weer kan richten op de kerntaak. “Realiseren

van krachtig onderwijs geeft voldoening en daar hebben

onze kinderen recht op.”

Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie, geeft de zaal ver-

volgens inzicht in de ontwikkeling van het brein en houdt

een wetenschappelijk pleidooi voor spelenderwijs leren.

Scholen moeten volgens hem meer rekening houden met

individuele verschillen en latent talent. De ontwikkeling

van een kind loopt namelijk niet gelijk met die van andere

leerlingen, of standaard in een rechte lijn omhoog. “Zo kan

een kind dat zich eerst vooral liever bezighoudt met strand-

jutten, later toch voorzitter van de AVS worden”, grapt hij.

Prikkel de nieuwsgierigheid, stimuleer de verbeelding en

laat kinderen vooral ook bewegen en risico’s nemen. “Een

kind dat ergens vanaf springt, is bezig met rekenen: hij

schat de afstand, ervaart de kracht”, legt hij uit. “Dat blijkt

ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van cognitieve

functies. Omdat vooral jongens dit soort dingen doen, is

het misschien wel de reden waarom ze met rekenen op die

leeftijd verder zijn dan meisjes.”

Veel activiteit op de informatiemarkt.

Ontmoetingen in de AVS-stand.

Teun Dekker

@teundekker 20 mrt.

Tijdens #avscongres @

schoolleider zet @JelleJolles

flink aan het denken. Gaaf!

Hanneke de Vries

@hannekedevries5 21 mrt.

Mijn lezing over onderwijs als feest

bij het AVS congres werd boven

verwachting bezocht. Veel betrok-

ken en bevlogen directeuren PO!!

Arco Hak

@hakarco 20 mrt.

Inspirerende lezing van Dolf

van den Berg gehoord op

#avscongres “Interactie is de

essentie van onderwijs”
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Karen Peters

@cmtpeters 20 mrt.

Dank #avscongres. Mooie sprekers,

nieuwe ontmoetingen en hernieuwen van

bestaande contacten voor nederlands ow

in buitenland @stichtingnob

reportage

Iwan Basoski weet zijn publiek te raken met verhalen
en filmpjes over de drijfveer en kracht van mensen.

Koen Elbers (rechts): “Steevast een sterk inhoudelijk programma.”

Jasmijn Kester: “Het is voor mij ook een dag om juist andere schoolleiders
uit zowel primair als voortgezet onderwijs te ontmoeten.”

Voor schoolleider Wim Beker kan dan de dag al niet meer

stuk. “Zes jaar geleden zei de inspecteur dat we ons vooral

op rekenen en taal moesten richten en dat een vak als

wereldoriëntatie van ondergeschikt belang was. We zijn

met z’n allen doorgeslagen in onze focus op opbrengsten

en prestaties. Nu heb ik twee keer een pleidooi gehoord

om terug te keren naar de essentie: het kind centraal en

spelenderwijs leren. Ik word daar helemaal blij van. Laten

we ook vooral doorgaan met het verbinden van wetenschap

aan onderwijs.”

Jezelf zijn Jasmijn Kester volgt in het visie-spoor de ses-

sie ‘Jezelf zijn!’ van emeritus hoog* Dolf van den Berg. “Ik

vind hem ontzettend inspirerend. Hoe kun je van betekenis

zijn en met alle belangen rekening houden, zonder jezelf

te verliezen? Ik ga nog meer de fundamentele vragen stel-

len: waarom doen we wat we doen? Uiteindelijk doen we

het voor de leerling. Hoe kunnen we het onderwijs op maat

maken? Dat is iets waar ik meer antwoorden op hoop te

krijgen.”

In de pauze bezoeken veel congresgangers de goed gevulde

beursvloer. Ondertussen eet Koen Elbers een rijk belegd

broodje met zijn collega’s. “Keuzes, keuzes”, zucht hij.

“De informatiemarkt is zeker zinvol, maar ik vind het ook

veel waard om collega’s en oude bekenden te spreken.” Hij

komt net uit de lezing van Iwan Basoski over ontwikkelen

van binnenuit. Basoski, directeur Leiderschaps- en manage-

mentontwikkeling bij KPC Groep, weet zijn publiek te

raken met verhalen en filmpjes over de drijfveer en kracht

van mensen. “Ben ik het waard om gevolgd te worden en

ben ik wel te volgen? Die vragen neem ik mee naar huis”,

zegt Elbers. “Zijn lezing is voor mij een bevestiging dat de

leidinggevende rol bij mij past en dat we onze uiterste best

moeten doen om die ook waar te maken.” >

Sander Raaphorst

	@sanderraaphorst 20 mrt.

Mooi #avscongres gehad in

Nieuwegein. Geïnspireerd door o.a.

@JanJutten
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Proeven Nieuw dit jaar zijn de praktijksessies.

Bezoekers kunnen kort ‘proeven’ aan een ervaring van een

andere schoolleider, bestuurder of organisatie. In een knus

withouten amfitheater heeft elke spreker steeds tien minu-

ten de tijd. De interesse blijkt groot. Bij de sessie LeerKracht

staan deelnemers zelfs nog ver buiten de ingang mee te

luisteren. Met dit programma verbeteren leraren zelf het

onderwijs van onderaf door samen lessen voor te bereiden,

bij elkaar in de klas te kijken en feedback te geven. “Het

team is nu een eenheid en weet elkaar in alles te vinden”,

vertelt een van de drie schoolleiders die de sessie geven.

“Voor mij als directeur betekende het dat je vooral zo lang

mogelijk je tong moet afbijten en dus niet te snel moet

ingrijpen, om de leraren de ruimte te geven het onderwijs

op hun manier te verbeteren.”

Meer ruimte voor leraren. Dat is ook het slotpleidooi van

René Kneyber, vmbo-docent, lid van de Onderwijsraad en

schrijver van onder meer ‘Het alternatief: weg met de afre-

kencultuur in het onderwijs’. Hij pleit voor flip the system,

door leraren bovenaan de piramide van macht te zetten en

het ministerie onderaan. “Scholen zijn het beste af zonder

schoolleider”, luidt zijn conclusie, waarmee hij al snel de

lachers op de hand krijgt. “Maar jullie zitten er nog steeds,

dus de vraag is: hoe kunnen leraren desondanks het onder-

wijs verbeteren?” In deel 2 van ‘Het alternatief’ staat die

vraag centraal, waarvan Kneyber nu al een tipje van de slui-

er probeert op te lichten. “Zorg ervoor dat leraren in bewe-

ging komen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je

ze stimuleren om hun netwerk uit te breiden: investeer dus

in het leren van elkaar.”

Geflipt “Ik ben al geflipt”, schertst staatssecretaris

Sander Dekker even later. “Ik geloof in het verhaal dat je

leraren de ruimte moet geven, maar de rol van de schoollei-

der is cruciaal. Kwaliteit blijkt erg afhankelijk van degene

die de troepen leidt.”

Op het podium staan Koen Elbers, Jasmijn Kester en Wim

Beker al met gezonde spanning klaar om de discussie met

de staatssecretaris aan te gaan. Beker vertelt dat het in de

praktijk lastig is om leraren de ruimte te geven. “De mid-

delen ontbreken, door krimp moet ik zelfs formatie inle-

veren, en de werkdruk is hoog. We doen ons best maar

klassen van boven de dertig kinderen staan haaks op het

geven van boeiend onderwijs.”

De zaal reageert met gefluit en boe-geroep op het antwoord

van Dekker dat er dan ook naar het strategisch personeels-

beleid moet worden gekeken, omdat er scholen zijn met

René Kneyber: “Stimuleer leraren om hun netwerk uit te breiden.”

Marleen Miedema

@mmiedema1 20 mrt.

Sander Dekker krijgt 1000

schoolleiders over zich heen bij

AVS congres.

Reinier Bos

@ReinierBos 20 mrt.

Ferme uitspraak @SanderDekker

tijdens #avscongres: "ik ben

geflipt!"

Sander Dekker en Petra van Haren.
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reportage

Sander Dekker gaat in gesprek met schoolleiders.

De praktijksessies in het amfitheater worden druk bezocht.

veel te duur personeel. Elbers: “Vraagt u zich wel eens af of

u bent te volgen?” Dekker: “Als schoolleider moet je ervoor

zorgen dat je de ruimte pakt die er is. Ga het gesprek aan.

Een focus op het leren kan betekenen dat de deelname

aan een schoolvoetbaltoernooi bijvoorbeeld vervalt.”

“Als schoolleider beweeg je in een complex krachtenveld”,

sust Kester. ”Hoe je omgaat met wat op je afkomt en hoe

je je kunt blijven richten op goed onderwijs, is zeker een

dialoog waard.”

Volgens Dekker is het essentieel dat ook schoolleiders hun

netwerk uitbreiden en leren van elkaar. “Positief is dat

schoolleiders hier wel open voor staan”, merkt hij. “Een

congres als vandaag biedt daarvoor natuurlijk een mooie

gelegenheid.” _

Het AVS-congres 2015 werd mede mogelijk gemaakt door de

hoofdsponsoren Teacherschannel, Driessen HRM, Leeuwen-

daal, Van Beekveld & Terpstra, Onderwijs Maak je Samen/

Stichting De Brink en Leren Zichtbaar Maken.

Op www.avs.nl/congres2015 staan de jaarrede van AVS-voor-

zitter Petra van Haren en presentaties van diverse sprekers.

In 2016 vindt het 21e AVS-congres plaats op 18 maart.
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Groepsverblijven

Samen dichtbij groen
• Voor groepen van 14 tot 500

personen
• Overnachten in groepsgebouwen,

safaritenten en tentenkampen
• Voor elk budget een verblijf

mogelijk
• Overnachten vanaf € 15,- p.p.p.d.

incl. 3 maaltijden per dag

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

rondom de verblijven
• Catering: standaard drie

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

36 groepsverblijven
door heel Nederland

Contact:
0800 - 400 400 4 (gratis)
info@paasheuvelgroep.nl
www.groepsgebouw.nl
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bestel het
lespakket 'vallen
is ook een sport'
leren vallen zorgt voor
50% minder letsels

Vraag het pakket aan met 50% korting.
Kijk voor meer info en de voorwaarden op www.veiligheid.nl/vallen
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1000-21-4000-2896 AVS KP 2013-2014-08 Kleur:

25%
korting

Actie geldig t/m
30 juni 2015

25% korting op ons aanbod
in professionalisering

Bekijk alle producten op
www.kwintessens.nl/professionalisering.

Deze korting geldt alleen met actiecode AVS25.

Kwintessens heeft oog en oor voor de ontwikkeling van leerkrachten
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Loes Ypma, woordvoerder

Onderwijs en Jeugdzorg voor de PvdA in de Tweede Kamer.

politieke column

vertrouwen op
basisschooladvies
Het onderwijs is op aarde om kinderen maxi-

male kansen te bieden. Als motor van de

emancipatie. Graag wil ik de beroepstrots

meer terug in het onderwijs en vertrouwen

vanuit ‘Den Haag’ helpt daar natuurlijk bij.

Vertrouwen vanuit de inspectie, die wat mij

betreft vooral het gesprek met de school-

leider en het onderwijsteam centraal moet

stellen. Het gesprek over de verbetercultuur

die ik op steeds meer scholen zie: leraren

die samen lessen voorbereiden, bij elkaar

in de klas observeren, feedback geven en

gezamenlijk een visie opstellen voor hun

school. Echt prachtig om te zien!

Toch is dat vertrouwen bínnen het onderwijs

niet altijd aanwezig. Ik kan het niet laten

om u één kritisch punt mee te geven. Sinds

dit schooljaar is het advies van de juf of

meester van de basisschool bepalend voor

de toelating van kinderen tot de middelbare

school. Mijn wetsvoorstel is eind 2013 breed

gesteund in de Tweede Kamer, omdat uit

onderzoek blijkt dat de basisschool een veel

beter beeld heeft van het niveau van hun

leerlingen dan de momentopname van de

eindtoets. De basisschool heeft de ontwik-

keling van de kinderen immers zo’n acht

jaar lang van dichtbij meegemaakt en kent

alle toetsscores uit het leerlingvolgsysteem,

maar ook de sociale ontwikkeling en werk-

houding. De eindtoets blijft bestaan, omdat

blijkt dat er bij één op de tien kinderen

sprake is van onderadvisering. Als de score

van de eindtoets hoger is dan het advies van

de leerkracht, krijgt het kind het voordeel

van de twijfel. Daarmee brengen we de

eindtoets weer terug tot datgene waar het

oorspronkelijk voor bedoeld is: een onaf-

hankelijke second opinion. Voor de kinderen

geldt dat het hoogste advies telt; het advies

van de leerkracht of het naar aanleiding van

de eindtoets aangepaste advies. Zo bieden

we maximale kansen.

Ik ben dan ook zeer teleurgesteld als ik

verhalen hoor van middelbare scholen die

het schooladvies niet vertrouwen. Gelukkig

zijn er veel vo-scholen die kinderen toelaten

op basis van dit schooladvies (zo staat

het ook in de wet), maar er zijn helaas ook

scholen die drempels opwerpen en kinderen

weigeren op basis van toetsgegevens uit

groep 6 of 7. Laatbloeiers wordt daarmee de

kans ontnomen om hun eigen niveau op de

middelbare school te volgen. Kinderen die

hun best doen en in de laatste jaren een ach-

terstand wegwerken en laten zien wat ze in

hun mars hebben. De overgang naar de mid-

delbare school is van groot belang in het ver-

dere leven van een kind. Vo-scholen moeten

kinderen daarom kansen bieden en hen het

voordeel van de twijfel geven bij bijvoorbeeld

een dubbel advies, zoals vmbo-havo.

Tegelijkertijd wil ik dat middelbare scholen

niet langer afgerekend worden als een

leerling onverhoopt toch afzakt naar een

lager niveau. Nu krijgen middelbare scholen

altijd een ‘min’ als een kind in het derde

jaar een lager niveau doet dan waarop het

in de brugklas instroomde. Om middelbare

scholen te stimuleren kinderen kansen

te bieden, moeten we van dit systeem af.

We hebben daarom de staatssecretaris

gevraagd met een nieuw plan te komen,

waarbij scholen niet afgerekend worden

als ze kinderen het voordeel van de twijfel

geven, maar wel positief geprikkeld om er

alles aan te doen om leerlingen te helpen

op het aanvankelijke niveau te blijven. Zo

kunnen scholen daadwerkelijk alle kinderen

kansen bieden. Daarnaast is het goed als

basisscholen informatie terugkrijgen over

‘hun’ kinderen; zitten ze na 2/3 schooljaar

nog op hetzelfde niveau als het schoolad-

vies aangaf? Daar kunnen ze van leren.

Gelukkig doen veel scholen dit ook en ik

vraag u om uw eigen plaatsingswijzer eens

tegen het licht te houden. Te werken aan

onderling vertrouwen en daar waar selectie

op basis van iets anders dan het schoolad-

vies plaatsvindt, per direct hiermee te stop-

pen. Geef alle kinderen een eerlijke kans om

het beste uit zich zelf te halen. Zo zorgen we

er écht voor dat het onderwijs haar rol als

motor van de emancipatie waar kan maken.

Daar kunt u een mooie rol in spelen en ik

draag er vanuit Den Haag graag aan bij _

r e a g e r e n ?
Mail naar l.ypma@tweedekamer.nl

r e k e n  vo  s c h o l e n  n i e t  l a n g e r  a f  a l s  e e n
l e e r l i n g  o n v e r h o o p t  to c h  a fz a k t  n a a r  e e n
l a g e r  n i v e a u
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe maak ik de jaartaak vanuit de CAO PO
2014 – 2015 in het nieuwe schooljaar inzichtelijk
voor mijn team?

tekst paul van lent

In die nieuwe CAO PO 2014 – 2015 is het begrip jaartaak geïntrodu-

ceerd (voorheen normjaartaak). Maar is die jaartaak wel zo nieuw?

Anders is deze zeker!

De jaartaak bestaat uit de volgende vier componenten:

• lesgevende taken

• voor- en nawerk bij lesgeven (opslagfactor)

• overige taken (schooltaken in het kader van taakbeleid)

• professionaliseringsuren

Afhankelijk van de keuze voor het basis- of overlegmodel (zie Vraag

van de maand Kader Primair 7, maart 2015) dienen de componenten

lesgeven en voor- en nawerk verder ingevuld te worden. Om de

jaartaak inzichtelijk te maken heeft AVS een jaartaakinstrument voor

schoolleiders ontwikkeld. Het instrument biedt alle mogelijkheden

om de jaartaak voor elk personeelslid (directie, onderwijsgevend en

onderwijsondersteunend personeel) op hoofdlijnen te berekenen en

inzichtelijk te maken. Het geeft de schoolleider een totaaloverzicht

van en voor het hele team. Indien gewenst kan het hele jaarrooster

handmatig voor elk teamlid worden ingevuld. Het jaartaakinstrument

is gratis te downloaden via www.avs.nl/vereniging/onsaanbod (hulp-

middelen en instrumenten, Rekenprogramma Jaartaak 2014-2015).

E-college CAO PO
Meer weten over de CAO PO 2014-2015? De AVS heeft een E-college

gemaakt in samenwerking met TeachersChannel, waarin deze cao in

vogelvlucht (ongeveer een	kwartier) nader wordt toegelicht. Dit col-

lege is te vinden op https://teacherschannel.nl/e-college-cao-po.

Het ABC van de CAO PO
De AVS Helpdesk heeft een ABC-wegwijzer gemaakt

voor de CAO PO 2014-2015. Per onderwerp gerang-

schikt, op alfabet, om eenvoudiger het juiste item te

vinden. Een handzaam boekje, dat bedoeld is als een

leidraad voor de regelgeving. Kijk op www.avs.nl/

vereniging/onsaanbod (publicaties).

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechtspositie.

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen

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

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

helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer wanneer

u contact opneemt. Veelgestelde vragen en antwoorden daarop staan

ook op www.avs.nl/helpdesk.

g e g e v e n s a c t u a l i s e r e n

Wijzigingen doorgeven
via MijnAVS

Bent u verhuisd? Een ander schooladres? Heeft u een andere

baan? Een nieuw emailadres? AVS-leden kunnen hun gegevens

controleren en indien nodig direct wijzigingen via MijnAVS.

Daarmee hebben zij ook toegang tot het digitale archief van Kader

Primair en KaderDigitaal.

Kloppen uw gegevens nog? Zorg dat we u kunnen vinden en ga

naar www.avs.nl/mijnavs om ze weer up tot date te maken.

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

Jaargids voor po weer met agenda
Ook dit jaar komt de AVS weer met een uitgave boordevol infor-

matie. Op verzoek van zeer veel schoolleiders zit er weer een

calendarium in. U miste vorig schooljaar massaal de zo bruikbare

schoolleidersagenda van de AVS. De uitgave voor dagelijks gebruik

is er weer. U vindt hierin het professionaliseringsaanbod voor

leidinggevenden, veel vakinformatie voor

schoolleiders en informatie over de AVS.

De jaargids ligt eind april bij AVS-leden

uit het po op de mat en is ook (na) te

bestellen door niet-leden.

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

‘ h i e r  h e b  i k  e r g  v e e l  a a n ! ’
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

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

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

Het kabinet en de onderwijsinspectie streven naar een meer gedif-

ferentieerd toezicht in het funderend onderwijs. SGP, CDA en D66

hebben juist een initiatiefwetsvoorstel ingediend om het onder-

wijstoezicht te beperken tot de wettelijk vastgestelde deugdelijk-

heidseisen. Hoe organiseren we onderwijstoezicht in de toekomst?

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

ruimte krijgt het onderwijs om zichzelf te bewijzen?

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

schoolleiders, bestuurders en andere geïnteresseerden zijn van

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

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

aanwezigen napraten bij een hapje en een drankje.

Aanmelden: www.onderwijspoort.org

p u b l i c at i e

Negen hoofdstukken over leren
en leiderschap

Tijdens het AVS-congres op vrijdag 20 maart lanceerde
Onderwijs Maak Je Samen het boek ‘Leiding geven aan…
Perspectieven op leren en leiderschap’, een nieuwe uitgave
in de leiderschapsreeks samen met Stichting De Brink.
Alle congresdeelnemers kregen het boek cadeau.

De auteurs beschrijven in negen hoofdstukken actuele thema’s die

te maken hebben met toekomstbestendig onderwijs en de uitdagin-

gen die de opdracht als schoolleider met zich meebrengt.

AVS-voorzitter Petra van Haren schreef het inleidende hoofdstuk.

Het boek biedt uitdagende gedachten, aantrekkelijke vergezichten,

stof tot nadenken en een mooi vertrekpunt voor dialoog. Het bevat

theorie, voorbeelden en vragen die schoolleiders op weg helpen om

voor zichzelf en hun organisatie passende antwoorden te vinden

op actuele vragen over bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren, een

bredere kijk op onderwijskwaliteit, eigentijdse

curricula en nieuwe manieren van samenwerken

en organiseren.

Niet naar het AVS-congres geweest? Geen nood,

want de publicatie is tijdelijk nog verkrijgbaar voor

de speciale introductieprijs van t 14,95. Bestellen:

http://webwinkel.onderwijsmaakjesamen.nl

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

Praat mee over nieuw
toezichtkader en cao

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

Hoofdinspecteur Arnold Jonk en/of coördinerend inspecteur

Herman Bijsterbosch van de onderwijsinspectie zijn aanwezig

om uw ervaringen en vragen over het nieuwe toezichtkader te

beantwoorden. De inspectie wil hierover graag de dialoog met

schoolleiders aan. Het is een mooie gelegenheid om de inspec-

teurs te voeden met suggesties uit het veld.

Vanuit de AVS zijn voorzitter Petra van Haren en directeur Roelf

Willemstein aanwezig om in gesprek te gaan over de 40-urige

werkweek. Waar lopen schoolleiders tegenaan en hoe kunnen

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

geven voor de CAO PO 2015-2016, waarover de besprekingen

gaande zijn.

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

een van de ledenbijeenkomsten aanwezig te zijn en hun stem

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

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

de AVS. De	bijeenkomsten zijn uiteraard kosteloos. Aanmelden:

www.avs.nl/agenda/avsledenbijeenkomsten

Dinsdag 21 april

13.30–16 uur

Penta Primair in Grootegast

(regio Groningen)

Woensdag 22 april

13.00–15.30 uur

Basisschool Willibrordus in Deurningen

(regio Almelo/Enschede)

Maandag 18 mei

15-17.30 uur

Abdij Rolduc in Kerkrade

(Limburg)

Woensdag 3 juni

14.00–16.30 uur

OBS De Meander in Heiloo

(Noord-Holland)
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Kijk voor meer informatie, zoals data, kosten, trainers, inschrijven en het complete
overzicht van opleidingen, leergangen, trainingen, masterclasses en maatwerk op
www.avs.nl/professionalisering. Dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap
voor leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Of neem contact op met
de AVS via cel@avs.nl of tel. 030-2361010.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(onder voorbehoud)

Onze opleidingen en leergangen:

4 tweedaagsen en 1 eendaagse

Leergang Op weg naar excellent
schoolleiderschap

In uw veelzijdige en veeleisende rol als gedreven schoolleider

heeft u behoefte aan verbreding, verdieping en verrijking van uw

dagelijkse functioneren. Als professional ziet en ervaart u graag

persoonlijke groei en heeft u een bepalende rol voor de kwaliteiten

van uzelf, uw team en daarmee ook van het onderwijs. Die verant-

woordelijkheid vraagt om regelmatig onderhoud. Uw omgeving

verwacht een schoolleider die kwaliteiten herkent en deze op de

juiste manier en op het juiste moment weet in te zetten. Aan de orde

komen onder andere: authentiek leiderschap als basis voor excel-

lent functioneren, leren van de toekomst (Theorie U) en de kracht

van het conflict en mediation. Ook boort u een netwerk aan van

bevlogen collega’s en kennisdragers.

Doelgroep: ervaren schoolleiders met een hoog ambitieniveau,

die op handelings- en reflectieniveau willen groeien.

Data: Serie 1: 14 en 15 januari, 11 en 12 februari, 22 en 23 maart,

19 en 20 mei en 20 juni 2016

Serie 2: 4 en 5 februari, 7 en 8 april, 9 en 10 juni, 15 en 16 september

en 10 oktober 2016

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

5 tweedaagsen en 2 eendaagsen

Leergang Directeur Integraal
KindCentrum (IKC)

Een leidinggevende van een kindcentrum is een maatschappelijk

ondernemer en verbinder. De leergang biedt onder andere theorie,

verdieping en intervisie omtrent het sociale domein, de ontwikke-

ling van kinderen, het ontwerp van een IKC, regelgeving/beheer en

exploitatie, en veranderkunde. Deelnemers bezoeken enkele IKC’s

en maken een ondernemingsplan (gericht op de bestaande of nieuw

te ontwikkelen organisatie). Na afloop hebben zij hun strategisch

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

aansturing van het eigen IKC. Bovendien kunnen ze een integraal

curriculum ontwerpen, waarin de ouder een daadwerkelijk actief

participerende opvoedpartner is.

Doelgroep: leidinggevenden die werkzaam zijn in een onderwijs-

en/of kinderopvangorganisatie en de integrale

functie van directeur IKC ambiëren en professionals die reeds in

deze functie werkzaam zijn.

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

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

Meer informatie: www.avs.nl/cel/ikc
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6 eendaagsen en 1 tweedaagse

Leergang Middenkader
Als middenmanager vervult u een scharnierfunctie in een school.

Enerzijds bent u verantwoordelijk voor het uitvoeren van vastge-

steld beleid, anderzijds signaleert u binnen het primaire proces

zaken die voor de beleidsontwikkeling van belang zijn. In de

leergang leert u leidinggeven aan een bouw of afdeling door het

ontwikkelen van uw professionele en persoonlijke kwaliteiten en

het coachen van collega’s. Na afloop fungeert u binnen de directie

als sparringpartner voor managementvraagstukken, kunt u reflec-

teren op eigen handelen, bent u voor uw collega’s een rolmodel en

in staat om op een concreet vraagstuk actie-onderzoek (in de eigen

organisatie) uit te voeren, te analyseren en te vertalen in beleid.

Met het certificaat ‘Leidinggevende Middenkader’ heeft u toegang

tot de verkorte versie van de opleiding Schoolleider Basisbekwaam

en/of tot de opleiding Schoolleider Vakbekwaam. Ook krijgt u

toegang tot het Netwerk Middenkader en kunt u deelnemen aan

verdiepings- en trainingsbijeenkomsten.

Doelgroep: bouwcoördinatoren, adjunct-directeuren, afdelings-

leiders of u heeft de ambitie om een dergelijke leidinggevende

positie te gaan vervullen.

Data: Serie 1: 7 oktober 2015, 4 november 2015, 5 januari, 6 januari,

3 februari, 9 maart, 30 maart en 18 mei 2016

Serie 2: 13 januari, 17 februari, 23 maart, 24 maart, 20 april,

25 mei, 22 juni en 14 september 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/mk

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

Opleiding Schoolleider
Basisbekwaam

In de opleiding werkt u aan de ontwikkeling van uw persoonlijk

leiderschap en is er veel aandacht voor het ambachtelijke deel van

het schoolleiderschap: het sturen in de domeinen schoolorganisatie,

onderwijsorganisatie, personeel, facilitair en cultuur. U leert onder

andere onderzoek in te zetten en data in en over de school te benut-

ten en kennisbronnen van buiten de school te ontsluiten. Alle vijf de

basiscompetenties, die bijdragen aan optimale leerlingresultaten

en een duurzame schoolontwikkeling, komen aan bod. Een verbe-

tertraject op uw eigen school waaraan u leiding wilt geven, vormt de

belangrijkste casus. Deelnemers

aan deze cedeo gecertificeerde

opleiding ontvangen het certificaat

Schoolleider Basisbekwaam.

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

coördinatoren met leiderschapsambities die zich willen ontwikkelen

tot schoolleider.

Data: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari, 16 maart,

30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september,

28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,

14 december en 21 december 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/sb

16 eendaagsen en 1 tweedaagse

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

schap naar een hoger niveau getild. Verdieping en verbreding van

persoonlijk en onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling

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

kunt u onder andere leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling

en een ‘lerende organisatie’. Deelnemers aan deze cedeo gecertifi-

ceerde opleiding ontvangen het

diploma Vakbekwaam Schoolleider

(register diploma po).

Doelgroep: functioneel

leidinggevenden met aantoonbare competenties op het niveau van

Schoolleider Basisbekwaam. U heeft ruimte en bevoegdheden om

leiding te geven aan een substantieel, integraal verbetertraject in de

eigen school. U heeft een middenmanagementopleiding afgerond.

Data: 20 januari, 2 februari, 3 februari, 17 februari, 16 maart,

30 maart, 13 april, 18 mei, 1 juni, 15 juni, 14 september,

28 september, 12 oktober, 2 november, 16 november, 30 november,

14 december en 21 december 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/sv
Foto: Hans Roggen
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1 tweedaagse en 5 eendaagsen

Leergang Oriëntatie op
bestuurlijk leiderschap

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

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

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

inhoud en de complexiteit van een functie als onderwijsbestuurder.

Daarbij vindt doorlopend reflectie plaats op uw persoonlijke

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

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

Past bestuurlijk leiderschap bij mij? Een individuele waardentest,

het maken van een reflectiedocument, een persoonlijk sparring-

gesprek (optioneel) en een eindpresentatie zijn onderdeel van het

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

bestuurder buiten de eigen organisatie. Onderwerpen kernmodules:

persoonlijk leiderschap, bestuurbaarheid van organisaties en de

verschillende rollen van bestuurlijk leiderschap.

Doelgroep: ervaren directeuren, adjunct-directeuren,

clusterdirecteuren, meerscholendirecteuren en interim-managers

die zich willen oriënteren op een bestuurlijke rol.

Data: 12 en 13 oktober, 24 november 2015, 12 januari, 16 februari,

15 maart en 26 april 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/obl

2 eendaagsen en 5 tweedaagsen

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

vergt een manier van sturen en leidinggeven waarbij meer afstand

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

langetermijnvisie, strategisch denken en handelen en om sturen

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

meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het op afstand sturen van

organisatieprocessen, sturen met geld en sturen op kwaliteit. Een

individuele waardentest, een persoonlijk portfolio en (optioneel)

een persoonlijk sparringgesprek zijn onderdelen van de leergang.

De vijf kernmodules zijn: persoonlijk leiderschap, onderwijs en

maatschappij, strategie en governance, veranderkunde, bedrijfs-

voering en strategisch personeelsbeleid.

Doelgroep: directeuren die leiding geven aan clusters van scholen

met een eigen leidinggevende en/of specifieke regio’s en/of die

gedeeltelijk bestuurlijke taken verrichten.

Data: 15 oktober, 12 en 13 november, 10 en 11 december 2015,

11 en 12 februari, 14 en 15 april, 26 en 27 mei en 10 juni 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/cd

5 tweedaagsen en 5 eendaagsen

Leergang Professioneel
bestuurder

Bestuurlijk leidinggeven is vooral strategisch denken en handelen.

U geeft richting aan een organisatie in voortdurende verandering.

U leert onder andere te handelen als een bestuurder met een

herkenbare eigen stijl, om te gaan met de veelheid aan spelers en

stakeholders in een onderwijsorganisatie en het werkveld, en het

effectief inrichten van intern en extern toezicht en medezeggen-

schap. Ook leert u omgaan met ogenschijnlijke tegenstellingen

(zoals standvastig zijn en meebewegen) en verantwoord risico’s

nemen. Op basis van een door u ingebracht strategisch vraagstuk

voor uw eigen organisatie wordt u tijdens de hele leergang uitge-

daagd op vraagstelling, ontwerp, implementatie, analyse en de

vertaling naar uw strategische beleid voor de middellange termijn.

Ook reflecteren op eigen handelen staat centraal. Bij voldoende

beoordeling van uw portfolio ontvangt u een certificaat.

Doelgroep: u geeft beroepshalve bestuurlijk leiding (eind-

verantwoordelijk) aan een onderwijsorganisatie.

Data: 21 en 22 januari, 18 februari, 23 en 24 maart, 21 april,

19 en 20 mei, 23 juni, 8 en 9 september, 12 en 13 oktober,

17 november en 15 december 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/pb

3 tweedaagsen en 2 eendaagsen (+ intervisie)

Leergang Interim-management
Interim-manager zijn vraagt van een zelfstandige professional met

specifieke kwaliteiten op het gebied van inhoud, ervaring en menta-

liteit. Daarnaast zijn eigenschappen als integriteit, zorgvuldigheid,

transparantie en professionaliteit van groot belang. Juist het met

distantie kunnen werken, maar wel met voldoende nabijheid om

mensen te kunnen bewegen, is een belangrijke voorwaarde om

succesvol te zijn. In de leergang komt onder andere aan de orde

welke competenties interim-managers nodig hebben (de drie C-’s)

om organisatieveranderingen aan te sturen en wat de invloed is van

de specifieke context waarbinnen zij werken en van de specifieke rol

die ze vervullen.

Doelgroep: (ervaren) directeuren, schoolleiders, middenkader,

adjunct-directeuren en interim-managers die een volgende stap

in hun loopbaan overwegen en hun expertise willen inzetten voor

interim-management.

Data: 21 januari, 22 januari, 11 maart, 27 mei, 15 en 16 september,

3 en 4 november 2016

Meer informatie: www.avs.nl/cel/im

a dv i e s  o p  m a at Wilt u een opleiding, leergang, training, masterclass, advies of coaching op maat en/of in company

voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met Margriet van Ast, programmamanager AVS Centrum Educatief Leiderschap,

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

action learning opleiding

‘Echt leren doe je door te doen’
De succesvolle schoolleider is creatief, benut en
verbindt talent, werkt samen, leert samen en reflecteert.
Samen leren vanuit de eigen praktijk staat centraal
in de opleiding Action Learning, die het AVS Centrum
Educatief Leiderschap vanaf komend najaar samen met
Business School Nederland verzorgt. In leerteams wordt
gewerkt aan oplossingen voor vraagstukken en gewenste
veranderingen op de werkvloer. “Action learning is hét
antwoord op de uitdagingen van de 21e eeuw.”
tekst vanja de groot

“De meeste trainingen en congressen zijn gericht

op individueel leren en kennisuitbreiding”, vertelt

inhoudelijk kerndocent Peter de Roode. “De dia-

loog erna gaat vaak niet verder dan bijvoorbeeld:

‘Wat een onrealistische PowerPointpresentatie,

dat gaat bij ons nóóit werken’. Bij Action Learning

gaan deelnemers in groepsverband in gesprek met

elkaar over praktijksituaties waar ze mee worste-

len, zoals een nieuwe visie implementeren, grillige

werknemers, tijdgebrek, krappe budgetten, krimp

of bureaucratie.” Marcel Schürmann, als product-

ontwikkelaar van Business School Nederland

betrokken bij de opleiding Action Learning: “De

methode is het tegenovergestelde van traditionele

leermethodes, want de echte leerschool is het

leven zelf. Echt leren doe je door met aangedragen

kennis te experimenteren, door te doen.”

Gelegenheidsformaties Deelnemers gaan

aan de slag met een praktijkopdracht verbonden

aan hun onderwijs, curriculum of leren, en wer-

ken in leerteams of ‘subsets’ aan oplossingen.

Essentieel is dat deze ‘gelegenheidsformaties’

tussentijds (buiten de opleidingsdagen om) regel-

matig samenkomen in een vast ritme. “Ze wan-

delen dan bijvoorbeeld door een van hun scholen

en fotograferen eerder benoemde knelpunten”,

illustreert De Roode. Tijdens de eendaagsen met

de hele groep doen ze verslag van hun bevindingen

en evalueren ze met de anderen hun aanpak. “Dat geeft energie.”

Een facilitator ondersteunt het groepsleren zonder zich met de

inhoud te bemoeien. De Roode vervult deze rol tijdens de oplei-

ding. “Je brengt buik, hoofd en hart samen. Door ook ruimte te

geven aan emoties durft men zich open te stellen en kun je delen.

Om te kunnen leren moet je je veilig voelen.”

Tegenspraak Na de opleiding kunnen deelnemers ook in de

eigen organisaties een Action Learning-proces inrichten als oplos-

singsmethode voor vraagstukken op de werkvloer en bij het door-

voeren van gewenste veranderingen. Ze weten dan hoe het proces

in elkaar zit en wat de rol van facilitator inhoudt. Schürmann

chargeert: “De zwijgende man of vrouw op de achtergrond die de

juiste impulsen geeft aan het groepsleren. De focus ligt op hoe de

leidinggevende omgaat met het team, hoe je de verandercapaci-

teit vergroot door mensen in hun kracht te zetten en hoe je – door

oog te hebben voor emoties – energie haalt uit groepsdynamica,

in plaats van dat je energie verliest aan elkaar.” Cruciaal aspect

daarbij is het (leren) organiseren van tegenspraak door het creëren

van een veilige omgeving. De Roode: “Vraag collectief om input in

plaats van alleen te zenden, wat autoritair kan overkomen. Probeer

de pijnpunten op tafel te krijgen, achterhaal wat

het team energie kost. Ook wat betreft de relatie

schoolleider-leraar: welke kritiek heeft het team

op de leidinggevende? Een heikel punt voor veel

schoolleiders. Maar het uiteindelijke doel is

samen leren en verder komen. Als leraren merken

dat je open staat voor feedback worden ze steeds

concreter.” Voorwaarde voor Action Learning is

dat er een ‘sponsor’ moet zijn. Een opdrachtgever

– meestal het College van Bestuur – die onder-

steunt en het proces de tijd geeft.

Vernieuwing Action Learning is dus bij

uitstek geschikt voor het doorvoeren van ver-

nieuwingen. De Roode: “Het is geen cursus

‘Veranderkunde voor dummy’s’, want het gaat

niet om het invullen van een kennistekort, maar

een verandermethode die draait om het leren

spreken van elkaars taal.” Schürmann: “Met

Action Learning leer je hoe je met veranderin-

gen om kunt gaan door ze direct, van binnenuit,

samen aan te vliegen. Creativiteit en zelf op zoek

gaan naar oplossingen (zelforganisatie) zijn

belangrijke 21e eeuwse vaardigheden. Deze eeuw

stelt andere eisen dan vroeger, is mensgerichter

en minder hiërarchisch.”

Action Learning is naast een verandermethodiek

ook een didactisch model waarmee schoolleiders

de stap van frontaal naar activistisch onderwijs in

de klas kunnen stimuleren. Want leraren kunnen de principes ook

toepassen op hun leerlingen. De Roode: “Het kind staat tenslotte

centraal in het onderwijs. Wees als schoolleider de verandering die

je voor ogen hebt, leef het voor, draag het uit. Dan volgen leraren

het goede voorbeeld.”

Doelgroep: middenkader, schoolleiders, directeuren, interim-

managers en bestuurders in het po en vo die leren organiseren en

veranderingen van binnenuit willen realiseren.

Data: start najaar 2015

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

Nieuw!

Peter de Roode

Marcel Schürmann
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voor: bestuurders, schoolleiders, leraren po en vo

van: Bazalt

wat: uitgave

Leidinggeven aan een PLG
Hoe zorg je ervoor dat scholen functioneren als een professionele

leergemeenschap (PLG)? Hoe creëer je zo’n cultuuromslag en hoe

zorg je ervoor dat die verandering ook blijft? Dit werkt het beste

als bestuurders en schoolleiders samen	optrekken om de onder-

wijskwaliteit te verbeteren, is te lezen in de uitgave ‘De vijf essen-

ties van leidinggeven aan een PLG’ van onderwijswetenschappers

Michael Fullan en Richard DuFour. www.bazalt.nl

NB: de AVS biedt op 9 april a.s. de Masterclass ‘Schoolteam als

leergemeenschap’ met Louise Stoll van de University of London.

Hoe verandert u uw eigen school in een professionele leerge-

meenschap? Aanmelden: www.avs.nl/cel/leergemeenschap

voor: professionals, managers, bestuurders en opleiders uit

onderwijs (po t/m hbo), jeugdhulp, gemeenten, opleidingen

en arbeidsvoorzieningen

van: LPOJ, AOJ i.s.m. Instondo

wanneer: 1 juni

waar: Rijtuigenloods Amersfoort

wat: congres

Onderwijs en jeugdhulp
verbonden!?

In meer dan zestig verschillende sessies komen goede en veel-

belovende voorbeelden van samenwerking in de praktijk tussen

(speciaal) onderwijs en jeugdhulp aan de orde. Het gaat daarbij

ook om vragen over beleidsvoering, organisatie en de toerusting

van professionals. Met alle ruimte voor gesprek, debat, en voor

vragen en antwoorden van deelnemers. Onder de sprekers/

aanwezigen bevinden zich onder andere kinderombudsman

Marc Dullaert, wethouders onderwijs- en jeugdbeleid en AVS-

voorzitter Petra van Haren. www.ojcongres.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: leraren, schoolleiders en andere medewerkers in po

en vo

van: InnovatieImpuls Onderwijs

wanneer: 13 en 27 mei (terugkomdag 23 september)

wat: gratis trainingen

Onderwijsbrigadierstrainingen
Graag met onderwijsvernieuwing bezig? Vind u het leuk

om kennis door te geven aan andere scholen? Door een

korte en kosteloze on-the-job training te volgen, kunt

u zelf ook onderwijsbrigadier worden. Meer	informatie:

www.innovatieimpulsonderwijs.nl (IOO Netwerk,

Innovatiebridage-opleiding)

voor: leraren, schoolleiders, bestuurders

van: Inspirezzo en Wi-Active

wanneer: 10 april

waar: Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

wat: werkconferentie

De Grote Professionaliserings-
dag 2015

Heeft als thema ‘3 in balans: leraar – directeur – bestuurder’.

Onderwijskwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door

het samenspel tussen deze drie actoren. Nieuw leider-

schap is én verantwoordelijkheid nemen én loslaten. Met

onder andere een inleiding door Louise Stoll in aansluiting

op Joseph Kessels‘ inleiding over professionele cultuur. En

verder: onderzoeksresultaten, tafeldiscussies, workshops,

een informatiemarkt en good practices. AVS-leden die zich

aanmelden met relatiecode TC310415DGPD krijgen t 50 kor-

ting op de entree. Of mail over dit aanbod (incl. schoolnaam

en BRIN) naar info@degroteprofessionaliseringsdag.nl.

www.degroteprofessionaliseringsdag.nl

voor: geïnteresseerden

van: Van Gorcum

wat: publicatie

Onderwijs in meervoud
Bronnenboek over onderwijsstromingen in Nederland.

Bevat een overzicht van 13 onderwijsstromingen, die zowel

onderwijskundige als levensbeschouwelijke wortels hebben.

Van openbaar tot protestants, en van Dalton tot Vrije School.

Bij elke stroming staan interviews met leraren en bestuur-

ders die dagelijks werken in de praktijk van ‘hun’ stroming.

www.vangorcum.nl, ISBN: 978 90 232 5149 1
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voor: voortgezet onderwijs

van: Voion i.s.m. Berenschot en het vo

wat: handreiking

Handreiking professionaliseren
Bevat een denkmodel om professionalisering in vo-scholen

te optimaliseren en in lijn te brengen met de koers van de

school. Dit zou moeten resulteren in een structurele en pas-

sende inbedding van professionalisering in alle lagen. Door

alle onderdelen uit dit model te doorlopen worden individuele

professionalisering, professionalisering van teams/vakgroepen/

afdelingen en professionalisering van de school als geheel

op elkaar afgestemd. De handreiking bevat een stappenplan,

praktijkvoorbeelden en tips. Het is geen blauwdruk, maar kan

een bijdrage leveren aan de formulering van de eigen profes-

sionaliseringskaders en het –plan. www.voion.nl/instrumenten/

handreiking-professionaliseren

voor: leraren po, vo en mbo

van: Veronica Weusten, sociaal pedagoog

wat: educatief bordspel

De Geliefde Leraar
Een van de belangrijkste taken van een leraar in de klas is lei-

ding némen. Het spel geeft leraren inzicht in hun eigen talenten

en leert ze een geliefde en getalenteerd leider te worden en te

blijven. De ontwikkelaar zet leraren aan hun eigen gedrag te

observeren (zelfreflectie op leiderschap en talentontwikkeling)

en te reflecteren op het gedrag van medespelers. Gebaseerd op

de bestseller De Geliefde Leraar. De auteur: “Met dit bordspel

toon ik aan dat je talenten kunt ontwikkelen en dat inzicht in je

eigen gedrag de beste leermeester is.” www.degeliefdeleraar.nl

voor: leraren en leerlingen po en vo

van: Scala leuker leren

wat: boek

Het grote Rekenboek
De tweede editie is uitgebreid met de referentieniveaus voor het

vo en daarmee ook geschikt als rekenprogramma voor de reken-

toets. Daarnaast is het een standaardwerk voor de basisschool.

Het bevat instructies en voorbeelden, waarmee leerlingen hun

basale rekenvaardigheden kunnen bijspijkeren en uitbouwen

tot het benodigde niveau. Er is ook een oefenboek. Het boek

wordt aanbevolen door de Stichting Goed Rekenonderwijs.

www.scalaleukerleren.nl

voor: vo-docenten, schoolopleiders en studenten van

lerarenopleidingen

van: Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)

wat: online platform

Platform voor delen
onderzoeksresultaten vo

Script! is een online platform om praktijkonderzoeken binnen

het vo te delen. Bevat ook artikelen, thematische bundels

en Script!-Talks: video’s van korte presentaties over praktijk-

onderzoek en actuele onderwerpen. Script! komt voort uit

Koers 2016, een strategisch beleidsdocument van OMO,

waarin onder andere professionalisering, opleiden in de

school, het doen van onderzoek en kennisdeling centraal staat.

www.script-onderzoek.nl

voor: directeuren po

van: Instondo BV

wanneer: 20 april

waar: Jaarbeurs Utrecht

wat: congres/studiedag

Passend onderwijs in 1 dag
Scholen hebben inmiddels bijna een jaar ervaring met Passend

onderwijs. Sprekers met praktijkervaring praten schoolleiders in

plenaire sessies kernachtig bij op uiteenlopende onderwerpen.

Wat moet er geregeld zijn? Waar moeten ze rekening mee

houden als het gaat om ouders, zorgplicht, leiderschap, juris-

prudentie, het OPP, samenwerking met jeugdhulp, de transitie

jeugdzorg of duurzame schoolontwikkeling? www.pocongres.nl

voor: schoolleiders, bestuurders, leraren, MR-leden, ouders

po en vo

van: Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

wanneer: 22 april

waar: Regardz De Eenhoorn, Amersfoort

wat: congres

Overgang po naar vo
Wilt u met een expertpanel meepraten over het schooladvies,

de eindtoets en de voors en tegens? Op dit congres wordt

onder andere de nieuwe documentaire ‘Citostress’ van Ingeborg

Jansen vertoond. Ook is er een debat met hoofdinspecteur

Arnold Jonk. Ruimte voor discussie over en uitwisselen van

ervaringen met het basisschooladvies. www.voo.nl
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• Preventief en curatief

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

‘De schoolleider – strategieën die het verschil maken’ van Michael Fullan

richt zich, zoals de titel aangeeft, vooral op de rol en invloed van de school-

leider. Twee punten waarover het volgens hem in de toekomst zal gaan in het

onderwijs: “lerend leiderschap en het maximaliseren van de invloed, waarbij

het systeem als geheel enorm verbetert.” Ook roept hij op om als systeem-

leiders samen te werken. Zaken waar je het alleen maar mee eens kunt zijn.

tekst tom roetert, avs

Fullan toont op systematische wijze aan

hoe de toekomstige rol van de schoolleider

moet veranderen. Het schoolleiderschap in

de context van de 21e eeuw wordt scherp

gedefinieerd. De rol van de schoolleider is

ingeperkt, wat het vermogen om de school

als geheel te ontwikkelen ondermijnt. Maar

zelfs in de moeilijkste omstandigheden

is er ruimte voor actie. Fullan legt uit hoe

schoolleiders verschillende drivers kunnen

gebruiken door onder andere:

• een lossere focus op verantwoording

en een sterke op capaciteitsopbouw;

• minder accent leggen op technologie

en meer op pedagogiek;

• afzien van gefragmenteerde strategieën

en individualistische oplossingen ten

behoeve van gezamenlijke inspanningen.

Hij geeft veel tips en leerpunten voor de

schoolleider. Zo wordt elk hoofdstuk beslo-

ten met actiepunten die de lezer vragen

om reflectie en misschien wel directe actie.

Ook geeft hij per hoofdstuk discussievragen

mee ter bespreking met collega’s, nuttig

voor professionele ontwikkeling, persoon-

lijke reflectie en (leiderschaps)trainingen.

Het is dus een praktisch ingestoken boek

dat de lezer vraagt zich te ontwikkelen in

zijn vak. Een geschikte uitgave om gezamen-

lijk als directie (groep) of schoolteam aan

te schaffen, te lezen en te bespreken. Fullan

richt zich ook geregeld tot de leraar met

zijn vragen en actiepunten. Hij laat zien hoe

schoolleiders het professionele kapitaal van

leraren kunnen bevorderen en hierdoor veel

kunnen bijdragen aan de motivatie, betrok-

kenheid en prestaties van leerlingen.

Volgens Fullan zijn de drie rollen van de

toekomstige schoolleider: de lerende

leider, de systeemspeler en de veranderaar.

de schoolleider in de toekomst
De laatste rol is een logisch vervolg op zijn

vorige boek, Stratosphere (2013), waarin

het aanjagen van de onderwijsverandering

centraal staat. Via veel theorie en onder-

steunend onderzoek (Kotter, Fullan e.a.,

Collins, Robinson, Hattie) komt Fullan tot

een set succesfactoren voor goed school-

leiderschap. De eerste is lerend leiderschap.

Uit al dat onderzoek blijkt dat vooral één

factor voor een schoolleider van belang is:

“leidinggeven aan het leren en ontwikkelen

van leraren (…) ” en het samen met leraren

“participeren in het leren.” Meedoen als

schoolleider is dus het devies, de focus ligt

op lerend leiding geven aan onderwijs. De

tweede succesfactor is als systeemleider

regionale samenwerking in het belang

van het onderwijssysteem te bevorderen.

De derde succesfactor is de schoolleider als

veranderkundige.

Wat me persoonlijk uit het hart gegrepen

is, is dat Fullan duidelijk stelt dat een

goede leider ook een goede manager

moet zijn. “ (…) Anders ontbreekt het aan

degelijk beleid binnen een organisatie. (…)

Sommigen hebben een vaag romantisch

beeld van een leider als visionair (…) en

proberen onderscheid te maken tussen

managers en leiders. Het geeft misschien

een mooi plaatje, maar uiteindelijk werkt

het niet. Lerende leiders zijn uitstekende

managers, omdat ze weten dat gedegen

beleid noodzakelijk is om effectiviteit te

bevorderen.”

Ook deze uitgave van Onderwijs Maak Je

Samen/Stichting de Brink is weer voorzien

van een uitgebreide epiloog. Reinoud

Buijs en Johan Spitteler geven een goede

uitleg van Fullan en lichten de zaken nog

eens toe met theorie en modellen voor

de Nederlandse situatie en schoolleider.

Het meest recente boek van Fullan is het

kopen en lezen zeker waard. Goed geschre-

ven, met een heldere visie op waar het heen

moet met het (school)leiderschap. _

De schoolleider – strategieën die het verschil maken, Uitgeverij

OMJS/Stichting de Brink, 2014, ISBN: 978-90-817484-7-6,

(vertaling van The Principal: Three Keys to Maximizing Impact)

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te	vinden

op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

m e e d o e n  a l s
s c h o o l l e i d e r  i s  h e t
d e v i e s ,  d e  fo c u s  l i g t
o p  l e r e n d  l e i d i n g
g e v e n  a a n  o n d e r w i j s
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AmbraSoft:
Een solide
basis voor uw
leerlingen

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

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

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

Wat is AmbraSoft?

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

Nieuw in AmbraSoft vanaf April

Rekenen bovenbouw voor groep 7+8

Uitdagende oefeningen en leuke games

Gratis voor scholen met een AmbraSoft licentie

Uw leerlingen nog beter voorbereiden op het

voortgezet onderwijs (1F & 1S niveau)

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

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

AmbraSoft is onderdeel van

Maakt van spelen leren!

Voordelen van AmbraSoft

Spelenderwijs oefenen met rekenen en

taal voor groep 3 t/m 8

Voor uw leerlingen ook gratis vanuit

huis te gebruiken

AmbraSoft is methode onafhankelijke

oefensoftware

Uitgebreid leerling volgsysteem

(Advertentie)
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Uitgelicht
thema _ Vakmanschap of -vrouwschap?
Op scholen met een goede schoolleider wordt beter les

gegeven. Gelukkig doen schoolleiders veel goed, maar op

twee belangrijke punten blijven ze achter: onderzoeks

matig leidinggeven en hogere orde denken. Hoe erg is

dat? En hoe komt het dat vrouwen met name op dat

laatste punt opvallend beter scoren? “Ik pleit al jaren

voor seksegemengde schoolleiderteams.” pagina 8

achtergrond _ Wegwijs in werkdruk
Vitale leraren die met plezier werken en naast het werk

ook nog tijd en energie overhouden om andere leuke

dingen te doen. Dat is wat veel schoolleiders nastreven.

Een school in Utrecht gaat de stress te lijf met behulp van

De Werkdruk Wegwijzer van TNO. “Het heeft bewustzijn

in de organisatie gebracht. De urgentie is nu

duidelijker.” pagina 26

actueel

2 ‘Jonge leraar niet goed toegerust tegen agressie ouder’
AVSvoorzitter Petra van Haren in EditieNL

3 Meer bevoegd gegeven lessen in vo
85 procent docenten gekwalificeerd

4 Recordaantal aanvragen ondersteuning Gezonde School
Meeste aanvragen in po: 1.398

Foto omslag: Netwerkende schoolleiders tijdens het 20e AVScongres.

Foto: Martine Sprangers

1000-21-4000-2498 AVS KP 2015-2016-7
1000-21-4000-2497 AVS KP 2015-2016-7

Kleur: fc

Mooi hè 
nieuws-
gierigheid...

Dat brengt wetenschap
& technologie

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

Ondersteuning nodig? Kijk op 
www.kiezenvoortechnologie.nl

Haal het de klas in!
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Bovenschoolse
Arrangementen
Dysle     e &
Leesproblemen
Samenwerken, tijd besparen en meer doen met minder geld!
Dat kunt u bereiken door een Bovenschools Arrangement Dyslexie
met Lexima af te sluiten. Op meer dan 1.100 scholen (70 besturen)
werken al ruim 13.000 leerlingen met deze succesvolle aanpak voor
dyslexiebeleid en het inzetten van Kurzweil of Sprint software.

Nu ook beschikbaar het Bovenschools Arrangement ter preventie
van (ernstige) leesproblemen met het interventieprogramma Bouw!

We bieden u bewezen kostene�ectieve strategieën die uw
leerlingen met dyslexie en/of leesproblemen echt helpen.

Meer weten? Meedoen?
Kijk op:
- www.lexima.nl/bovenschoolsarrangementdyslexie
- of stuur ons een e-mail

consultancy@lexima.nl  |  033-4348000 | www.lexima.nl

(Advertentie)
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