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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. Ook duidt adverteren
in dit blad niet op samenwerking of goedkeuring van de AVS met of voor
de betreffende organisatie, behoudens de AVS Voordeelpartners.
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Foto omslag: Dr. Floor Sietsma ging als jongste Nederlandse ooit naar de universiteit en bekwaamt
zich tegenwoordig in de pedagogiek. Foto: Michel Marang
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Passend
onderwijs
Het is bijna zover. Over krap anderhalve maand gaat Passend onderwijs
wettelijk van start. Een mooi moment om hier bij stil te staan. Een intensieve
operatie, die naast bedreigingen en alle geleverde inspanningen vooral
ook kansen biedt. Kinderen centraal is precies waar schoolleiders voor
staan. Het belang van de positie van de schoolleider voor het welslagen
van Passend onderwijs is echter nog ernstig onderbelicht. Er is een grote
diversiteit in structuren en bestuurlijke inrichtingen van de verschillende
samenwerkingsverbanden. Ook is er variatie in de manier waarop de zorg en
ondersteuning vanuit de planvorming wordt ingericht. Soms zijn er centrale
diensten of bestaat er verregaande autonomie bij schoolbesturen.
Het daadwerkelijk invoeren van Passend onderwijs op de scholen kent
echter grote overeenkomsten. Overal zijn schoolleiders en schoolteams
verantwoordelijk voor het in de praktijk brengen van Passend onderwijs
in de dagelijkse werkelijkheid van hun school. Schoolleiders hebben hierin
belangrijke taken. Zij zijn de spil in de vertaling van beleid naar praktijk.
De AVS brengt hun belang ook in deze context steeds nadrukkelijk onder
de aandacht. De competenties van schoolleiders op dit vlak moeten worden
versterkt en onderhouden.
Passend onderwijs vraagt gedeeld en gespreid leiderschap op meerdere
niveaus. Het betekent gericht integraal personeelsbeleid. Leraren facili
teren en ondersteunen bij het ontwikkelen van de benodigde complexe
vaardigheden. Passend onderwijs vraagt om intensieve en betrokken
communicatie en samenwerking met ouders. Om verbinding met jeugdzorg
en educatieve partners. Passend onderwijs betekent inzicht en grip op
het curriculum, maar ook het vermogen hier flexibel en passend mee om
te gaan in het belang van de gedifferentieerde ontwikkeling van kinderen.
Een lijn die aansluit bij het recente advies van de Onderwijsraad – ‘Een
eigentijds curriculum’ – waarin de raad scholen in positie wil brengen om
curriculumvernieuwing te realiseren.
De uitdaging is groot. De uitdaging is aan de schoolleider. Ons vak in ultimo
forma. Er moet hard gewerkt worden. Persoonlijk heb ik nog nooit een
schoolleider ontmoet die daar bang voor is als het gaat om het belang van
een kind. Veel succes met deze mooie taak en een fijne zomer gewenst! _

Vitale schoolleider, vitaal schoolteam
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tevredenheidsonderzoek

Een op vijf scholieren ontevreden
over manier van lesgeven
Uit de LAKS-monitor 2014, het landelijke tevredenheidsonderzoek onder
60.000 scholieren, blijkt dat 20 procent slecht te spreken is over de manier
waarop hun leraar lesgeeft. De ontevredenheid van scholieren over hoe leraren
hen weten te motiveren nam ook toe.
De ontevredenheid over de
manier van lesgeven nam toe
van 11 procent in 2010 tot
20 procent in 2014. Het aantal
scholieren dat tevreden is
over hun leraren bleef gelijk
op 60 procent. De ontevredenheid van scholieren over de
motivatie door leraren nam
toe van 14 procent in 2010 tot
19 procent in 2014. Over de
vakkennis van docenten zijn
scholieren juist goed te spreken: de tevredenheid steeg
naar 78 procent in 2014.

Ook het belang dat scholieren hechten aan studiekeuze komt in het onderzoek
aan bod. Scholieren zijn

ontevreden over de begeleiding van school bij studiekeuzemomenten, zoals de
sector- of profielkeuze of de

keuze voor een vervolgopleiding. Twintig procent van
de scholieren is ontevreden
over de begeleiding bij een
vervolgstudie.
Het LAKS heeft de scholieren
verder gevraagd naar hun
tevredenheid over onderwerpen als veiligheid, lesinhoud,
leren met een beperking en
de mogelijkheid tot inspraak.
In totaal komen in het onderzoek achttien verschillende
onderwerpen aan bod.
Het Landelijk Aktie Komitee
Scholieren (LAKS) laat het
tevredenheidsonderzoek elke
twee jaar uitvoeren. Net als
in 2012 geven scholieren hun
school gemiddeld een 6,9 als
rapportcijfer. _
Het LAKS-monitorrapport met alle resultaten
is te downloaden via
www.laks-monitor.nl.

financiering wordt stopgezet

Maatschappelijke stage niet meer verplicht
Ook de Eerste Kamer wil af van het verplichte karakter van de maatschappelijke stage in het voortgezet
onderwijs. Dat bleek uit een debat op 10 juni. Staatssecretaris Dekker van OCW wist daarin de twijfelende
PvdA over de streep te krijgen. Hiermee volgt de Kamer het besluit van Dekker, dat al eerder werd
opgenomen in het regeerakkoord.
Ruim drie jaar geleden is
de maatschappelijke stage
– minimaal dertig uur vrijwilligerswerk – in het leven
geroepen om jongeren meer
maatschappelijk bewust te
maken en hen te betrekken bij
de samenleving. Afschaffing
van de verplichte maatschappelijke stage levert een bezuiniging van 75 miljoen euro op
en scheelt de scholen volgens
Dekker ‘een forse vermindering van administratieve
lasten’.
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CDA, ChristenUnie en SP bleven bij hun weerstand tegen
afschaffing van het verplichte
karakter van de maatschappelijke stage. Het feit dat ‘de
maatschappelijke stage net
zijn vruchten begint af te
werpen en een enorme meerwaarde heeft voor zowel het
onderwijs als de maatschappij’ (aldus Gerkens van de SP)
werd genoemd als een van de
voornaamste redenen voor de
partijen om tegen afschaffing
te stemmen.

‘Voldoende ruimte’
Dekker benadrukte in het
debat dat alleen de verplichting en niet de maatschappelijke stage zelf wordt
afgeschaft. Volgens de staatssecretaris biedt het wetsvoorstel voldoende ruimte
voor scholen om het in hun
curriculum in te passen. Dekker: “De facto verandert er
niets voor de scholen die heel
erg enthousiast zijn over de
maatschappelijke stage.” De
staatssecretaris verwacht niet

scholen de stage niet meer
zullen aanbieden omdat het
niet meer verplicht is, extra
regelwerk vraagt of duurder
is dan reguliere lesuren.
Bij het ter perse gaan van
deze Kader Primair heeft de
stemming over het wetsvoorstel nog niet plaatsgevonden.
Naar verwachting heeft de
Eerste Kamer op 17 juni ingestemd met de afschaffing van
de verplichting. _
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ontslagregeling aangepast

Ruime steun in Eerste Kamer voor
Wet werk en zekerheid

situatie. De vergoeding wordt
maximaal 75.000 euro, en
maximaal een jaarsalaris voor
mensen die meer verdienen
dan 75.000 euro per jaar.

WW
Werknemers met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten,
zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de
WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet werk
en zekerheid (WWZ) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
die op 10 juni met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en
de CU in de Eerste Kamer is aangenomen.
Werknemers met een tijdelijk
contract krijgen vanaf 1 juli
2015 niet na drie jaar, zoals
nu, maar na twee jaar aanspraak op een vast contract.
Zo wordt voorkomen dat
werknemers te lang en tegen
hun zin op opeenvolgende
tijdelijke contracten voor
dezelfde werkgever werken.
De tussenpoos waarbinnen
contracten als opeenvolgend
worden gezien, is verlengd
van drie naar zes maanden
om zogenaamde draaideurconstructies tegen te gaan
en het gebruik van nulurencontracten te beperken. Ook
wordt de ontslagbescherming

van payrollwerknemers
verbeterd.

staan. Dat verschil komt te
vervallen.

Ontslag

Transitievergoeding

Er komt vanaf 1 juli 2015
één vaste route: ontslag om
bedrijfseconomische redenen
en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gaat altijd
via het UWV en ontslag om
andere redenen gaat via de
kantonrechter. Procedures zullen minder tijd en daarmee
geld kosten. Nu krijgt de ene
werknemer – via de kantonrechter – een gouden handdruk, terwijl de andere werknemer – via het UWV – zonder
vergoeding op straat komt te

Alle werknemers krijgen
vanaf 1 juli 2015 recht op
deze vergoeding, als zij ten
minste twee jaar in dienst
zijn geweest, die bijvoorbeeld
gebruikt kan worden voor
scholing om over te stappen
naar een andere baan of een
ander beroep. Voor kleine
bedrijven komt er een overgangstermijn. Zij mogen tot
2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als ze personeel
gedwongen moeten ontslaan
vanwege een slechte financiële

De maximale duur van door
de overheid betaalde WW
wordt van 1 januari 2016
tot 2019 stapje voor stapje
teruggebracht van 38 naar
24 maanden. Werkgevers en
werknemers kunnen in de
cao afspraken maken om de
WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te
vullen.
Minister Asscher heeft met
de werkgevers en vakbonden
afgesproken dat werknemers
die hun baan verliezen zo snel
mogelijk van werk naar werk
worden begeleid om zo kort
mogelijk werkloos te hoeven
zijn. Van mensen die langer
dan een half jaar in de WW
zitten, wordt verwacht dat
ze al het beschikbare werk
aanvaarden. Als mensen dan
minder loon krijgen dan de
WW-uitkering bedraagt, wordt
dat bedrag aangevuld vanuit
de WW, zodat werken vanuit
de WW altijd loont. _

kosten overhead onduidelijk

‘Geld direct aan scholen uitkeren is niet voordeliger’
Het levert geen besparing op om het onderwijsgeld direct aan de scholen uit te keren. De kosten zouden zelfs
hoger kunnen zijn dan nu het geval is. Dat stelt minister Bussemaker van OCW in een reeks antwoorden op
Kamervragen.
Vanuit de Tweede Kamer was
de vraag gekomen of het voordeliger zou zijn het onderwijsgeld direct aan de scholen uit
te keren in plaats van aan de
schoolbesturen. “Het lukt niet
op die manier meer geld in de
klas terecht te laten komen”,
aldus Bussemaker.
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“Als de bekostiging direct aan
scholen wordt uitgekeerd zal
dat op zich geen besparing
opleveren. Ook in dat geval zal
er een administratie moeten
worden bijgehouden, zullen keuzes moeten worden
gemaakt en verantwoord worden en zal er dus een zekere

mate van overhead nodig zijn.
Als iedere school dat voor
zichzelf gaat organiseren
zouden de kosten wel eens
hoger kunnen uitpakken en
is er dus geen sprake van een
opbrengst”, aldus de minister.
Er is geen duidelijkheid over
de verhouding tussen de

bedragen die bestemd zijn
voor het primaire proces en de
besteding aan overhead. In de
regels voor de verantwoording
van de jaarverslaglegging zijn
het primaire proces en de
overhead geen aparte verslaggevingscategorieën. _
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bijzondere leerstoel onderwijsarbeidsmarkt

‘Meer salaris en vrijheid noodzakelijk
voor kwaliteit leraar’
Om de kwaliteit en kwantiteit van het lerarenkorps te garanderen in het primair
en voortgezet onderwijs, moet de salariëring voor met name eerstegraads leraren
marktconform worden. Ook is het noodzakelijk dat alle leraren, in het bijzonder
mbo-docenten, meer vrijheid hebben om hun werk in te richten.
Dat zijn enkele aanbevelingen
van bijzonder hoogleraren
Frank Cörvers en Marc van der
Meer, die samen de bijzondere
leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg University
bezetten. Zij spraken op 6 juni
hun inaugurele redes uit.
Cörvers pleit voor grotere professionele ruimte in het primair en voortgezet onderwijs
en voor meer aandacht voor
loopbaanplanning en mobiliteit van leraren. Daarnaast

marktconforme salariëring de
kwaliteit van het lerarenkorps
ten goede zal komen. “Of scholen goede leerlingen afleveren
staat of valt uiteindelijk nog
steeds met goede leraren”,
aldus Cörvers.

Experimenteerruimte
stelt de hoogleraar dat het
salaris van vooral eerstegraads
leraren door bezuinigingen
is achtergebleven en dat

Van der Meer houdt zich
voornamelijk bezig met de
onderwijsarbeidsmarkt voor
de mbo-sector. Ook hij pleitte
in zijn rede voor voldoende

meer plezier in lezen

Lichte stijging leesprestaties
in basisonderwijs
Leerlingen uit groep 5, 8 en het speciaal basisonderwijs (sbo) presteren iets
beter op leesvaardigheid dan zes jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Cito.
In de periode 2011-2012 zijn
peilingen uitgevoerd naar het
niveau van leesvaardigheid in
groep 5, 8 en het sbo. Een deel
van de opgaven is ook in 2005
voorgelegd aan leerlingen.
Hierdoor is de leesvaardigheid
over een periode van zes jaar
vergeleken. Groep 8’ers zijn
beter gaan presteren bij het
interpreteren van teksten. Ook
de prestaties van groep 5 en
het sbo op dit gebied stijgen
licht. Verder lijkt in groep 5
de daling van het plezier in
lezen die zich sinds 1994 heeft
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voorgedaan tot stilstand te zijn
gekomen. In groep 8 en het sbo
is het percentage leerlingen
dat plezier heeft in lezen sinds
de vorige peiling gestegen van
35 procent naar 47 procent.

Verbetering
In groep 8 steeg de vaardigheid in het interpreteren van
teksten en woordenschat sinds
2005 licht. Groep 5 toont een
kleine vooruitgang in het
interpreteren van teksten. In
het sbo stegen de leesprestaties
voor het interpreteren van

teksten en het alfabetiseren
en opzoeken van informatie.
Verder blijkt uit het onderzoek
dat de tijd die leraren besteden
aan taalonderwijs verschilt
binnen de niveaus. In de midden- en bovenbouw is dat
gemiddeld ruim vier uur, in
het sbo 3,5 uur per week.

Verschil
In groep 5 en 8 doen meisjes
het op vrijwel alle onderdelen beter dan jongens. In de
eindgroep van het sbo doen
jongens en meisjes echter

vrijheid voor leraren om hun
werk vorm te geven. Daarnaast zouden zij systematisch
experimenteerruimte moeten
krijgen om het onderwijs verder te ontwikkelen. Leraren
zouden op een andere manier
moeten leren samenwerken,
met elkaar en met het afnemend werkveld. Systematische
terugkoppeling van nieuwe
ontwikkelingen in het onderwijs, biedt ook een antwoord
op het blijvende ongenoegen
en de politisering waarvan nu
teveel sprake is.
De leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en het CAOP uit
Den Haag om de verbinding
tussen wetenschap, beleid en
praktijk te bevorderen. _
Meer informatie: www.caop.nl

nauwelijks voor elkaar onder.
Alleen bij het alfabetiseren en
opzoeken van informatie zien
we hier een kleine voorsprong
van meisjes op jongens.
In een aanvullende peiling
(1.449 leerlingen) zijn de prestaties van leerlingen in de
eindgroep van het sbo vergeleken met die van leerlingen
in het reguliere basisonderwijs. Sbo-leerlingen blijken
even goed in het begrijpen
van geschreven teksten als de
gemiddelde leerling in groep
6.
Sinds 1987 voert Cito Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) uit in het
(speciaal) basisonderwijs. PPON
rapporteert over vrijwel alle
leerstofdomeinen in het basisonderwijs, in opdracht van het
ministerie van OCW. _
Meer informatie: www.cito.nl
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onderzoek

‘Al doende leren’ belangrijke
leervorm voor schoolleiders
Schoolleiders leren in de praktijk minstens zoveel als via formele vormen van
professionalisering. Informeel leren vindt vooral plaats wanneer schoolleiders
werken aan het doorvoeren van verbeteringen en vernieuwingen in de school.
Maar ook door te reflecteren op ervaringen in interactie met leraren. Dat zijn
enkele conclusies uit het onderzoek naar non- en informeel leren van schoolleiders
in het voortgezet onderwijs, uitgevoerd in opdracht van de VO-raad.
Onderzocht is welke bestaande
vormen van non- en informeel
leren worden toegepast door
schoolleiders en welke vormen voor welk doel op welk
moment het meest effectief
zijn. Ook is onderzocht wat
de meetbare opbrengsten
van deze vormen van leren
zijn. Voor schoolleiders is het
belangrijk dat het leren direct
verbonden is met de praktijk,

dat er gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen, dat
er ruimte is voor reflectie en
dat je actief en onderzoekend
kunt leren.

Non- en informeel leren
Informeel leren verwijst naar
het niet doelgerichte en doorgaans niet georganiseerde
leren. Schoolleiders leren informeel voornamelijk, zo blijkt

uit het onderzoek, wanneer zij
werken aan verbeteringen en
vernieuwingen in de school.
Dit zijn vaak omvangrijke processen waar meerdere mensen
in de school bij betrokken zijn
en waarbij zij elkaars oplossingen en ideeën nodig hebben
om uiteindelijk succesvol te
zijn. Door het werken aan verbetering of vernieuwing leert
niet alleen de schoolleider,

maar ontwikkelen andere
medewerkers zich ook. Reflecteren, een andere vorm van informeel leren, gebeurt meestal
wanneer zij een vraag hebben
rondom interactie of de werkrelatie met leraren. Reflecteren
leidt vooral tot individuele
leeropbrengsten.
Het non-formele leren is al
het leren dat doelgericht en
georganiseerd is en buiten de
reguliere en erkende opleidingen valt, zoals coaching
en korte cursussen. Het nonformeel leren vindt vooral
plaats wanneer schoolleiders
in hun school een probleem
ervaren waarmee een cursus ze
kan helpen. Uit het onderzoek
blijkt dat dergelijke cursussen
ook vaak een leereffect hebben
op andere medewerkers in de
school en als waardevoller worden ervaren als ze (ook) aspecten van het informele leren in
zich hebben. _
Meer informatie: www.ou.nl

veel discussie, wel meer openheid

Onderwijssocioloog stopt met
roemruchte ranglijsten
De zeventigjarige onderwijssocioloog Jaap Dronkers stopt na zeventien jaar
met het maken van ranglijsten van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.
De hoeveelheid tijd en de stress door de kritiek in de (sociale) media speelden
een rol bij zijn besluit.
Dronkers publiceerde zeventien jaar geleden zijn eerste
ranglijst van scholen in het
voortgezet onderwijs in dagblad Trouw. De laatste twee
jaar publiceerde hij de lijsten
in de Volkskrant. Vorig jaar
maakte Dronkers samen met
RTL Nieuws voor het eerst een
ranglijst naar aanleiding van
de Citoscores in het primair
onderwijs. Na de publicatie
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ontving Dronkers een storm
kritiek uit de onderwijssector.
De ranglijsten en met name
de discussie die erop volgde,
zorgden er wel voor dat de
inspectie meer openheid van
zaken gaf. “Onderwijs is van
de burgers, die hebben recht
op verantwoording”, aldus
Dronkers.
Hoewel de AVS voor transparantie is en die zin blij met

de openheid van de inspectie,
doen de ranglijsten geen
recht aan de daadwerkelijke
kwaliteit van een school, de
schoolsituatie en de persoonlijke ontwikkeling van ieder
kind. De AVS wil de toegevoegde waarde van scholen
in een bredere context belichten en vindt dat resultaten
vooral bedoeld zijn om de
leerbehoeften van kinderen

Jaap Dronkers

te analyseren teneinde maatwerk te kunnen bieden. Om
de kinderen voor te bereiden
op een toekomst in de 21e
eeuw, is naast ontwikkelen
van cognitie vooral ook het
ontwikkelen van competenties nodig die gericht zijn op
creativiteit, samenwerken,
ondernemerschap, informatie
verwerken en een leven lang
leren. _
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levendige bijeenkomst over ‘trots en noodzakelijke attitude in het onderwijs’

Afscheid AVS-directeur Michiel Wigman
‘Trots en noodzakelijke attitude in het onderwijs’ was het thema van het debat dat op 18 juni tijdens het
afscheid van AVS-directeur Michiel Wigman werd gevoerd in Zeist. Het pittige debat volgde op een meer dan
een uur durende levendige presentatie van leiderschapsdeskundige Remco Claassen.
AVS-voorzitter Petra van
Haren richtte zich in een
kort welkomstwoord tot
Michiel Wigman en overhandigde hem het nieuwste
boek van Remco Claassen.
Met dit symbolische gebaar
bood Van Haren de vertrekkend directeur deze dag
aan als afscheidscadeau.
Leiderschapsdeskundige
Claassen nam daarna het
woord over. De aanwezigen
werden constant bij de les
gehouden door de manier
waarop Claassen zijn gehoor
betrekt bij de boodschap die
hij uitdraagt. Onderwerpen
als persoonlijk leiderschap,
sociale slagkracht, verbaal
meesterschap en persoonlijke
effectiviteit kwamen tijdens

de bijeenkomst aan de orde.
‘Als je geen plan maakt voor
je eigen leven, word je ingezet
in andermans plannen’, is de
slogan van Claassen. In het
debat dat volgde op de presentatie legden de verschillende
sprekers elkaar het vuur aan
de schenen. Met meer dan
honderd belangstellenden

was de kapel van Woudschoten in Zeist volledig gevuld.
Na afloop spraken diverse
(oud-)collega’s, onder wie
oud AVS-voorzitter Ton Duif,
Wigman toe. De receptie met
vele bekenden maakte het
afscheid compleet.
Michiel Wigman heeft met
deze boeiende bijeenkomst

na tien jaar directeurschap
afscheid genomen van de AVS.
Hij heeft zich bij de AVS vooral ingezet voor diverse inhoudelijke thema’s binnen de
onderwijssector. Wigman gaf
in zijn werk blijk van enorme
gedrevenheid, met name bij
zaken als Passend onderwijs.
Onder zijn leiding zijn succesvolle simulaties als Kind op
de Gang!®, Leerling bij de les!®
en Student in beeld!® ontwikkeld. Zijn passie lag ook bij
leiderschap in complexe organisaties en het ontwikkelen
van de AVS als organisatie.
Wigman kenschetst zich door
divergent denken en het zoeken naar creatieve oplossingen. Hij blijft actief in het
onderwijsveld. _

wel hoog btw-tarief en belasting op tablets

OCW wil invoering digitale leermiddelen stimuleren
In het Algemeen Overleg (AO) over onderwijs en digitalisering van 11 juni benadrukten minister Bussemaker
en staatssecretaris Dekker dat ze de verdere invoering van digitale leermiddelen in het onderwijs willen
bevorderen. De VO-Raad meldt dat OCW echter geen oplossing biedt voor de belemmeringen die de
sectorraden po en vo onlangs aan de orde stelden.
De bewindslieden van OCW
willen dat devices zoals tablets
en digitaal lesmateriaal breed
worden ingezet om het onderwijs eigentijdser te maken.
De staatssecretaris verwees
hierbij onder andere naar het
Doorbraakproject Onderwijs
en ICT, een gezamenlijk initiatief van de VO-raad, PO-Raad
en de ministeries van OCW en
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EZ. De onderwijs- en marktpartijen (uitgevers, distributeurs, et cetera) onderzoeken
in dit project welke belemmeringen doorbroken moeten
worden om het onderwijs verder te kunnen moderniseren.
In het AO stelden de bewindslieden dat ze op korte termijn
geen oplossingen kunnen
bieden voor een aantal

problemen: het hoge btwtarief op digitaal lesmateriaal
en de fiscale behandeling van
het verstrekken van tablets
aan onderwijspersoneel. Voor
digitaal lesmateriaal moet
nu 21 procent btw worden
betaald, in plaats van de 6 procent die op (school)boeken van
toepassing is. In landen als
Duitsland, België en Frankrijk

is de btw op digitale leermiddelen al wel verlaagd. Op
tablets voor personeel moet
loonbelasting afgedragen worden. Dekker gaf aan dat hij
vindt dat de werkkostenregeling voldoende ruimte biedt
om leraren met tablets te
laten werken. De evaluatie van
deze werkkostenregeling volgt
na de zomer. _

ac tueel

vanaf volgend schooljaar verplicht

Informatie over centrale eindtoets op een rij
Vanaf schooljaar 2014/2015 is het voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs verplicht
om een eindtoets te maken. De overheid stelt hiervoor de centrale eindtoets beschikbaar. Behalve de
centrale eindtoets, mogen scholen ook gebruik maken van Drempelonderzoek 678. Eind 2014 wordt duidelijk
of het ministerie van OCW nog andere eindtoetsen toelaat.
De centrale eindtoets wordt
in april 2015 voor het eerst
afgenomen. De toets wordt in
pincipe op papier afgenomen.
De afnamedata zijn: 21, 22 en
23 april. Scholen kunnen er
ook voor kiezen om met (een
deel van) de leerlingen uit
groep 8 de centrale eindtoets
digitaal te maken in de periode rondom de afnamedata.
De afnamedata voor de digitale centrale eindtoets zijn:
15, 16 en 17 april óf 28, 29 en
30 april 2015. Zie voor meer
informatie over de digitale
centrale eindtoets de brochure ‘De centrale eindtoets
PO in 2015’. Een uitzondering
vormen de eindtoetsen die
onder de Regeling leerresultaten PO vallen. In het schooljaar 2014/2015 mogen scholen
deze toetsen ook op een ander
moment in het jaar afnemen.

Schooladvies
doorslaggevend
In december 2013 heeft de
Eerste Kamer ingestemd met
het wetsvoorstel om een eindtoets voor taal en rekenen
verplicht te stellen voor alle
leerlingen van groep 8. De
eindtoets meet welk niveau de
leerling voor taal en rekenen
behaalt en geeft aan, in aanvulling op het schooladvies,
welk type vervolgonderwijs bij
een leerling past. Het schooladvies is doorslaggevend voor
de toelating tot het voortgezet
onderwijs. Vanaf schooljaar
2014/2015 weegt het schooladvies het zwaarst bij de
toelating tot het voortgezet

k a der prim a ir juni 20 1 4

onderwijs. Middelbare scholen mogen toelating dan niet
meer af laten hangen van
het resultaat van de eindtoets. Wel kunnen regionale
samenwerkingsverbanden van
basisscholen en scholen voor
voortgezet onderwijs afspraken maken over de overstap
van leerlingen. En over de
regels die binnen het samenwerkingsverband gelden. De
vo-school mag bij toelating
geen gebruik maken van extra
toetsen voor het bepalen van
het niveau van de leerling.
Ook mag deze zich bij de toelating niet baseren op andere
toetsen die leerlingen op de
basisschool maken. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van
het leerlingvolgsysteem of een
IQ-test. De basisschool mag al
deze gegevens wel betrekken
bij het schooladvies.

	De eindtoets van 678 Onderwijs Advisering
•	Landelijk genormeerde toetsen voor groep 8 waarbij de
lesmethode van de school
niet van belang is:
–d
 e toetsen Rekenen-Wiskunde en Begrijpend lezen
van het Cito Volgsysteem
primair onderwijs;
–d
 e toets Begrijpend
lezen van 678 Onderwijs
Advisering.

Overgangsjaar

Leraren en leidinggevenden blijken nogal
eens van opvatting te verschillen als het gaat
om het gebruik van leermiddelen. Zo hebben
leidinggevenden duidelijk een zonniger kijk op
de toepassing van ict dan leraren.

In het overgangsjaar
2014/2015 mogen basisscholen
nog wel zelf bepalen welke
eindtoets zij gebruiken. De
eindtoets moet wel voldoen
aan een aantal inhoudelijke
voorwaarden uit het Toetsbesluit Primair Onderwijs. In het
schooljaar 2014/2015 zijn in
ieder geval de volgende eindtoetsen toegestaan:
•	Centrale eindtoets
	Het College voor Toetsen en
Examens (CvTE) brengt de
centrale eindtoets uit. Dit
gebeurt in opdracht van het
ministerie van OCW.
•	Drempelonderzoek 678

Scholen ontvangen in juni
2014 van het CvTE een brochure met specifieke informatie over de centrale eindtoets
voor het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs. _
Meer informatie:
www.centraleeindtoetspo.nl
Het volledige artikel is te
lezen op www.avs.nl/artikelen/
informatieovercentraleeindtoetsopeenrij.

leermiddelenmonitor 2013-2014

Leraar en schoolleider
denken anders over
leermiddelen

En terwijl leidinggevenden het idee hebben dat er in toenemende mate sprake is van leermiddelenbeleid, ervaren leraren juist
het tegenovergestelde.
Deze en andere opvallende verschijnselen zijn te vinden in de
Leermiddelenmonitor 2013-2014. De monitor is een tweejaarlijks
landelijk onderzoek naar trends op het gebied van leermiddelen
in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In 2013/2014
werkten bijna 1.200 leraren en ruim vijfhonderd leidinggevenden mee. Een samenvatting van de belangrijkste conclusies
of het volledige onderzoeksrapport zijn te downloaden via
www.slo.nl. _
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de lans bezuinigt in korte tijd ruim 15 fte

Grip op situatie dankzij Decentraal
Georganiseerd Overleg
Vrije school voor speciaal onderwijs de Lans in het Gelderse Brummen verloor
vorig jaar buiten zijn schuld om bijna de helft van zijn leerlingen. Met als gevolg
dat ook het aantal personeelsleden moest worden gehalveerd. In een Decentraal
Georganiseerd Overleg (DGO) kwam het schoolbestuur samen met de vakbonden
– waaronder de AVS – tot een sociaal plan, waarna het terugbrengen van de
formatie vorige maand werd bereikt. tekst andrea holwerda
Het besluit van zorginstelling
Michaelshoeve om Brummen
te verlaten, was eind 2013
de aanleiding voor de forse
terugloop van leerlingen op
(v)so de Lans. Met het vertrek
van de instelling voor jeugd
van 8 tot 20 jaar met een
verstandelijke beperking en
gedragsproblemen, verloor de
school zo’n vijftig van de meer
dan honderd leerlingen. “Daar
moet je natuurlijk op tijd op
reageren”, stelt leerkracht
en (G)MR-lid Jörn Hengstenberg. “Ook ons personeelsbestand, bestaande uit 32 fte,
moest met de helft worden
teruggebracht.”
Het schoolbestuur waar de
Lans onder valt, Stichting
Vrijescholen Athena, had een
werkgelegenheidsbeleid. Wat
inhield dat de stichting haar
personeel voor twee jaar werk
garandeerde. Die garantie
wilde Athena nu opheffen,
waardoor – zoals vastgelegd in
de cao – er in september/oktober 2013 een DGO werd gestart
tussen het schoolbestuur en
de vakbonden, schetst Harry
van Soest, onderhandelaar
namens de AVS.
Het eerste gesprek verliep
moeizaam. “Een schoolbestuur
laat vakbonden niet graag in
hun keuken kijken”, zegt Van
Soest. “Wij wilden precies
weten hoe de hele stichting,
met verder twaalf reguliere
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‘d o o r h e t d g o i s v o o r ko m e n
dat d e s i tuat i e z i c h t we e j a a r zo u
hebben voortgesleept’
basisscholen verspreid over
het noorden en oosten van het
land, ervoor stond qua financiën en formatie. Om te kunnen
bepalen of Athena de garantie
bijvoorbeeld toch nog een jaar
kon dragen, of dat de nood
echt aan de man was en er een
sociaal plan moest komen.”
Terwijl de gesprekken hierover
doorgingen, was het bestuur
tegelijkertijd bezig met een
fusie van de Lans met een
andere school in de regio.
Maar hier bleek na verloop van
tijd onder ouders veel weerstand tegen te zijn. “Met name
omdat het vrije schoolconcept
nagenoeg verloren zou gaan”,
vertelt interim-directeur van
de Lans Vincent van Dam.
Omdat het voortbestaan van

het vrijeschoolonderwijs juist
is waar de stichting zich voor
inzet, werd uiteindelijk in
februari besloten de school
toch te behouden.
Maar ook nu moest de Lans
nog steeds 15 tot 16 fte bezuinigen. Aan de DGO-tafel
werden hier intussen knopen
over doorgehakt. Alle partijen waren ervan overtuigd
geraakt dat er een sociaal
plan moest komen. En dus
werd er uitgebreid gesproken
over verschillende regelingen
voor personeel voor de eerste,
vrijwillige (ontslag)fase. “Over
welke investering nodig was
om resultaat te boeken”, stelt
Van Soest. Uiteindelijk lag er
een pakket met dertien opties
waaruit gekozen kon worden,

zoals een vertrekpremie,
maar bijvoorbeeld ook een
outplacementtraject.
Toch was er onder het personeel maar weinig beweging,
vertellen Van Dam en Hengstenberg. Op vacatures bij
andere scholen van Athena
kwamen weinig tot geen reacties. En dat de Lans toch bleef
bestaan, had ervoor gezorgd
dat sommige medewerkers tot
de conclusie waren gekomen
toch te willen blijven, schetsen
ze. Uiteindelijk constateerde
Van Dam afgelopen maart dat
er drie à vier mensen vrijwillig
wilden vertrekken.
Op uitnodiging van Hengstenberg was al door een van de
vertegenwoordigers van de
vakbonden met het personeel
gesproken. “Over dat de sterke
betrokkenheid bij de school
van iedereen erg te waarderen
was, maar dat we nu toch
goed over onze eigen toekomst
moesten nadenken.” In de
daaropvolgende weken spraken de personeelsfunctionaris
van het bestuur en directeur
Van Dam hier verder over met
alle teamleden.
Uiteindelijk werd tot aan
1 april jongstleden – wanneer iedereen moest hebben
aangeven wat hij/zij ging doen
– met elkaar gepraat, vertelt
Hengstenberg. Vervolgens
bleek vorige maand dat het
terugbrengen van de formatie
was gelukt.
“Door het DGO is voorkomen
dat de situatie zich twee jaar
zou hebben voortgesleept”,
aldus Hengstenberg – die zelf
blijft – en Van Dam. “Dat er
zo snel mogelijk rust kwam
voor het personeel, de school
en indirect ook de rest van
de stichting.” Daarnaast is er
‘inverdiend’, omdat salaris
niet meer hoeft worden doorbetaald. Van Soest: “Schatting
is dat het bestuur nu 3,5 ton
kwijt is, in plaats van een
miljoen.” _

illustratie _ jos collignon

k a der prim a ir juni 20 1 4

9

them a _ de beste van de kl a s

in spec t ie: s c h o o l l a at k a n sen

Over het thema

Leerlingen zijn te weinig gemotiveerd om
te leren, concludeert de inspectie in haar

Kinderen gaan graag naar school. Om hun
vrienden te ontmoeten. Over de lessen zijn
ze minder enthousiast, concludeerde de
onderwijsinspectie afgelopen april. Hoe
houd je de leerlingen bij de les en creëer je
een uitnodigend leerklimaat? Een antwoord
is niet eenvoudig te formuleren. Leerlingen
heb je in alle soorten en maten: stil, druk,
verlegen, leergierig, snel afgeleid, hyperactief,
begaafd. Als leraar heb je een haviksoog
en engelengeduld nodig om alle (dertig?)
kinderen in de klas te zien en er voor te zorgen
dat ze allemaal tot maximale ontplooiing
kunnen komen. Een uniek kant-en-klaarpakket
is er niet.
Er zijn wel hulpmiddelen, zoals de Digitale
Leerschool, die digitale lesstof aanbiedt voor
excellente leerlingen. Toch worden meer- en
hoogbegaafde leerlingen vaak nog bezig
gehouden met een extra taakje, voor een
individuele aanpak is meestal geen geld.
Tot frustratie van slimme kinderen die meer
uitdaging nodig hebben. Samenwerking
tussen scholen – zowel tussen basisscholen
onderling als tussen primair en voortgezet
onderwijs – kunnen een gestructureerd
aanbod in de hand werken, stelt onder andere
inspecteur-generaal Annette Roeters.
Want waar een paar jaar geleden met succes
de focus werd gelegd op het verbeteren van
het niveau van zwakke leerlingen, heeft de
politiek nu de toptalenten in het vizier. Dat
betekent wellicht dat we over een paar jaar
oog zullen hebben voor de ‘onzichtbare’
middenmoot.
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Onderwijsverslag (april 2014). Dat geldt zeker
ook voor de slimmeriken: staatssecretaris
Sander Dekker wijst er in zijn ‘Plan van aanpak
toptalenten’ op dat van de beste vo-leerlingen
ruim de helft zich vaak verveelt. Hoe krijgen
we jongeren weer bij de les? Inspecteurgeneraal Annette Roeters denkt dat er al veel
winst valt te behalen als scholen zorgen dat
hun verbeteracties ook de klas bereiken.
tekst marijke nijboer

‘Leerlingen
‘Is het voor een cijfer?’ Als het antwoord ‘nee’ is, haken veel
leerlingen af. Met het oog op hun rapport willen ze nog
wel even hun best doen, maar anders hebben ze wel wat
leukers te doen. “Uit allerlei monitorgegevens blijkt dat
kinderen wel met plezier naar school gaan, maar vooral om
elkaar tegen te komen”, zegt Annette Roeters. “Ze zijn minder gemotiveerd voor de inhoud.” Haar inspecteurs zien al
een jaar of tien regelmatig lessen waarin minstens de helft
van de leerlingen niet actief betrokken is (een kleine 10
procent in het basisonderwijs, ruim 20 procent in het vo).
De PISA-cijfers geven ook te denken: Nederland hoort voor
wat betreft de prestaties bij de subtop, maar als het gaat
om motivatie bungelen we onderaan. Roeters: “Een leerling
die gemotiveerd is, presteert over het algemeen beter, dus
wij willen die motivatie graag naar boven trekken.”
De inspectie voerde hierover gesprekken met leraren en
leerlingen. “De herkenning was groot. Leraren vonden het
een belangrijk onderwerp waar ze meer over te weten willen komen. Sommigen dachten dat het ook te maken zou
kunnen hebben met hun eigen motivatie voor de lessen.”

liggen om a anbod uitdagender te maken

willen gegrepen worden’
‘ i k b e n e rva n ove rtu i g d dat oo k
leerlingen en studenten deels
verantwoordelijkheid dragen
voor de kwaliteit van het
onderwijs’

een docent in het hoger onderwijs in een hoorcollege.
De studenten zaten te facebooken en de les ging grotendeels langs hen heen. Later die dag zag ik diezelfde
docent werken met een groepje studenten uit een honoursprogramma. Er ontspon zich een discussie en je zag dat
de studenten ervan genoten. Ik ben ervan overtuigd dat
ook leerlingen en studenten deels verantwoordelijkheid
dragen voor de kwaliteit van het onderwijs.”

De lessen zijn niet altijd even boeiend. Maar jongeren verlangen er wel degelijk naar om gegrepen te worden, zegt
Roeters. “Een leerling vertelde bijvoorbeeld dat ze graag
kijkt naar de serie ‘Bloed, Zweet en Blaren’, waarin dansers
van het Nationaal Ballet worden gevolgd. Ze zei: ‘Kon ik ook
maar ’s avonds doorwerken aan iets wat ik heel graag wil.”
Zowel leraren als leerlingen denken dat het gebrek aan
motivatie niet aan één partij ligt. Roeters is het daarmee
eens. Ze zag een paar jaar geleden hoe enorm die wisselwerking tussen beiden kan variëren. “Ik zat ’s morgens bij

Uitnodigend leerklimaat
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De grote vraag is: hoe
creëer je een uitnodigend leerklimaat? Een bepalend
element is hoe de leraar omgaat met verschillen. Vorig
jaar al wees de inspectie erop dat Nederlandse leraren
de ‘onderkant’ uitstekend bedienen, maar de excellente
leerling laten aanmodderen met een extra taak. Vaak is
het extra aanbod niet gestructureerd en is er geen einddoel geformuleerd waar de leerling naar toe kan groeien.
Roeters: “Ik denk dat scholen de mogelijkheden niet voldoende aangrijpen. Misschien moet je als basisschool met >
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het vo gaan samenwerken, en als vo met het hbo of de universiteit. Dat gebeurt nog te weinig.”
Datzelfde geldt voor de mogelijkheid om op de havo bij
bepaalde onderdelen op vwo-niveau examen te doen. “Dat
is nu wettelijk mogelijk, maar ook hier wordt nog weinig
gebruik van gemaakt. Zelfs op scholengemeenschappen
met zowel een havo- als een vwo-afdeling.” Zo’n diploma
kan een havist een betere entree geven bij een werkgever
of een hbo-opleiding, denkt Roeters.
Ook de mogelijkheid om je vo-diploma cum laude te halen
(uit het ‘Plan van aanpak toptalenten’ van staatssecretaris
Dekker, red.), moet scholieren extra motiveren. Wat hiervan de meerwaarde is? “Dat vind ik lastig te zeggen, want
we hebben hier nog geen ervaring mee. Wie weet gaat dit
meetellen in het vervolgonderwijs; word je gemakkelijker
toegelaten, mag je een niveaustap maken bij bepaalde vakken of krijg je een gedeeltelijke vrijstelling.”

Kleine ingrepen Roeters ziet nog meer kansen om
zonder grote ingrepen verbeteringen voor elkaar te krijgen. Haar inspecteurs zien dat op veel scholen uitstekende
vernieuwingen worden ingezet, die de klas echter niet
bereiken. Ze legt uit: “Wij zouden graag zien dat die vernieuwingen ook worden afgemaakt. We zien bijvoorbeeld
dat opbrengstgericht werken wordt ingezet, maar blijft
hangen op schoolniveau (zie ook het artikel op pagina 24).
In het leerlingvolgsysteem staan bijvoorbeeld heel nuttige
gegevens, maar die worden niet gebruikt in de klas. Op
schoolniveau mag zonneklaar zijn dat een leerling structureel onderpresteert in taal, maar als die analyse de klas
niet bereikt krijgt hij of zij geen ander aanbod. We zien dat
in het po en vo. In het vo en mbo zie je iets dergelijks ook
bij het verzuimbeleid: op schoolniveau wordt daar goed
naar gekeken en de conrector of conciërge belt keurig naar
huis, maar het lerarenteam weet niet wat er met die leerling aan de hand is.”
Goede bijscholing kan helpen, maar van haar lerarenpanel
hoorde Roeters dat de professionalisering van leraren vaak
niet is gericht op de vernieuwing of verbetering die speelt
in de eigen school. “Leraren die bijvoorbeeld zagen wat
ze met het leerlingvolgsysteem konden, waren heel verbaasd. Zij worden gevraagd om data aan te leveren, maar
ze beheersen het systeem niet en kunnen er onvoldoende
analyses uithalen.”

‘va ak is het extra a anbod
niet gestructureerd en is er
geen einddoel geformuleerd
wa ar de leerling na ar toe
kan groeien’
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Rol schoolleider

Bij al deze aandachtspunten kan
de schoolleider een groot verschil maken, zo blijkt uit
het onderzoek naar schoolleiders waarover het recente
Onderwijsverslag ook rapporteert. De inspectie bekeek
hoe ongeveer driehonderd schoolleiders scoorden op de
vijf NSA-competenties. Gemiddeld halen zij een voldoende. Velen hebben echter moeite met het gebruiken van
gegevens om de school te verbeteren. “Dat kan verklaren
waarom het sommige scholen nog niet lukt om zelf lessen
te trekken uit de systemen voor kwaliteitszorg”, meldt het
Onderwijsverslag. Roeters: “Op scholen waar goede schoolleiders zitten, is de kwaliteit van de lessen beter. Daar
zitten ook de betere leraren. Of deze schoolleiders nemen
betere leraren aan of weten ze goed te maken. De schoolleider is ook belangrijk voor de cultuur op school. In hoeverre
wordt een leerling gezien? Ik denk dat dat ook invloed
heeft op de motivatie.”

‘o p v e e l s c h o l e n w o r d e n
uitstekende vernieuwingen
ingezet, die de klas echter
niet bereiken’
Het onderwerp staat op de kaart, constateert de inspecteurgeneraal tevreden. De inspectie heeft veel uitnodigingen
ontvangen om te komen kijken op scholen of bij leraren
die erin slagen om leerlingen op het puntje van hun stoel
te krijgen. Ook leerlingenorganisaties willen doorpraten
over motivatie. “Het lijkt me goed dat de verschillende
partijen hun best practices met elkaar delen. Wij zijn van
plan ontmoetingen te organiseren, zodat die contacten
kunnen ontstaan.” Wat ze in ieder geval niet wil, is met
nieuwe regels komen. “Dat lijkt me een schijnoplossing.
Het allerbelangrijkste vind ik nu het gesprek en de verdere
verkenning.”

Beleidsvrijheid

De Volkskrant liet een juf een week
lang haar bezigheden klokken. Conclusie: door al het registreren en verantwoorden is de leraar bijna een administrateur geworden. Die heeft misschien helemaal geen tijd
meer om in te spelen op verschillen. Roeters: “Ik begrijp
dat je als leraar zegt: ‘Mijn taak is lesgeven.’ Maar bij het
leerproces horen ook taken zoals nakijkwerk. Toen ik voor
de klas stond, zag ik nakijken als ‘mijn leerlingen beter
leren kennen’. Ik beschouwde het contact met collega’s
ook als iets wat mijn eigen professionaliteit bevorderde.
We zouden eens nader moeten kijken naar die zogenaamde
administratieve taken en kijken welke echt overbodig zijn.
Sommige van die taken helpen je om je werk beter uit te
kunnen voeren. Al komen wij inderdaad ook tegen dat
scholen te veel vastleggen.”
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Om leerlingen goed te motiveren voor leren, wil een
school misschien voor een ongebruikelijke aanpak kiezen. Maar er moet ook verantwoording worden afgelegd.
Kunnen scholen rekenen op een beetje beleidsvrijheid?
“Het basistoezicht is erop gericht dat je voldoende niveau
haalt”, zegt Roeters. “Bij het oordeel ‘goed’ of ‘excellent’
gaat het daarnaast om andere dingen en dan is juist onorthodox denken belangrijk. Als wij scholen tegenkomen
die goed kunnen beredeneren waarom ze dingen anders
doen, hebben onze inspecteurs altijd de mogelijkheid om
daar in hun oordeel rekening mee te houden. Ik weet dat
het beeld bestaat dat wij vernieuwingen tegenhouden,
maar dat is niet het geval. We houden wel in de gaten of
leerlingen er geen schade van ondervinden en we vinden
dat het bestuur dat ook goed voor ogen moet houden.
Ik denk dat het erg belangrijk is dat leraren, schoolleiders
en besturen weten: ‘Dit willen we bereiken en daar werken we samen aan.’ Als ze dat goed kunnen uitleggen, zal
de inspectie vaak oordelen dat dat een goede weg is.”
Kortom: scholen, pak je ruimte. “Ja! En ga vooral voor
dingen waar je zelf in gelooft en waarvan je ziet dat
het werkt.” _
“Ik weet dat het beeld bestaat dat de inspectie vernieuwingen tegenhoudt,
maar dat is niet het geval. We houden wel in de gaten of leerlingen er geen
schade van ondervinden”, aldus inspecteur-generaal Annette Roeters.

Lid worden
van de AVS loont !
Forse korting op scholing of cadeaukaart
Wie vóór 1 oktober aanstaande lid wordt van de AVS krijgt maar liefst
70 euro korting op een cursus/opleiding* of ontvangt een cadeaukaart**
ter waarde van 35 euro.
Maak een collega lid!
AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen standaard 10% korting
op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende contributie. Bij twee leden
is dat 25%, bij drie 45%, bij vier 70% en bij vijf 90%.
Kijk voor de actievoorwaarden op www.avs.nl/lidworden.
*van minimaal 150 euro
**keuze uit: V&D, Intratuin, Podium, Boekkado, Lunch voor 2 (Giftfor2)

goed onderwijs door visionair leiderschap
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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‘zij moe t en ook op he t r a ndje va n hun kunnen l eren pre s t eren’
Ook hoogbegaafde leerlingen hebben recht
op goed onderwijs in de buurt.
Wat kunnen basisscholen doen om hen te
ondersteunen en stimuleren?
tekst lisette blankestijn

Jan van Nuland (Talentnetwerk Oost-Brabant en Limburg
van SAZ/SLO) is pragmatisch en realistisch. “We moeten
beseffen: maar een heel kleine groep kinderen is hoogbegaafd. Maximaal één of twee per klas. Er is vaak geen geld
en mankracht om deze kinderen een individuele aanpak
te geven. Want wat heeft zo’n kind nodig? Andere leerlingen die hem begrijpen, en vice versa. Kinderen waarmee
hij kan levelen. Scholen moeten dus de koppen bij elkaar
steken om dit sociale gebeuren te organiseren. Daarom
zijn samenwerkingsverbanden en netwerken zo belangrijk.
Die kunnen niet alleen expertise uitwisselen, maar ook
plusklassen inrichten.” De basisschool heeft de taak om in
kaart te brengen wat het hoogbegaafde kind nodig heeft,
benadrukt Van Nuland. “Er moet een hoogbegaafdheidsspecialist zijn, die met hulpmiddelen (D.H.H., SiDi3, e.a.) en in
overleg met de ouders afstemt wat er moet gebeuren. Zoals
bij ieder kind met speciale behoeften moet de school dan
helder krijgen deze kan bieden en wat niet.”

basisschool, maar misschien is zo’n kind daar sociaal-emotioneel niet klaar voor. Gelukkig is er veel lesmateriaal, denk
aan de digitale leeromgeving Acadin of materiaal van commerciële partijen. Daar kan de leraar wat aan hebben, maar
het is essentieel dat deze daarbij bedenkt met welk doel hij
of zij bepaalde stof aanbiedt. Bij reguliere leerlingen ligt het
doel van de leerstof in de stof zelf: een kind moet leren hoeveel 75 procent van 12 is. Maar bij hoogbegaafde leerlingen
is het doel vaak leerstofoverstijgend. Het kind moet leren
doorzetten, samenwerken. Daarbij heeft hij zijn leraar hard
nodig. Die moet hem zien, aanspreken, bemoedigen en
terechtwijzen als dat nodig is.”

Digitale Leerschool

Een van die commerciële aanbieders van lesmateriaal is de Digitale Leerschool. Die
biedt digitale lesstof voor excellente onder-, midden- en
bovenbouwleerlingen in het basisonderwijs. Op dit moment
gebruiken ruim 85 scholen dit materiaal. Ron Ghijssen,
medeoprichter van de Digitale Leerschool: “Wij bieden
online lesmateriaal waarmee kinderen vanaf groep 3 zich
de taal Engels in het Engels eigen kunnen maken. Sommige
middenbouwers doen daarnaast ook wiskunde. Het meeste
materiaal hebben we voor de bovenbouw: wiskunde, natuurwetenschappen, Engels. Onze e-coach zet de leeropdrachten
(na afstemming met de individuele leerlingen) op afstand
klaar. Zo ontlasten we de leraar. Veel leraren beschikken ook
niet over de kennis van de lesinhoud. Ten tijde van de nucleaire top gaven leerlingen bijvoorbeeld aan dat ze meer wilden weten over kernenergie. Wij zoeken daar dan opdrachten bij: video- en audiofragmenten en geschreven tekst.”

Zorgen voor je hoog
Van Nuland zou het liefst ieder kind op zijn eigen school
houden en daar de slimmeriken regelmatig bij elkaar zetten. “Maar vaak is dat niet haalbaar. In onze regio zijn veel
kleine scholen, daar zitten niet genoeg hoogbegaafden op.
Een samenwerkingsverband kan een speciale klas opzetten, en hoogbegaafde leerlingen daar een of twee dagdelen
per week apart onderwijs geven.” Naar de opbrengsten van
plusklassen is nog niet veel onderzoek gedaan, vertelt Van
Nuland. “Maar het big fish, small pond-effect is wel bekend:
een vis in een te kleine kom groeit niet.”

Werken met doelen

Naast gelijkgestemden hebben hoogbegaafde kinderen uitdagende leerstof nodig.
Van Nuland: “Vaak hebben ze een voorsprong van meer
dan twee leerjaren. Soms kunnen ze versneld door de
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Doorzetten

Sandra Swinkels is projectleider van
de Excellentiebrigade bij Stichting PlatOO en adjunctdirecteur van openbare basisschool de Rietpluim. Stichting
PlatOO is dit schooljaar op haar veertien scholen gestart
met een pilot Digitale Leerschool. “Onze begaafde en hoogbegaafde leerlingen gaan een dagdeel per week naar de
plusklas. Daar wordt vooral ingezet op sociaal-emotioneel
functioneren, het sturen in werkhouding en leren leren.
Hiervoor zetten we verschillende activiteiten en programma’s in, waaronder de Digitale Leerschool. Leerlingen gaan
verplicht minimaal een half uur met de Digitale Leerschool
aan de slag. Dat kan in de plusklas, in de eigen klas of
thuis, want het programma is webbased. Die verplichting is
nodig omdat hoogbegaafde leerlingen niet altijd vanzelf de
uitdaging opzoeken. Leren doorzetten is een van de doelen

“Leerlingen kunnen in de plusklas, in de eigen klas of thuis aan de slag met de Digitale Leerschool, want het programma is webbased.”

begaafde leerlingen
‘o n z e e - c o a c h z e t d e
l e e r o p d r a c h t e n o p a f s ta n d
k l a a r. z o o n t l a s t e n w e d e
leraar’
waaraan leerlingen moeten werken. Het materiaal van de
Digitale Leerschool is afgestemd op de vraag en behoefte
van deze groep leerlingen. Het is prettig dat er veel contact
is met de Digitale Leerschool, niet alleen via de leraar maar
ook direct met de kinderen. Die krijgen altijd snel een
reactie als ze vragen hebben of als ze klaar zijn om naar
een volgend onderdeel te gaan.” Ghijssen: “Wij kunnen de
leerlingen begeleiden, maar ook de leraar is heel belangrijk
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op procesgebied. Excellente leerlingen vinden het soms
moeilijk om fouten te maken bijvoorbeeld.” Swinkels ziet
grote verschillen in de persoonskenmerken van deze leerlingen. “Sommige bijten zich vast in deze stof, ze vinden
het interessant. Maar niet iedereen is zo volhardend. De
gemaakte fouten blijven zichtbaar in het programma,
ook als de leerling ze hersteld heeft. Dat vinden juist deze
leerlingen niet prettig. De leerlingen leren moeite te doen
om bepaalde resultaten te halen. Het programma raakt
hun ontwikkeling ook in brede zin en daar zijn onze
leraar heel enthousiast over.”

Engels De excellentieleerlijn van de Digitale
Leerschool is volledig in het Engels, vertelt Ghijssen. “Het
leermateriaal van Mathematics en Science is gebaseerd op >
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“Hoogbegaafde leerlingen zoeken niet altijd vanzelf de uitdaging op. Iedere leerling vraagt om een eigen aanpak.”

het internationale curriculum, het leermateriaal van het
vak Engels sluit aan bij het Europese referentiekader voor de
Engelse taal. Als de kinderen er niet uitkomen, gebruiken
ze een vertaalprogramma.” Swinkels: “Bij ons blijkt dat de
Engelse taal soms een drempel is. Heel onderzoekende kinderen of leerlingen die op een internationale school hebben
gezeten kunnen er wel mee aan de slag, maar anderen laten
we op een lager niveau instappen. Een Nederlandstalige
versie zou fijn zijn, om nog meer te kunnen differentiëren.
We willen zoveel mogelijk leerlingen hiermee bedienen, ook
kinderen die niet naar de plusklas gaan.

Signaleren

Het vroegtijdig signaleren van kinderen
met een ontwikkelingsvoorsprong heeft het afgelopen jaar
een duidelijke plek gekregen binnen het zorgsysteem van
de PlatOO-scholen, vertelt Swinkels. “Sommige kleuters
komen de school binnenlopen, kijken om zich heen en
denken: ‘Aha, iedereen zit hier kopvoeters te tekenen, dan
ga ik dat ook maar doen.’ Als je hoogbegaafdheid niet tijdig signaleert, aanpassingsgedrag niet herkent, leerlingen
onder hun niveau aanspreekt of hen onnodig laat oefenen,
ontstaat het risico op onderpresteren. Het gedrag dat daarbij zichtbaar is, is niet het gedrag dat je verwacht bij een
hoogbegaafd kind.”
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‘we willen hiermee zoveel
mogelijk leerlingen bedienen,
ook kinderen die niet naar de
pluskla s ga an’

MIND

Circum WSNS Veghel is een ander voorbeeld
van hoe samenwerken kan helpen om hoogbegaafde
leerlingen te ondersteunen. Jeroen van der Cruijsen is er
onderwijsadviseur en een van de projectleiders van het
project MIND. “Veel samenwerkingsverbanden kiezen voor
plusklassen of Leonardo-onderwijs. Wij kozen voor een
andere insteek: het versterken van al onze 36 basisscholen, zodat zij deze kinderen in hun eigen school kunnen
uitdagen. We constateerden dat de leraren dit ook wilden,
maar veel vragen hadden. Wat zijn de kenmerken van een
hoogbegaafde leerling, hoe moet je als leraar met hen
omgaan, welke tools zijn er? Daarom hebben wij met rijkssubsidie uit de regeling 'Excellentie in het basisonderwijs'
het project MIND opgezet. We ontwikkelden een pakket
met scholing voor leraren om hoogbegaafde leerlingen te
signaleren, én producten (‘MIND-arrangementen’) voor de
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leerlingen. Die arrangementen kennen een doorgaande
lijn, voor vijf perioden. Ook hebben we de uit Australië
afkomstige DENK-sleutels (sleutels waarop een vraag of
opdracht staat die kinderen aanzet tot creatief, analytisch
en praktisch denken) geschikt gemaakt voor Nederlands
gebruik en MIND-opdrachtkaarten voor het jonge kind
ontwikkeld. Met die laatste kun je al vanaf groep 1/2 aan
de slag met oefeningen om kinderen buiten de begaande
paden te laten denken. Hoogbegaafde leerlingen springen
er dan vaak al vroeg uit. Onze leraren zijn blij dat dit pakket er nu is, al hadden ze liever een kant-en-klaarpakket.
Maar iedere hoogbegaafde leerling vraagt om een eigen
aanpak. Zelfstandige hoogbegaafde leerlingen zonder
gedragsproblemen kunnen zo met ons materiaal aan
de slag. Maar hoogbegaafde leerlingen met een slechte
taak-werkhouding bijvoorbeeld, hebben meer begeleiding
van de leraar nodig.”

Geen luxeprobleem

Met Passend onderwijs gaat de
aandacht vooral uit naar de leerlingen die uitvallen aan de
onderkant, constateert Van der Cruijsen. “De aandacht voor
hoogbegaafde leerlingen is nog geen automatisme. Vaak scoren die kinderen vergeleken met andere kinderen nog goed,
en zien leraren geen noodzaak om hen iets anders aan te
bieden. Maar ook deze leerlingen moeten op het randje van
hun kunnen leren presteren. Dat moeten we voortdurend
scherp houden. Schoolleiders hebben hierin een belangrijke
rol. Zij moeten het thema hoogbegaafdheid agenderen,
hier specifieke taken aan koppelen en hoogbegaafdheidsspecialisten aanstellen.” Met die oproep kan Jan van Nuland
(Talentnetwerk Oost-Brabant en Limburg van SAZ/SLO) het
alleen maar eens zijn. “We moeten ervoor waken dat dit
soort mooie initiatieven voor hoogbegaafden niet sneuvelen
door bezuinigingen. Het is geen luxeprobleem.” _

m e e r i n fo r m at i e
•
•
•
•
•

www.talentstimuleren.nl
www.dedigitaleleerschool.nl/excellent
www.platoo.nl > excellentiebrigade
www.acadin.nl
www.wsnsveghel.nl/mind

advertentie

‘bij hoogbegaafde
leerlingen is het doel va ak
leer stofover stijgend’

Binnen twee maanden

een schoolvoorbeeld van
Klasse-ventilatie
Klasse-ventilatie
Binnen twee maanden een
schoolvoorbeeld van klasse-ventilatie.
Uw binnenklimaat op orde brengen en
de leerprestaties in de klas
optimaliseren. Itho Daalderop denkt en
helpt graag mee om de toepassing van
goede ventilatie op uw locatie(s)
financieel te realiseren.

Kijk voor meer informatie op zakelijk.ithodaalderop.nl/klasselease

1_2_li_AVS_fc_A.indd 1
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w eg m e t d e s ta n d a a r d n o r m en , h e t j a a r k l a s s en s y s t ee m en d e

Floor Sietsma ging op haar twaalfde
naar de universiteit. “Het is toch
bizar dat alle kinderen in hun zesde
schooljaar in de maand februari
op precies hetzelfde rekenniveau
zitten? Zo pers je iedereen in de
middenmoot.” Foto: Michel Marang

Een ‘excellente
op primair o
Aan journalisten is dr. Floor Sietsma inmiddels wel gewend. Wanneer ze op haar twaalfde als
jongste Nederlandse ooit naar de universiteit gaat, weet de pers haar massaal te vinden.
Inmiddels is ze 22 en een mastertitel, promotieonderzoek en carrièreswitch verder. Sietsma
bekwaamt zich tegenwoordig in de pedagogiek en wil basisschooldirecteuren vanuit haar eigen
ervaring iets meegeven over de excellente leerling. “Onderschat niet hoe verschrikkelijk het is
om je te vervelen.”
18

tekst joëlle poortvliet

eindtoets uitsluitend in groep 8

Floor Sietsma heeft het graag over de inhoud. Aan de
keukentafel van haar moeder – ze woont tijdelijk even
thuis om buitenlandse reizen te bekostigen – legt ze uit
dat (media)belangstelling voor haar soms blijft hangen bij
het feit dat ze als twaalfjarige de universiteit bezocht. “Ik
snap dat wel, het is uitzonderlijk natuurlijk. En het maakt
nieuwsgierig. Zou ze ook een vriendje hebben? (ja, red.)
Wat doet ze nu voor werk? (zie CV, red.) Maar ik hoop dat
mensen ook willen weten wat ik inhoudelijk te zeggen
heb.”

Conceptueel denken

De interesses van Sietsma lopen
vaak niet synchroon met de gemiddelde leeftijdgenoot.
Al in de basisschoolperiode zijn vriendinnen van haar moeder meer gelijkwaardige gesprekspartners voor haar dan
klasgenootjes. “Ik dacht veel meer conceptueel en abstract.
Mijn passies waren geschiedenis, de middeleeuwen en wiskunde.” Op school is ze extreem verlegen. Ze wordt gepest
en probeert haar anders zijn zo goed mogelijk te verbergen.
“Voor de leraar is dat lastig. Ik kon al lezen vanaf mijn derde, maar op school deed ik dat niet hardop. Alles om maar
niet op te vallen.” De juf ziet haar wel bladzijdes omslaan,
maar denkt dat ze gewoon plaatjes bekijkt. “Pas toen ze
me een keer tijdens een pauze betrapte op hardop lezen,
geloofde ze dat ik het al kon.”

blik’
nderwijs

Binnen de muren van haar ouderlijk huis voelt Sietsma
zich veilig en kan ze haar leergierige zelf zijn. Ze is een
teruggetrokken meisje en laaft zich aan boeken, boeken
en nog meer boeken. Op school wordt ze met de dag ongelukkiger, depressief zelfs. “Stel je voor: je bent zeven jaar
en je hebt alle stof die school te bieden heeft af. Je wordt
gepest en verveelt je enorm. Toch weet je dat je er nog vijf
jaar vijf dagen per week naartoe moet. Dat is een ramp.”
De basisschoolperiode ontpopt zich tot een strijd, waarin
de moeder van Sietsma het team duidelijk probeert te
maken dat haar dochter hoogbegaafd is en daarom ander
leermateriaal nodig heeft. Sietsma: “Mensen denken:
slimmer zijn is toch fijn, dan wacht je toch gewoon even
tot de rest ook daar is? Maar zo werkt het niet. Het is zo
deprimerend om de hele dag te luisteren naar iemand die
je vertelt wat je al weet. Om te doen wat je al kan. Ik had
het gevoel dat ik continu werd tegengehouden. Ik wilde
heel graag maar mocht niet, omdat anderen nog niet
zover waren.”

‘ik wilde heel graag maar
m oc h t n i et , om dat a n d e re n n o g
niet zover waren

Montessori-fan Sietsma denkt en hoopt dat basisscholen hun excellente leerlingen inmiddels beter begeleiden. Vijftien jaar geleden kende het basisonderwijs bijvoorbeeld nog geen Leonardoscholen of plusklassen. Zelf
is ze het meest fan van montessorionderwijs, dat haar
basisschool overigens ook verzorgde. In deze stroming
worden leerlingen in niveaugroepen met behulp van
allerlei materialen geprikkeld om zelfstandig te werken.
“Het gaat om je eigen leertempo en je eigen onderwerpen.
Op zich een heel goed concept, alleen waren de bij ons
aanwezige werkjes veel te makkelijk voor mij.” Ook passen scholen de montessoriprincipes meestal niet volledig
toe, aldus Sietsma. “Het idee is dat je soms een jaar lang
wilt rekenen en daarna wel weer een jaar taal doet. Op
mijn school mocht dat niet. Maar als je echt puur montessorionderwijs biedt mag het kind zelf kiezen.”
>

c v f lo o r s i e t s m a
1992 geboren
1996 – 2002 basisschool
2002 – 2004 gymnasium (gedeeltelijk thuisonderwijs)
2004 – 2007 bachelor in computer science (UvA)
2007 – 2009 master in logic and computer science (UvA)
2009 – 2012 promotieonderzoek naar communication between
agents over explicit networks in the context of epistemic logic
and game theory (Centrum voor Wiskunde en Informatica)

k a der prim a ir juni 20 1 4

2012 training persoonlijk leiderschap
2012 start studie pedagogiek
2013 – 2014 postdoctoraal onderzoeker (UvA)
2014 eigen coachingspraktijk, zie www.floorsietsma.nl

19

Totale vrijheid. Is dat niet alleen weggelegd voor extreem
slimme kinderen zoals zijzelf? “Dat denk ik niet. Mijn zusje
is niet hoogbegaafd, maar vond leren wel altijd leuk. En
ze is heel creatief. Zij maakte in haar rekenwerkboek ook
tekeningen, of versierde haar sommen met bloemetjes. Als
de juf het had nagekeken stond in de kantlijn: ‘niet doen’.”
Dat soort ogenschijnlijk kleine dingen roeien elke vorm van
enthousiasme uit, denkt Sietsma. “Op de middelbare school
wordt het steeds erger. Als je een opdracht goed leest en je
doet precies wat er staat, ben je klaar. Maar dat is niet interessant, niet uitdagend. Je mag niks creëren, geen creatieve
oplossing zoeken. Alles is gestandaardiseerd, volgens de
norm en voorgekauwd.”

Beter af thuis

Een hoogbegaafde heeft nog meer
moeite met die standaarden en met de grenzen in het aanbod van de basisschool. Ook ingesleten regels, zoals dat een
kind een eindtoets maakt in groep 8 en daarna naar de middelbare school gaat, zitten de extreem vlugge leerling in de
weg. Sietsma: “Achteraf had ik nog veel eerder klaar kunnen
zijn met het primair onderwijs. Ik heb daar echt jarenlang
stilgestaan. Als je niet goed kunt omgaan met hoogbegaafden, zijn ze beter af thuis met een boek. Geloof me, ze lezen
het en ze weten het. Daar is geen school voor nodig.”
Niet zo’n motiverende boodschap voor schoolleiders, die via
de Prestatiebox extra middelen ontvangen voor excellente
leerlingen. Wat kunnen zij doen? Als het aan Sietsma ligt in
ieder geval uitdagend leermateriaal aanschaffen en als het
even kan het jaarklassensysteem loslaten. “Dat is naar mijn
mening totaal achterhaald. Het is toch een bizar idee dat
alle kinderen in hun zesde schooljaar in de maand februari
op precies hetzelfde rekenniveau zitten? Zo pers je iedereen
in de middenmoot.”
Om potentieel excellente leerlingen al op jonge leeftijd te
herkennen, is een IQ-test soms nodig, denkt Sietsma. Zeker
als het kind alles doet om de hoogbegaafdheid te verbergen. Maar als hij of zij zelf geen excellente eigenschappen
prijsgeeft, op welk signaal moet de school dan afgaan?
Ouders vinden hun kroost tegenwoordig standaard briljant
en schromen ook niet dat herhaaldelijk bij de leraar te

‘o p d e m i d d e l b a r e s c h o o l m a g
j e n i k s c re ë re n , g e e n c re at i eve
o p lo s s i n g z o e k e n . a l l e s i s
g e s ta n d a a r d i s e e r d , v o l g e n s d e
norm en voorgek auwd’
melden. Op hun verzoek al die leerlingen testen is onwenselijk en onbetaalbaar. Sietsma: “Je hoopt inderdaad dat zo’n
test niet hoeft, omdat de leraar intuïtief deze jonge kinderen moeilijker werk aanbiedt. Bij twijfel kun je het kind ook
apart nemen. Ik probeerde wat ik kon alleen voor de andere
kinderen te verstoppen, niet per se voor de leraar.” Sietsma
mag uiteindelijk op haar tiende een IQ-test maken. De uitslag – buiten de te meten waardes – in combinatie met Citotoetsuitslagen zorgt ervoor dat ze het primair onderwijs per
direct mag verlaten.

Eindelijk iets moeilijks

Wanneer ze op het gymnasium tegen dezelfde standaardnormen aanloopt, besluiten
Sietsma en haar moeder voor directe toelating tot de universiteit te gaan. Dat lukt op haar twaalfde. Eindelijk vindt
ze haar plek in het onderwijssysteem. Ze mag iets moeilijks
gaan doen in een omgeving die excellentie waardeert. Het
leeftijdsverschil met studiegenoten is voor haar verwaarloosbaar. “Als ik op de universiteit iets extra’s uitzoek,
vinden studiegenoten en docenten dat cool in plaats van
betweterig. Het maakt ze daarbij niet uit hoe oud ik ben.”
De sleutel lijkt – net als bij montessorionderwijs – te liggen
in de vrijheid die ze heeft om haar eigen scholing in te richten. “Het kan nu op mijn manier. Ik volg voor mijn huidige
studie bijvoorbeeld geen colleges, maar neem thuis de stof
door.” Werkgroepen zijn verplicht, maar voor ‘hoe schrijf
ik een academische paper?’ stuurt ze haar CV op. “Dan zien
ze dat ik al een academische paper kan schrijven en krijg ik
een vrijstelling. Op de universiteit gaat dat allemaal zo veel
makkelijker. Terwijl het op school – als je daar iets anders
nodig hebt dan normaal – vaak een enorme struggle is.” _

‘ yo u ’ l l s e e i t , w h e n yo u d o i t ’
Excellente leerlingen, toppresteerders, hoogbegaafden: de termen voor en de definities van uitblinkers zijn divers. Dat maakt het
lastig te bepalen om hoeveel leerlingen het gaat. Voor plusklassen – een derde van de basisscholen heeft er inmiddels een* –
hanteert men vaak een IQ-grens van 130, het gangbare criterium voor hoogbegaafdheid. Wanneer staatssecretaris Sander Dekker
in november 2013 excellente scholen in Groot-Brittannië bezoekt, krijgt hij daar het advies om niet exact te willen bepalen wie
toptalenten zijn, maar om het onderwijs zo in te richten dat talent de volle ruimte krijgt. De Britse ervaring leert dat uitblinkers dan
vanzelf naar boven komen: “You’ll see it, when you do it”.
Kijk voor tips en materiaal op: www.talentstimuleren.nl
*volgens de meest recente meting door de onderwijsinspectie in 2010
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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!: vier Rotterdamse gymnasia helpen talentvolle
groep 8-leerlingen uit een achterstandssituatie om in te stromen op het
gymnasium. tekst vanja de groot

van achterstandsleerling
naar gymnasiast
“We willen een gymnasium zijn dat toegankelijk is voor alle Rotterdamse kinderen die
er slim genoeg voor zijn, niet alleen voor
(witte) kinderen uit de betere milieus. Dan is
het niet voldoende en zelfs een beetje hypocriet om alleen te zeggen ‘Iedereen is welkom’. Daar is extra inspanning voor nodig.”
Hiermee verklaart Paul Scharff, rector van
het Erasmiaans Gymnasium (BOOR), zijn
initiatief tot het starten van de Talentklas:
basisschoolleerlingen die de potentie
hebben een gymnasiumopleiding te
volgen, maar nog een achterstand hebben
in taal- en algemene ontwikkeling, krijgen
zolang ze in groep 8 zitten een steuntje
in de rug in de vorm van één middag per
week extra les op een gymnasium . Daarna
kunnen ze er instromen. Scharff: “Voor kinderen uit achterstandsgezinnen, die in dito
wijken wonen, is het bepaald niet vanzelfsprekend dat een basisschool verwijst naar
een gymnasium. Ze komen vaak de wijk niet
uit en er is niemand die ze daartoe uitdaagt
of aan wie ze zich kunnen optrekken. We
willen ze over een drempel helpen, waardoor ze de stap wel kunnen zetten.”
In de Talentklaslessen ligt de nadruk op
taal, en dan met name woordenschat en
abstract tekstbegrip. Ook de algemene
ontwikkeling van de potentiele gymnasiasten wordt verrijkt. En de Talentklas is na
een jaar uitgebreid met een (verplichte)
oudertraining, waarin de ouders leren hoe
zij hun kinderen kunnen ondersteunen en
begeleiden tijdens hun middelbare schooltijd. Scharff: “Onderdeel hiervan is dat ze
samen af en toe een culturele instelling
bezoeken. Want met alleen een goede
taalbeheersing kom je er niet op het gymnasium.” Het gaat er volgens de rector om
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Talentklasleerlingen en hun ouders

dat de ouders zich medeverantwoordelijk
gaan voelen. “Ze moeten niet bang zijn om
zich met het schoolwerk te bemoeien, ook
al hebben ze geen verstand van scheikunde.
Zaken als ‘hoe steekt een leerboek in elkaar’
en ‘hoe kan mijn kind zijn leer- en huiswerk
het beste plannen’ komen bijvoorbeeld aan
bod.”
Het idee van de rector werd twee jaar geleden enthousiast ontvangen, maar zorgde
in eerste instantie voor discussie over het
aannamebeleid. “Onze school is populair,
heeft meer aanmeldingen dan plekken. Het
zou erg zuur zijn als geschikte leerlingen uit
de Talentklas uiteindelijk toch niet kunnen
instromen.” Daarom krijgen zij voorrang. De
selectie van de kinderen voor de Talentklas
vindt aan het eind van groep 7 plaats op
negen partnerbasisscholen. Zij dragen leerlingen voor op basis van onder andere de
Entreetoets, in overleg met het gymnasium
en de ouders. “Voorwaarde is dat ouders
en leerlingen gemotiveerd zijn”, benadrukt
Scharff.
De selectie kan volgens hem een valkuil zijn.

“Basisscholen zien leerlingen die misschien
iets boven het maaiveld uitsteken zo hun
best doen en gunnen hen een plekje in de
Talentklas. Soms leidt die sympathie tot
een te snelle selectie. Het is erg pijnlijk als
je supergemotiveerde kinderen uiteindelijk
moet afwijzen, omdat het toch te hoog
gegrepen bleek. De kunst is om de juiste
leerlingen te selecteren, met een realistisch in te halen achterstand.” Overigens
kunnen de afvallers na de Talentklas
‘gewoon’ instromen op bijvoorbeeld een
havo/vwo-school.
Inmiddels doen vier Rotterdamse gymnasia
mee en zijn er vier Talentklassen met elk
zo’n vijftien leerlingen. Op het pionierende
Erasmiaans Gymnasium hebben zes kinderen uit de eerste lichting al één jaar ‘gym’
erop zitten. Vijf gaan er over naar de tweede
klas. “Deze kinderen zouden hier anders
nooit gezeten hebben”, zegt Scharff trots.
De gemeente Rotterdam en het programma
Beter Presteren financieren het ouderprogramma. De lessen voor de kinderen worden
door de gymnasia zelf bekostigd. “Een
docent voor die tweeëneenhalf uur extra les
op woensdagmiddag kunnen wij ons nog
wel veroorloven”, aldus de rector.
Scharff kan de Talentklas van harte aanbevelen aan andere (belangstellende)
gymnasia, maar ook aan een atheneum of
havo/vwo-afdeling. “Het past helemaal
binnen de huidige aandacht voor excelleren.
En het versterkt een goede overgang van
primair naar voortgezet onderwijs. Vooral
doen dus!” _
Ook een creatieve aanpak op uw school?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v.
‘Zo kan het ook’.
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goed onderwijsbestuur

tegenmacht organiseren
De verhoren van de parlementaire
enquêtecommissie woningbouwcorporaties worden breed uitgemeten in de
pers. Bestuurders lijken zich vrijwel
allen schuldig te maken aan decadent
gedrag en een gebrek aan een ‘moreel
kompas’. “Hoe stop je een zonnekoning?” is een veel gehoorde vraag.
Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) het rapport ‘Van tweeluik naar
driehoeken’ over de versterking van
de interne checks and balances bij semipublieke organisaties. De WRR wil
daarmee een bijdrage leveren aan het
beleidsdebat over de interne governance binnen deze sectoren. Wat zijn
de hoofdlijnen uit het rapport?

Wat vooraf ging

tekst carine hulscher-slot

Interne tegenmacht

De WRR heeft het vizier vooral op de
sectoren wonen, zorg en onderwijs en
meer concreet op woningcorporaties, grote
onderwijsinstellingen in het voortgezet,
middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs
en zorginstellingen als ziekenhuizen en
thuiszorgorganisaties. Het primair onderwijs
wordt buiten beschouwing gelaten.
Voor het op koers houden van deze organisaties zijn goed functionerende interne
checks and balances nodig. De WRR onderscheidt daarbij drie actoren: de Raad van
Bestuur (in het onderwijs meestal College
van Bestuur of bestuurder genoemd), de
Raad van Toezicht en belanghebbende en
betrokken derde partijen.
In de regel is binnen semipublieke organisaties de Raad van Toezicht de belangrijkste
tegenspeler van de Raad/het College van
Bestuur.

De WRR voert – om het gebrek aan tegenmacht te illustreren – recente misstanden
in het onderwijs en de zorg op en verwijst
naar onderzoek van de AOb uit 2012.
Een van de conclusies uit dit onderzoek
is: “Financiële problemen ontstaan in
de onderwijssector nauwelijks doordat
bestuurders een greep in de kas doen of
corrupt zijn, maar omdat met de beste
bedoelingen onrealistische plannen worden
uitgevoerd. (…) Maar omdat er onvoldoende tegenwicht is in het toezichtmodel worden bestuurders niet tijdig gecorrigeerd.”
Ook de analyse van de onderzoekers van
de misstanden bij Amarantis leidde tot
deze conclusie. Het ligt voor de hand dat
controle op het handelen van de bestuurder
en dus het bieden van tegenmacht een taak
is van de Raad van Toezicht. In de praktijk
blijkt echter dat de leden van deze raad niet
altijd deskundig genoeg zijn, niet optreden
en onvoldoende zijn geïnformeerd.

Regelmatig publiceert de WRR adviezen
over het waarborgen van publieke en
maatschappelijke belangen. Bijvoorbeeld in
het rapport ‘Toezien op publieke belangen’
(2013), over het overheidstoezicht op
diverse maatschappelijke sectoren. Daarin
riep de WRR externe toezichthouders onder
andere op meer gebruik te maken van de
tegenmacht (countervailing powers) binnen
de sectoren. Het rapport ‘Van tweeluik naar
driehoeken’ borduurt daarop voort. Het
is ook een vervolg op ‘Een lastig gesprek’
(2013) van de Commissie Behoorlijk Bestuur
(zie Kader Primair 3, november 2013). Hierin
roept de WRR bestuurders en interne toezichthouders eveneens op om tegenmacht
te organiseren.

in het funderend onderwijs kan de gmr
p r i m a a l s d e r d e pa r t i j i n d e d r i e h o e k
functioneren, naast het bestuur en de
toezichthouder
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Interne tegenmacht komt dan niet van de
kant van de toezichthouder.

Voorkomen is beter dan genezen
Incidenten in onderwijs en zorg leiden
standaard tot de reactie dat er meer externe
controle en verantwoording en meer extern
toezicht moet komen. De minister van
Veiligheid en Justitie voegde daar in zijn
Kamerbrief ‘Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke
sectoren’ (12 november 2013) een strafrechtelijke component aan toe (zie Kader
Primair 4, december 2013). Maar, stelt de
WRR, als het interne toezicht niet op orde is
heb je weinig aan extern toezicht, waarbij
het bovendien de vraag is of dit laatste dan
wel aan de eisen van goed toezicht voldoet
en of extern toezicht vaak niet te laat is.
Voorkomen is immers beter dan genezen.
De vraag is daarom hoe instellingen in de
semipublieke sector de interne checks and
balances, kunnen versterken.

Van tweeluik naar driehoeken
De Commissie Behoorlijk Bestuur en de
WRR wijzen op het belang van het organiseren van tegenmacht naast het bestuur en
de Raad van Toezicht.
Meestal zien we een tweeluikmodel: de
Raad van Toezicht is de tegenspeler van het
bestuur. Maar het tweeluik kan een driehoek worden door het inschakelen van een
derde partij, als ‘tegenspeler’ voor bestuur
en toezichthouder.
In het funderend onderwijs kan, naar mijn
mening, de GMR prima als derde partij in de
driehoek functioneren. Dat vraagt wel om
professionalisering van de medezeggenschap en een volwaardige rol bij het overleg
in de driehoek. _
Carine Hulscher-Slot
(carine.hulscher@leeuwendaal.nl,
tel. 06-12946483) is senior adviseur
bij Leeuwendaal. Zij richt zich vooral op
governance – waaronder Policy
Governance® –, demografische krimp, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en verandermanagement binnen verschillende sectoren zoals onderwijs,
gemeenten en rijksoverheid.

specia al (ba sis)onderwijs

zml-kinderen integreren
op reguliere school
Zeer moeilijk lerende kinderen gaan
meestal naar een speciale school.
Zo niet bij De Torteltuin in Almere,
een van de pioniers op het gebied
van zml-kinderen die integreren op
een reguliere school, in een speciale
groep. Hoe komen deze leerlingen
tot maximale ontwikkeling? “Op hun
niveau ‘excelleren’ ze.”
tekst winnie lafeber

Op De Torteltuin in Almere is twintig jaar
geleden al een ‘groep in school’ opgericht,
met zml-kinderen die integreren op de
reguliere basisschool, in een speciale groep.
De destijds opgerichte Stichting ‘Gewoon
Anders’ stelde middelen beschikbaar, zodat
het mogelijk werd twee extra klassen met
zml-kinderen op te richten: de Klimroos
(4-9-jarigen) en de Stamroos (9-14-jarigen).
Deze groepen zijn niet groter dan vijftien
kinderen en hebben een eigen lokaal.
De leerlingen hebben een verstandelijke
beperking, zoals Down, een IQ tussen de
35 en 60 en daarnaast meestal een dubbele stoornis zoals autisme, adhd of een
reactieve hechtingsstoornis. Leren lezen en
schrijven is vaak echt het hoogst haalbare.
Toch lukt het om deze leerlingen te integreren op De Torteltuin. Linda Puymbroeck,
speciale leraar voor zml-kinderen in ‘de
Stamroosgroep’ op De Torteltuin: “De
kinderen leren veel van elkaar en helpen
elkaar. Vanaf 4 jaar starten ze gefaseerd
met integratie. Ze spelen samen buiten,
lunchen, gymmen en zingen samen, gaan
op schoolreisje en excursie en treden op bij
de theatervoorstellingen. De zml-kinderen
trekken zich op aan de andere kinderen, die
andersom in sociaal opzicht vooruitgaan.”

Puymbroeck: “Wij werken met maatjes in de
klas. Elk kind uit de reguliere groep is een
keer ‘maatje’ van een van de zml-leerlingen.
Ze helpen hen als informatie te snel gaat,
ondersteunen tijdens doelessen, lezen of
excursies. Dat vergroot ook het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheid van de
reguliere leerlingen.”
Puymbroeck, die samenwerkt met een
onderwijsassistent, noemt voorbeelden van
zml-kinderen bij wie talenten zijn bovengekomen, zoals een meisje dat door haar
beperking en autisme veel moeite had om te
leren lezen, maar wel schrijfster wilde worden. Haar eerste boek ligt nu in de schoolbibliotheek. “Op hun niveau ‘excelleren’ ze.
Je ziet dat door het goede voorbeeldgedrag
van de reguliere kinderen de zml-kinderen
zichzelf kunnen handhaven en voor zichzelf
durven opkomen. Dit gaat niet van de een
op de andere dag, je moet dat soms jaren
opbouwen.”

Meer begrip
Puymbroeck, die ook vijftien jaar schooldirecteur is geweest, volgde de master Special
educational needs. “Het is belangrijk dat je
zml-kinderen rust, regelmaat en veiligheid
biedt, maar ook veel kennis hebt van wat
alle belemmeringen inhouden en wat je als

juf kunt doen om hen zo goed mogelijk te
begeleiden. Ze hebben structuur nodig en
positieve feedback. Je moet zeker ook over
een dosis empathie beschikken, een band
met ze opbouwen, om het maximale uit hen
te halen.” Puymbroeck merkt dat ouders het
fijn vinden om informatie te krijgen over de
integratie en wat dat inhoudt voor hun kinderen. Ook wordt hen duidelijk dat het schoolgemiddelde niet daalt, want de zml-kinderen
doen uiteraard niet mee aan de Citoscore.

Standaardnorm
Volgens Puymbroeck is deze vorm van
integreren the best of both worlds. “Wanneer
deze kinderen naar het speciaal onderwijs
gaan, missen ze de voorbeelden van de andere leerlingen.” En als je één of twee kinderen
met een beperking in een groep met dertig
leerlingen plaatst, ga je volgens Puymbroeck
voorbij aan de specifieke behoeften van deze
kinderen. “Bij ons horen ze erbij. Ze ervaren
de veiligheid in de eigen groep, kunnen in
hun eigen buurt naar school, maar profiteren
van de voordelen van integratie. Ik pleit voor
dit Passend onderwijs-concept als de standaardnorm, hoewel het duur is als je geen of
niet genoeg middelen meer ontvangt. Maar
het blijft een verrijking binnen je
school.” _

Maatjes
De zml-kinderen krijgen binnen de eigen
groep taal- en rekenlessen en doorlopen een
speciaal voor hen opgesteld programma.
Maar er zijn ook momenten dat ze met hun
eigen werkje in de reguliere groep zitten.
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Samen op schoolreis
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achtergrond

opbrengstgericht werken is e xperimenteren
Veel scholen hebben moeite om opbrengstgericht werken effectief vorm te geven, blijkt uit het
laatste Onderwijsverslag van de inspectie. Martin Vredeveld, oud-onderwijsadviseur en vanaf
augustus opnieuw schoolleider, bepleit een ruimere interpretatie van het begrip. “Het is vooral
experimenteel onderwijs.” Twee schoolleiders leggen uit hoe zij opbrengstgericht werken
wel succesvol toepassen. “Soms ontdek je leuke wondertjes en daar kunnen we allemaal van
profiteren.”

tekst jaan van aken

‘Niets is goed of fout,
iets werkt wel of niet’

Een leraar van cbs De Wegwijzer in Aalsmeer bespreekt de scores met groep 6.
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De onderwijsinspectie windt er geen doekjes om in het
meest recente Onderwijsverslag: scholen die onvoldoende
opbrengstgericht (ogw) werken doen hun leerlingen tekort.
Slechts een kwart van alle basisscholen voldoet aan alle vijf
inspectie-indicatoren voor ogw. Basisscholen hebben zich
ingespannen om de gegevens van het leerlingvolgsysteem
op school- en groepsniveau beter vorm te geven, maar te
vaak blijft het daarbij, meent de inspectie. “Er worden geen
concrete conclusies getrokken voor het handelen van de
leraren in de les.”
Martin Vredeveld, oud-onderwijsadviseur en na de
zomervakantie opnieuw schoolleider op een basisschool,
merkt dat ib’ers en schoolleiders regelmatig analyses van
opbrengsten maken, soms zonder die terug te koppelen
naar het team. Hij vindt dat de leraar eigenaar moet zijn
van de effecten van zijn of haar werk. “Als je de leraar niet
zelf ontdekkingen laat
doen over wat er goed en
niet goed gaat, dan heeft
ogw geen effect op de dagelijkse gang van zaken in de
klas.”
Op de scholen die de
inspectie ziet als goede
voorbeelden op het gebied
van ogw, werkt dat anders.
Bij obs De Posthoorn in Pesse (nabij Hoogeveen) analyseert elke leraar regelmatig
hoe elke groep en iedere
leerling ervoor staat en
past de aanpak eventueel
aan, vertelt locatiedirecteur
Géke Pinxterhuis-Morssink.
Locatiedirecteur Géke PinxterhuisMorssink: “Vernieuwingen juich ik
“Dat is de basis van ons
toe, maar ze moeten bij de doelen
werk. Het gaat niet om de
aansluiten.”
toetsen zelf, maar om wat
je ermee doet.”
Ook Heleen Broerse, schoolleider van cbs De Wegwijzer
in Aalsmeer, vindt dat toetsuitslagen geen papieren tijger
mogen zijn die liggen te wachten tot de inspectie komt.
“Leraren kijken met z’n allen naar elkaars onderwijsresultaten, zonder afgerekend te worden op hun groep. Niets
is goed of fout. Iets werkt wel of niet en als het niet werkt
dan is dat niet erg. Soms ontdek je leuke wondertjes en
daar kunnen we allemaal van profiteren.” Een jongetje dat
een hekel had aan lezen vroeg of hij mocht gaan tekenen
in plaats van lezen als zijn werk af was. “Hij maakt nu een
mindmap van boeken en zo gebruiken we wat hij wel leuk
vindt bij het leesonderwijs.”

Bezwaren

Vredeveld vindt dat veel scholen een te
nauwe interpretatie hebben van ogw: doelen stellen en
meten of die gehaald worden. Hij heeft drie grote bezwaren
tegen die werkwijze. In het formuleren van opbrengsten
als doelen op zich schuilen perverterende effecten, vindt
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‘kinderen zelf
verantwoordelijk maken
werkt heel goed, merken we’
hij. “Als opbrengsten met een bepaald percentage moeten stijgen, dan zet je jezelf helemaal klem. Waar zou je
jezelf nog voor inzetten als je die score hebt gehaald? Het
opnieuw verhogen van het doel tast de geloofwaardigheid
aan”, vindt hij. Ook is calculerend gedrag een gevaar als
toetsuitkomsten leidend zijn, volgens Vredeveld, teaching
to the test.
Daarnaast leidt ogw bij veel scholen ertoe dat het onderwijs verengt tot taal, rekenen en lezen. “We hebben 58
kerndoelen, maar hoeveel scholen hebben dans en drama
een volwaardige plaats toegekend?” Zijn derde bezwaar is
dat veel scholen pas na een half jaar, in januari en juni,
terugkijken op resultaten van Citotoetsen. “Als Cito-uitslagen leidend worden, loop je altijd achter de feiten aan
omdat je terugkijkt en niet vooruit. Het proces is voorbij
en er begint een nieuwe fase waarover je geen gegevens
hebt. Het verbeteren van de opbrengsten gaat zo heel
traag.”
Dit is niet het geval bij De Wegwijzer. In september
en maart kijken ze in teamverband naar opbrengsten
en voeren aan de hand daarvan aanpassingen door in
groepsplannen. Ib’er en zorgcoördinator Wilma Schoenmaker legt uit dat de teamleden op vier niveaus kijken:
schoolbreed, per bouw, op groeps- en leerlingniveau. “We
bekijken gezamenlijk waar de goede scores zitten en wat
zwakke kanten zijn. In groep 3 beginnen we bijvoorbeeld
met rekenen en in groep 4 bleken automatiseringsproblemen te zijn. We hebben nu met elkaar afgesproken om
dat in groep 3 eerder aan te pakken.” Daarnaast houdt de
ib’er vier keer per jaar met elke leraar tussentijdse evaluaties. “Dan bekijken
we gegevens van
methodegebonden
toetsen.” Schoolleider Broerse vult
aan dat ook elke
toets een moment
is om te signaleren
of de aanpak werkt.
“Voortdurend kijken leraren of de
plannen werken.”
Ook De Posthoorn
evalueert drie
keer per jaar de
toetsuitslagen, aan
Foto: Gerard Helt
het begin, midden en eind van
Schoolleider Heleen Broerse:
“Voortdurend kijken leraren bij ons
het schooljaar. In
of de plannen werken.”
eerste instantie
>
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maakt de ib’er een analyse voor elke groep en elke leerling.
Locatiedirecteur Pinxterhuis: “Ik lees mee, maak opmerkingen, stel vragen en dan komen in het zorgoverleg met
de leraren onze vier combinatieklassen aan de orde. We
zijn een kleine school.” De uitslagen voor begrijpend lezen
waren bijvoorbeeld te laag. “We hebben scholing gehad
om de modellen en strategieën voor begrijpend lezen goed
onder de knie te krijgen.” Ook bleek de school te weinig
methodes voor technisch lezen te hebben. “We hebben
nieuwe aangeschaft en dat werkt.” Ook heeft de school een
taalplan, dat regelmatig via de taalcoördinator in de teamvergadering aan de orde komt.

Rol ouders en kinderen

Opvallend is dat beide
scholen kinderen en ouders bij opbrengstgericht werken
betrekken door leerlingen te vragen wat ze willen bereiken.
Pinxterhuis vertelt dat een jongen naar de havo wil. “Dan is
de vraag wat zijn meester voor hem kan betekenen. Hij wilde vaker om verlengde instructie bij rekenen vragen. En als
zijn concentratie afneemt, wil hij zorgen dat hij erbij blijft.
Die afspraken leggen we vast. Kinderen zelf verantwoordelijk maken werkt heel goed, merken we.”
Ib’er Schoenmaker geeft aan dat leraren van De Wegwijzer
de scores met de klas bespreken. “Voor lezen zijn we
omhoog gegaan, voor rekenen omlaag. Hoe kan dat en wie

Ib’er en zorgcoördinator Wilma Schoenmaker samen met een leerling
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heeft er een idee hoe we dat kunnen verbeteren? In groep 6
gaven kinderen bijvoorbeeld aan dat ze meer willen samenwerken.” Ook ouders betrekt de school erbij. “We laten
veelal grafieken zien als iets goed gelukt is, bijvoorbeeld
bij een kind dat zich extra ingespannen heeft. Soms blijkt
dat er werk aan de winkel is. Als ouders, kind en leraar op
een lijn zitten, heeft dat ook een positieve invloed op de
resultaten.”

Paradox

Vredeveld signaleert een paradox bij
opbrengstgericht werken: “Het gaat eigenlijk helemaal niet
over opbrengsten. Ogw is vooral experimenteel onderwijs”,
stelt hij. Het gaat er om dat leraren de ruimte krijgen om
zichzelf te verbeteren en zelf te experimenteren met nieuwe werkwijzen om een gunstig effect voor leerlingen realiseren. “Je moet buiten de lijntjes durven kleuren. Het zou
jammer zijn als schoolleiders zeggen: doe maar niet, straks
hebben we een lagere score. Dan hol je het vak uit.”
Schoolleider Broerse is het met hem eens dat je moet
ingrijpen als iets onverwachts met een kind gebeurt. In
groep 2 zat een jongetje waarvan uit onderzoek bleek het
versneld naar groep 3 zou kunnen. “Er is voor hem een
leerroute ontwikkeld, maar samen met de ouders ontdekten we dat leren lezen en schrijven nog teveel gevraagd
was. Toch is het goed om zo’n experiment samen te doen,

achtergrond

daar leren wij ook veel van.” Haar collega Pinxterhuis voegt
toe: “Vernieuwingen juich ik toe, maar ze moeten bij de
doelen aansluiten. Die houd ik samen met het team in de
gaten.”

Opbrengstgericht leiderschap

Vredeveld:
“Leidinggeven aan experimenteren plaatst de schoolleider in een heel andere positie en rol. Naast bewaker van
opbrengsten wordt hij of zij regisseur van gezamenlijk leren
en experimenteren. Het evenwicht bewaken tussen experimenteerdrift en effect is niet eenvoudig. Hoe voorkom
je dat je een kruiwagen vol enthousiast experimenterende
kikkers krijgt waar iedere lijn ontbreekt?” Het kernpunt is
voor hem dat je als schoolleider voor ogen hebt wat je met
het onderwijs wilt. Kom je niet verder dan ‘voldoende op
de Citotoets’, dan is de kans groot dat je vastloopt. Je moet
weten wat de inhoud van het onderwijs is dat je kinderen
wilt bieden en waarom je dat wilt. Zorg dat het reisdoel
vaststaat, maar laat je mensen hun eigen trektocht maken.”
Opbrengstgericht leiderschap vraagt andere competenties
van een schoolleider. “Het gaat om een combinatie van
betrokkenheid en distantie. Betrokkenheid bij wat er op
school gebeurt en wat dat met mensen doet. En distantie
omdat lesgeven het vak van de leraar is, daar moet je hem

of haar de verantwoordelijkheid en ruimte voor geven”, zegt
Vredeveld. “Het gaat om inspireren, ondersteunen, faciliteren, enthousiasmeren en waarderen.” Tegelijkertijd moet
een schoolleider focus houden. “Zicht houden op de grote
lijn en je mensen vrijwaren van allerlei externe bemoeienis. Er is een ‘hitteschild’ nodig tussen leraren en een al te
opdringerige buitenwereld, dat alleen die thema’s doorlaat
die direct van belang zijn voor het werk.”
Broerse noemt zichzelf meer onderwijsmens dan manager.
“Voor mij is het heel belangrijk om mijn onderwijsvisie
over te brengen binnen het team. Ik bezit niet meer de vaardigheden om les te geven, maar weet wel wat er in de klas
moet gebeuren. Dat betekent dat ik veel in klassen ben en in
gesprek ga met leraren.” Pinxterhuis denkt dat goed kunnen
luisteren een eerste voorwaarde is. “Wat zeggen collega’s in
teamvergaderingen en pauzes, zorg dat je weet wat er speelt.
Je moet duidelijk visies en doelen in de gaten houden en op
de werkvloer aanwezig zijn. Als schoolleider moet je ervoor
waken te verzanden in administratie of alleen op hoog
niveau te vergaderen.” _
Een uitgebreid artikel van Martin Vredeveld over opbrengstgericht werken is te lezen op www.avs.nl/artikelen/
opbrengstgerichtwerkenisexperimenteren.

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
Elma Connecting Business. In geval van
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl,
dé vacaturesite van de AVS.
Elma Connecting Business
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331600 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl

goed onderwijs door visionair leiderschap
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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interview

Ernst Bohlmeijer is hoogleraar
Mental Health Promotion aan de
Universiteit Twente. Hij schreef
boeken en ontwikkelde cursussen
met als doel het levensgeluk
van mensen te verbeteren.
‘Voluit leven’ is inmiddels een
beproefde zelfhulpmethode.
Op dit moment is hij bezig om
voor basisscholen een aanbod te
ontwikkelen dat geluk op school
bevordert. De Gelukskoffer
(zie verderop) is een van de
onderdelen. Meer informatie:
www.positievepsychologie.nu

‘ j e k u n t g e l u k v o o r e e n s u b s ta n t i e e l d e e l n a a r j e h a n d z e t t e n ’

Geluk
op school
28

Geluk kun je stimuleren, ook op de werkvloer.
Leraren en leerlingen krijgen daardoor
meer plezier en energie, zijn minder vaak
ziek en presteren beter. Zeven vragen aan
Ernst Bohlmeijer, hoogleraar Mental Health
Promotion aan de Universiteit Twente.
tekst daniëlla van ‘t erve

Wat is geluk?
“De meeste mensen zien geluk als het hebben van een
goed gevoel, dat ze tevreden zijn over het leven dat ze leiden. De laatste jaren verandert die opvatting. Geluk wordt
nu ook gezien als een staat van psychologisch welbevinden, waarvoor nodig is dat je je op een goede manier weet
te ontwikkelen en tot bloei kunt komen.”
Wat is nodig om tot bloei te komen?
“Ten eerste: voldoende autonomie. Je moet in staat zijn
keuzes te maken om te doen wat voor jou belangrijk is.
Daarnaast is het belangrijk dat je je competent voelt. Je
moet voldoende toegerust zijn om die keuzes te realiseren. Ten slotte is verbondenheid belangrijk. Het kunnen
aangaan en onderhouden van relaties is essentieel voor
ons welbevinden en dus ook om te kunnen groeien.”

In hoeverre hebben we invloed op ons geluk?
“Uit Amerikaanse onderzoek blijkt dat 50 procent van
het geluk genetisch bepaald is. Dus of je optimistisch of
pessimistisch van aard bent, komt door de genen van je
voorouders. Daarnaast wordt 10 procent bepaald door de
omstandigheden, door wat je meemaakt. En 40 procent
blijkt beïnvloedbaar. Het is de vraag of deze cijfers helemaal kloppen, maar het maakt wel duidelijk dat je geluk
voor een substantieel deel naar je hand kunt zetten.”
Hoe doe je dat?
“Wees je op de eerste plaats bewust van je sterke kanten.
Ieder mens heeft talenten en als je daaraan werkt, geeft
dat plezier en energie. We zijn geneigd om op onze zwakheden te letten en proberen die te verbeteren, maar uiteindelijk word je daar niet gelukkiger van.
Verder is het stellen van persoonlijke doelen belangrijk.
Daarbij maken materialistische doelen het minst gelukkig. Een nieuwe auto of groter huis geeft wel een goed
gevoel op de korte termijn, maar daar wen je aan. Doelen
die betrekking hebben op het vergroten van het geluk van
anderen, zijn duurzaam. Investeer dus vooral in relaties:
goed luisteren naar, iets doen voor of iets geven aan anderen, maakt gelukkig.”
Hoe belangrijk is geluk op de werkvloer?
“Heel belangrijk. Als leraren zich goed en gewaardeerd
voelen, dan functioneren ze beter, is het verzuim minder en leveren ze betere prestaties. Dit heeft een positief effect op de leerlingen en op de resultaten van de
school zelf. We hebben een programma ontwikkeld voor
basisscholen om dit klimaat te realiseren. Samen met
basisscholen in Twente en met subsidie van het Fonds Kinderpostzegels gaan we dit programma het komende jaar
testen en evalueren. De Gelukskoffer maakt onderdeel uit
van dit aanbod.” (zie kaders, red.)
>

‘g e l u k k i g z i j n k u n j e l e r e n ’
Het team van obs de Twijn in Almelo is bezig
zich het programma van de Gelukskoffer
eigen te maken, zodat de leraren na de zomer
zelf de zeven gelukslessen kunnen geven.
Directeur Bep Landhuis: “Tijdens de informatieavond raakten we meteen enthousiast. Ik
ben ervan overtuigd dat de basis om te kunnen leren is dat kinderen graag naar school
gaan. Gelukkig zijn kun je zelf voor een deel
sturen en dat kun je kinderen ook leren. Er
wordt wel eens lacherig over het onderwerp
gedaan, maar feit is dat geluk in kleine dingen zit. Natuurlijk mag je dromen, maar vergeet niet te genieten van de dingen die zich
nu voordoen. De studiedag was geweldig,
iedereen raakte enthousiast. Je ervaart dat
het geven van complimenten of het opzetten
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van een roze of zwarte bril van invloed is op
hoe je dingen beleeft. Letterlijk stilstaan en
echt aandacht geven aan een ander geeft een
goed gevoel. Het aanbod sluit aan bij de ontwikkelingen binnen de school om kinderen op
een positieve manier te benaderen.” Wetenschappelijk onderzoek in samenwerking
met de Universiteit van Leiden toont aan dat
Gelukskofferleerlingen minder gevoelens van
angst, verdriet en boosheid ervaren en dat de
sociale omgang verbeterd is. Een leraar uit
Amsterdam die al met de Gelukskoffer werkt
voegt hier op www.gelukskoffer.nl aan toe:
“Verschillende ouders hebben teruggekoppeld dat er sinds de gelukslessen meer rust
heerst in de klas. Het heeft ook wat voor mij
persoonlijk gedaan; de lessen hebben me

geholpen
bepaalde
denkpatronen en onzekerheden
van me af
te schudden”. Vanaf
volgend
schooljaar
gaat ook de
Twijn zelf de
lessen over
geluk geven, daarvoor wordt het hele team
nu opgeleid. Landhuis: “We hebben een sterk
en leuk team en de sfeer is goed. Het werken
met de Gelukskoffer versterkt dit.”
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interview

Wat is kenmerkend voor een gelukkig team?
“Een gelukkige school heeft een veilig en open klimaat,
waarin leraren zich kwetsbaar durven opstellen en
waar positief gereageerd wordt op elkaars gedachten of
ideeën.”

aan wettelijke verplichtingen. Daarin mag je ook best
voorwaarden stellen. Maar realiseer je dat als je mensen
de mogelijkheid biedt te doen wat ze willen, dat dat een
hoop energie en geluk oplevert.

Hoe kun je als schoolleider geluk bevorderen?
“De eerste stap is het achterhalen welke kwaliteiten elke
leraar in huis heeft en hem of haar de ruimte te bieden
om aan deze talenten te werken.
Vertrouwen is voor de schoolleider de sleutel om geluk te
bevorderen. Stimuleer leraren om hun ideeën te onderzoeken en uit te voeren. Het zal zoeken zijn naar de balans
tussen het geven van voldoende ruimte en het voldoen

‘vertrouwen is voor de
schoolleider de sleutel om
geluk te bevorderen’

En tot slot: sta stil bij wat goed gaat. Als er van de zes
dingen eentje niet goed gaat, krijgt die nu vaak de meeste
aandacht. Zo zijn we het gewend, en het kost een omslag
in denken om dit te veranderen. Zeker op de werkvloer is
het belangrijk om successen samen te vieren. Dat hoeft
niet groots. Als je aan het eind van elke dag drie dingen
noemt die goed zijn gegaan, heeft dat al een positief
effect. Het klinkt simpel, maar het werkt.”
Er ligt al veel op het bordje van scholen, waarom zou geluk
prioriteit moeten krijgen?
“Het bevorderen van geluk stijgt boven alles uit. Als
leraren en leerlingen zich goed en gewaardeerd voelen,
heeft dit een positieve invloed op alles. Kinderen pesten
minder, zullen minder snel op het criminele pad raken
of drugs gaan gebruiken. Aparte programma’s over specifieke onderwerpen zijn dan minder nodig. Een algemene
verbetering van het welbevinden heeft een preventieve
werking.” _

Een klas die werkt met de gelukslessen van de Gelukskoffer.

ma stercl a ss geluk voor leidinggevenden
Samen met
psychologe/
veranderkundige
Clara den Boer
heeft de AVS de
eendaagse masterclass ‘Geluk
voor leidinggevenden’ ontwikkeld. Den Boer is
oprichter van de Gelukskoffer; een wetenschappelijk onderbouwd programma
van zeven gelukslessen voor groep 7 en
8 dat inmiddels op meer dan 250 scholen draait. Daarnaast is ze ‘creator’
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van Ondernemend geluk; een boek en
dvd waarin wetenschappers en politici,
maar ook topsporters en managementgoeroes de link leggen tussen geluk en
ondernemen.
In de masterclass Geluk krijgen school
directies de nieuwste inzichten over
geluk, kunnen ze deze toepassen in het
aansturen van hun teams en vertalen naar
de praktijk. Juist in deze tijd waarin al veel
gevraagd wordt van leraren en directies
is het volgens Den Boer belangrijk om te
investeren in het mentaal welzijn, zodat
de kracht en potentie van teams tot hun
recht komen. “Veel directeuren hebben

het razend druk, maar vaak zonder te
weten waar ze goed in zijn, wat hen drijft
of wie ze zijn. Vanuit de wetenschap is
steeds meer bekend over geluk, mentaal
vermogen en hoe je dit kunt bevorderen.
Als je leert om deze inzichten toe te passen, maak je niet alleen je team, maar ook
jezelf gelukkiger.”
De eendaagse masterclass Geluk voor
leidinggevenden wordt gegeven op
22 september 2014, 20 januari en 19 mei
2015. Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/masterclassgeluk

politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen
in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen,
woordvoerder (primair) onderwijs voor D66 in de Tweede Kamer.

excellentie
zonder pretentie
Excellentie is een woord dat tegenwoordig
in de Haagse onderwijspolitiek om de drie
zinnen gebruikt wordt. En dat niet als aanspreektitel voor bewindspersonen… Nee,
excellentie is een etiket dat op van alles en
iedereen geplakt wordt. Er zijn excellente
scholen, opleidingen, onderzoeksgroepen,
docenten, en ga zo maar door. Is dat fijn?
Natuurlijk, waardering is altijd mooi en doet
een mens goed, maar dan moet het wel
een echte waarde hebben. En juist over die
waarde heb ik soms mijn aarzelingen.
Want de motieven om te komen tot het
afgeven van het predicaat excellent komen
mij dubieus over. Ik kom niet los van de
gedachte dat de wildgroei aan excellentie
vooral voortkomt uit de wens het beeld van
het Nederlands onderwijs rooskleuriger
voor te stellen dan de werkelijkheid rechtvaardigt. Het is de goedkoopste manier
om de indruk te wekken dat het de goede
kant op gaat. Alsof ons onderwijs steeds
beter wordt, zonder te investeren, zonder
ruimte en vertrouwen te bieden aan leraren,
zonder het vervullen van de plichten die de
Nederlandse overheid ten aanzien van het
onderwijs heeft.

U en ik weten beter. En we moeten ons
vooral niet in slaap laten sussen door het
toenemende geroezemoes over excellentie.
Kijk naar een wereld waarin excellentie al
langer gebezigd wordt: de wetenschap.
Inmiddels hebben alle onderzoeksgroepen
in Nederland deze eervolle titel. Wat
betekent dat dan nog? Niets! Een dergelijke
inflatie dreigt ook al in het basis- en voortgezet onderwijs. Na een aarzelend begin
kregen dit jaar zo’n zeventig scholen deze
lauwerkrans. Van de 140 die zich aangemeld
hadden. De helft dus.
Zijn die scholen dan werkelijk zo fantastisch? Dat valt te betwijfelen. Ook in deze
competitie is teaching to the test al doorgedrongen. Tenminste één van de gelukkige scholen heeft een hoge gemiddelde
Citoscore, maar een zeer hoog percentage
afstroom en uitval in het vervolgonderwijs.
Het verkrijgen van de status excellent wordt
dus een doel op zichzelf en daarbij worden
de belangen van leerlingen en hun ouders
snel terzijde geschoven. Ik maak mij zorgen
over die ontwikkeling en spreek daarover
vaak in de Tweede Kamer.
Bestaat excellent onderwijs dan niet?

h e t v e r k r i j g e n v a n d e s ta t u s e x c e l l e n t
wordt een doel op zichzelf; daarbij worden
de bel angen van leerlingen en hun ouders
snel terzijde geschoven

Natuurlijk wel! Vanuit mijn 33 jaar ervaring
in het onderwijs en mijn werkbezoeken weet
ik dat er op talloze scholen en in heel veel
klassen door leraren meer dan uitstekend
werk wordt verricht. Ik tref een enorme
energie en innovatieve kracht aan. Helaas
wordt die nog met regelmaat gesmoord
in Haagse normen en voorschriften. Daar
kan ik iets aan doen en dat mag u ook van
mij verwachten: ik vecht voor ruimte en
vertrouwen, voor het bieden van maximale
kansen aan kinderen en voor een brede kijk
op kwaliteit.
Maar soms staat de schoolleider of het
bestuur de innovatieve energie van de leraar
in de weg. Dat mag niet gebeuren wat mij
betreft. Talenten van kinderen optimaal
tot ontplooiing te brengen is immers ook
de hoofdopdracht van leidinggevenden en
bestuurders. Het is mijn overtuiging dat zij
zich terecht excellent mogen noemen als zij
hun leraren ruimte, vertrouwen en faciliteiten bieden om werkelijk te excelleren. Niet
om de ranglijstjes en het bordje naast de
deur, maar om het kind.
Dat vraagt om passie en betrokkenheid.
Van leraren, leidinggevenden en politici. Samen staan we voor de belangrijke
opdracht om onze kinderen het beste onderwijs en de mooiste toekomst te bieden.
En als aanstaande opa voeg ik daaraan toe:
ook onze kleinkinderen! _

reageren?
Mail naar p.vanmeenen@tweedekamer.nl.
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Van de AVS

AVS Helpdesk – Vraag van de maand
Is er sprake van wijzigingen in de termijnen
van de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel
primair onderwijs (WOPO)?
tekst harry van soest

De regeling voor de bovenwettelijke uitkeringen is per 1 januari 2014
overgedragen aan de sociale partners (vakbonden en PO-Raad). In
de verlengde CAO PO 2013 is de Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (WOPO) opgenomen in bijlage XVI.
De juristen van de AVS krijgen bij het afsluiten van een vaststellingsof beëindigingsovereenkomst van sommige andere juristen van de
tegenpartij te horen dat er haast gemaakt moet worden, omdat de
WOPO gaat veranderen. Vaak wordt daarbij de datum 1 juli 2014
genoemd.
Momenteel vinden de onderhandelingen plaats over een nieuwe,
moderne cao voor het primair onderwijs. Eventuele wijzigingen in
de WOPO zijn nog niet in het geding als het gaat om de bovenwettelijke uitkeringen. Er wordt wel gekeken of eventuele reparatie tot
de mogelijkheden behoort, voor wat betreft de duur tot de AOWgerechtigde leeftijd.

co a c h i n g en m ed i at i o n

Vragen of advies?
Naast het raadplegen van de AVS Helpdesk voor vragen
over de actualiteit en andere vakgerelateerde kwesties,
kunnen leden voor onder andere coaching, mediation en
organisatieadvies terecht bij AVS-adviseurs Ruud de Sain
en Tom Roetert.
Ruud de Sain kan uw vragen beant
woorden over onder andere: coaching,
mediation, conflictbemiddeling, visie
ontwikkeling en profilering, organi
satieadvies en intervisie. Tom Roetert
is onder andere gespecialiseerd in:
Ruud de Sain
Tom Roetert
coaching, personeelszorg, team
building, loopbaanmanagement en professionele cultuurverandering.
Ruud de Sain: tel. 06-10882492 of r.desain@avs.nl
Tom Roetert: tel. 06-12945938 of t.roetert@avs.nl
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een avs-lid over de helpdesk:

‘d a n k v o o r d e i n f o r m a t i e .
h i e r k a n i k wat m e e ! da a r b e n j e
nu lid voor’
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.
De helpdesk van de AVS is de hele zomervakantie gewoon
bereikbaar tijdens kantooruren.

l edenwerfac t ie

Nieuwe leden: forse korting op
scholing of cadeaukaart
Lid worden van de AVS loont! Nieuwe leden krijgen
maar liefst 70 euro korting op een cursus/opleiding of
ontvangen een cadeaukaart ter waarde van 35 euro.
Wie vóór 1 oktober aanstaande lid wordt van de AVS ontvangt
70 euro korting op een cursus of opleiding van de AVS (van
minimaal 150 euro) of krijgt een cadeaukaart van 35 euro.
Dit geldt ook voor aspirant-leden. Aspirant-mailleden komen
alleen in aanmerking voor 70 euro korting op een cursus/
opleiding (geen cadeaukaart). Cadeaukaarten waaruit nieuwe
leden kunnen kiezen: V&D, Intratuin, Podium, Boekkado, Lunch
voor 2 (Giftfor2).

Maak een collega lid!
AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen ontvangen standaard
10% korting op het persoonlijk deel van hun eerstvolgende
contributie. Bij twee leden is dat 25%, bij drie 45%, bij vier
70% en bij vijf 90%.
Kijk voor de actievoorwaarden en de te kiezen cadeaukaarten
op www.avs.nl/lidworden.

avs voordeel

Goedkoper Licht: nieuwe AVS
Voordeelpartner
Goedkoper Licht biedt AVS-leden de mogelijkheid om
meer dan 40 procent te besparen op het energieverbruik
van de schoolverlichting. Schoolbesturen of -directies
in het primair en voortgezet onderwijs hoeven niet zelf
te investeren: Goedkoper Licht biedt een kostenneutrale
oplossing, waarbij AVS-leden zeven jaar service (en
zorgeloos licht) ontvangen.
Goedkoper Licht heeft
meerdere grote en kleinere
verlichtingsprojecten uitgevoerd in onderwijs- en
overheidsgebouwen.
Veel schoolgebouwen
hebben nog ouderwetse,
energieslurpende
TL-verlichting, waarvan de
lichtopbrengst inmiddels
sterk is afgenomen. Door
de financiële druk in de
onderwijssector is het
vaak lastig om daar iets
aan te doen. Goedkoper
Licht biedt een oplossing
door verbeteringen aan
de bestaande verlichting
uit te voeren zonder dat een onderwijsinstelling daar financiële
middelen voor aan hoeft te spreken. De kosten van de installatieaanpassingen komen helemaal voor rekening van Goedkoper Licht.
Het schoolbestuur of de school betaalt vervolgens maandelijks een
vaste vergoeding voor het gebruik, die gelijk aan of lager is dan de
besparing op de energiekosten.
Goedkoper Licht biedt de mogelijkheid om concrete maatregelen te
nemen om kosten te besparen, scholen te verduurzamen en de binnenmilieukwaliteit in klaslokalen te verhogen. Een oplossing waarbij leden zeven jaar lang verzekerd zijn van goed functionerende en
veilige verlichting. Met dit lichtconcept blijft een groter deel van het
onderwijsbudget beschikbaar voor primaire onderwijstaken.

w w w. avs.nl

Nieuwe website
De nieuwe website van de AVS gaat tijdens de zomervakantie in de
lucht. De site is gebruiksvriendelijker: in één oogopslag ziet u in het
menu waar u de informatie kunt vinden waar u naar op zoek bent.
En met de geavanceerde zoekfunctie heeft u snel resultaat. De AVS
heeft momenteel verschillende websites: voor het primair en voortgezet onderwijs, het professionaliseringsaanbod, AVS Voordeel
en de vacaturesite. Deze zijn nu geïntegreerd in één vernieuwde,
overzichtelijke website.

de avs wenst u
een mooie zomer toe!
In week 34 zijn we weer bij u terug met KaderDigitaal 1.
In week 36 volgt Kader Primair 1 over het thema pesten/
sociale veiligheid.

Meer informatie: www.avsvoordeel.nl

‘Wereldwijd toegang tot onderwijs voor ieder kind’

Maak het mogelijk. Word een WEF-school.
Kijk op www.worldeducationforum.com/nl wat u kunt doen om te helpen.
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Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, maatwerk,
meer informatie en inschrijven het complete overzicht op www.avs.nl/professionalisering,
dé website van het AVS Centrum Educatief Leiderschap voor leidinggevenden en
organisaties in het funderend onderwijs.

Trainingen & opleidingen
Juni, september en oktober 2014
Opleiding/training

Data

Trainer/adviseur/contactpersoon

• Een goed personeelsdossier is het halve werk!

25 juni of 16 september

Jan Stuijver

• Gezond werkgeverschap

26 juni of 31 oktober

Claudia Bouwman, Tom Roetert

• Een project: aanpak, uitrol en beheersing (basis)

10 september

Heike Sieber

• Policy Governance ® in de praktijk

10 september

Carine Hulscher-Slot

• Normjaartaak: hoe zit dat nu eigenlijk?

16 september

Eelco Dam, Paul van Lent,

(serie 1)

Jan Jutten

• Theorie U: diepe zelfreflectie en leren van de toekomst

17 september, 8 oktober
(serie 1)

Bob Ravelli

• Masterclass Geluk voor leidinggevenden

22 september

Clara den Boer

• Keuzes maken rondom pensioen

22 september

ABP, Jan Stuijver

• De dynamiek van verandering (Spiral Dynamics Integral)

vierdaagse:
22, 23, 24 en 25 september

Jasper Rienstra

• Krimp? Niet bij de pakken neerzitten!

23 september

Carine Hulscher-Slot

• Naar andere schooltijden, en dan?

23 september

Eelco Dam, Paul van Lent

• Schoolprofiel in kaart: klaar voor Passend onderwijs

23 september

Heike Sieber

• Bezoek onderwijsinspecteur: leiden of lijden, lust of last?

24 september

Jan Stuijver

• Meerscholen- of clusterdirecteur? Dat is echt wat anders!

26 september

Ruud de Sain, Tom Roetert

• Opbrengstgericht leiderschap – van moetisme naar moreel besef

26 september, 10 en 31 oktober

Jan Jutten

(serie 1)
• Hoe zit het met mijn pensioen?

29 september

ABP, Jan Stuijver

• Professioneel bestuurder

oktober (intakes)

Margriet van Ast

• Effectieve strategie-implementatie

1 oktober

Carine Hulscher-Slot

• Pesten op uw school? Wat nu?

1 oktober

Bob Ravelli, Tom Roetert

• Schooldirectie & privacy

1 oktober

Jan Stuijver, Romeo Kader

• Opleiding Middenkader

1, 29 en 30 oktober

Bob Ravelli

• Trendprofessional Onderwijs

2, 9 en 27 oktober

Marcel Bullinga

• Confronteren met respect

2 en 3 oktober

Jasper Rienstra, Leidje Witte

• Goed onderwijsbestuur: rol en positie van de bestuurder

6 oktober

Carine Hulscher-Slot

• Ondernemende schoolleiders maken het verschil!

7 oktober

Marcel Zwart

• De toekomst van brede school en integrale kindcentra

7 oktober

Henk Derks, Peter Vereijken

• Effectief en efficiënt vergaderen

9 oktober

Tom Roetert

• Bovenschools en complex leidinggeven

9 oktober (start)

Margriet van Ast

• Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor leidinggevenden

9 en 10 oktober (nieuwe serie)

Ger van Drunen

• Begroten, budgetteren en bezuinigen, de basis

10 oktober

Arie van Loon

• Een project: aanpak, uitrol en beheersing (verdieping)

14 en 15 oktober

Heike Sieber

• Professionele cultuur op uw school: hoe dan?

29 oktober

Tom Roetert

• Interim-management, iets voor u?

30 en 31 oktober (serie 1)

Bureau De Roo, Tom Roetert

• Neurolinguistisch programmeren (NLP) voor onderwijsgevenden

30 en 31 oktober

Ger van Drunen

(onder voorbehoud)
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Extra brochure

Een selectie uit het
scholingsaanbod
in 2014/2015
In de brochure die is bijgevoegd bij deze Kader
Primair treft u niet te missen professionaliserings
aanbod voor schooljaar 2014/2015, waaronder
nieuwe opleidingen en minileergangen, inclusief
de (start)data.
Opleidingen

Korte trainingen in samenwerking met Loyalis

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• E
 erder stoppen? Wil ik dat?
• Gezond werkgeverschap
• Loopbaanbezinning

 iddenkader
M
Schoolleider Startbekwaam
Schoolleider Vakbekwaam
Op weg naar excellent schoolleiderschap
Bovenschools en complex leidinggeven Nieuw!
Trendprofessional Onderwijs Nieuw!
Oriëntatie op bestuurlijk leiderschap Nieuw!
Professioneel bestuurder
Interim-management, iets voor u?

Minileergangen (6 eendaagsen)
• S
 ysteemdenken voor leiders en begeleiders Nieuw!
• Hoogstaand leiderschap in een lerende school: werken met de vijf
disciplines in de dagelijkse praktijk Nieuw!
• Opbrengstgericht leiderschap – van moetisme naar moreel besef
• Professioneel kapitaal: leidinggeven boven verwachting
• Lerende TOPscholen: van goed naar uitmuntend

Korte trainingen
• M
 ediationvaardigheden voor schoolleiders (kan ook op maat)
• Neurolinguïstisch programmeren (NLP) voor leidinggevenden

Meer informatie,
inschrijven
en advies op maat
Kijk voor meer informatie zoals data,
kosten, trainers en inschrijven op
www.avs.nl/professionalisering.
Of neem contact op met de AVS
via schoolforleadership@avs.nl of
tel. 030-2361010.
Wilt u een training, opleiding, advies of
coaching op maat voor uw organisatie
of team? Neem dan contact op met
Margriet van Ast, adviesopmaat@avs.nl
of coaching@avs.nl.

Kijk voor het volledige professionaliseringsaanbod
op www.avs.nl/professionalisering.

Compleet scholingsaanbod
2014/2015 voor po én vo

Nieuw!

AVS-leden in het primair en voortgezet onderwijs hebben
het AVS Handboek 2014/2015 ontvangen met daarin het
professionaliseringsaanbod voor volgend schooljaar,
vakinformatie en verenigingsinformatie. Hierdoor is alle
informatie die schoolleiders gedurende het schooljaar nodig
hebben gebundeld in één handzaam boekwerk.
Het scholingsaanbod in 2014/2015 bestaat uit:
• Opleidingen en trainingen
• Advies op maat
• Coaching en mediation
• (Lerende) Netwerken
Niet-leden kunnen het AVS Handboek 2014/2015 (po en/of vo) via www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties bestellen voor t 7,50 inclusief verzendkosten.
Dit geldt ook voor leden die extra exemplaren wensen.

k a der prim a ir juni 20 1 4

35

advertentie

BEN ER
“IK
IK GELOOF IN JOU

DAT WIL IK MIJN

LEERLINGEN MEEGEVEN.”
Bart, Docent

Meer weten of
lid worden?

Bel 0348 74 44 44
of mail naar
info@verus.nl
www.verus.nl
Verus is de landelijke vereniging voor christelijk onderwijs
in Nederland. Voor 2200 scholen zijn wij de vernieuwende
sparringpartner en de vertrouwde belangenbehartiger in de
ontwikkeling van eigentijds christelijk onderwijs. Het christelijk
geloof is onze inspiratiebron, unieke expertise en ervaring zijn
onze kracht. Daarmee zijn we in staat scholen op inspirerende
en professionele wijze te begeleiden bij het bezinnen op en
vormgeven van identiteit in de veranderende maatschappij en
onderwijswereld.

Identiteit
Hoe biedt u geïnspireerd onderwijs dat aansluit op de
moderne maatschappij? Verus begeleidt scholen bij identiteitsontwikkeling vanuit pedagogische en levensbeschouwelijke
expertise. Met een scan brengen wij de identiteit en de
ontwikkelpunten van uw school in kaart. We werken samen
met directie, bestuur, raad van toezicht, medewerkers, ouders
en leerlingen om uw identiteit herkenbaar en inspirerend vorm
en inhoud te geven.

IDENTITEIT | DIENSTVERLENING | BELANGENBEHARTIGING | LEDENVOORDEEL

34246_AdvCampagne_WT.indd 3
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28-05-14 12:56

Minileergang (6 eendaagsen) | Nieuw!

Systeemdenken begint bij de kinderen
”Systeemdenken levert 20 procent beter resultaat op bij begrijpend lezen. Kinderen passen het van nature
toe. Hoe ouder je bent, hoe meer je het systeemdenken hebt ‘afgeleerd’. Leiders werken aan het systeem,
leraren in het systeem. Je moet het systeem eerst begrijpen, voordat je kunt ingrijpen.” Als je luistert naar Jan
Jutten raak je geboeid door wat zijn persoonlijke missie is geworden: systeemdenken in het onderwijs.
tekst winnie lafeber

“Begrijpend lezen met behulp van systeemdenken begint op
onze school steeds meer vruchten af te werpen. We zien na
een jaar in alle groepen vooruitgang”, aldus de directie van de
Freinetschool in Heerlen, die de training van Jan Jutten volgde.
Het is een van de vele reacties die de onderwijskundig consultant
bij Natuurlijk Leren krijgt over de minileergang ‘Systeemdenken
voor leiders en begeleiders’. Hoewel systeemdenken in andere
AVS-trainingen wel aangestipt wordt, is er nu voor het eerst een
AVS-minileergang alleen over systeemdenken. Jutten: “Veel
deelnemers van eerdere trainingen
vonden de systeemtaal verhelderend
werken en wilden daar meer over
weten.” Zo ook Jos Houtveen, directeur van De Achthoek in Amsterdam.
“Tijdens de AVS-leergang
‘Opbrengstgericht leiderschap’
maakte ik kennis met systeemdenken. Dat smaakte naar meer. Samen
met mijn managementteam van zes
collega’s heb ik afgelopen voorjaar de
minileergang van Jan Jutten gevolgd.
Ik wilde het gedachtegoed verspreiden over mijn team.”

Begrijpen vóór ingrijpen
Deze hulpmiddelen verduidelijken waar het om draait. “Je moet het
systeem eerst begrijpen, voordat je kunt ingrijpen”, aldus Jutten.
Houtveen vond dit een eyeopener. “Vaak ben je geneigd voor een
bepaald probleem snel een oplossing voor de korte termijn te
bedenken in plaats van te kijken naar de kern van het probleem en
wat de gevolgen zijn voor de langere termijn.” Jutten noemt een
aantal voorbeelden. “De hoeveelheid innovaties die op een school
afkomt, is niet dé oorzaak van werkdruk. De échte oorzaak is vaak
het niet zien van samenhang tussen deze innovaties. Of: met meer
oefenen krijg je meestal geen hogere
toetsresultaten, als je niet weet
waarom de school lager scoort.
Onderzoek eerst waar het probleem
vandaan komt, voordat je ‘tussentijdse’ oplossingen bedenkt.”

Leren denken

Volgens Jutten is de kerntaak van de
school ‘kinderen leren denken’. “Dit
kan het beste via systeemdenken.
Systeemdenken is de vijfde discipline van de lerende organisatie,
Schoolleider Jos Houtveen legt zijn mede-cursisten de causale
lussen uit naar aanleiding van een complexe casus op zijn
Legpuzzel
maar staat het verst bij ons vandaan.
school.
Over dit gedachtegoed kan Jutten
Bij jonge kinderen zie je nog veel
uren praten en boeken vol schrijven,
denken in samenhangen, zij zijn
maar kort samengevat gaat het om het zien en begrijpen van de
van nature systeemdenkers. Wij leren het dan ook vooral van hén.
samenhang tussen de delen/elementen van een organisatie (sysDe belangrijkste succesfactor om systeemdenken in een school te
teem) en hoe die elkaar beïnvloeden. De wereld is geen optelsom
implementeren is: vanuit de kinderen naar het team. Uiteindelijk
of waslijst van dingen, maar juist een ‘legpuzzel’. Dit begrijpen
ontwikkelen schoolleiders, systeemdenkers in actie, het systeem
is van belang in een steeds complexer wordende samenleving.
waarin leraren bloeien, of juist niet. Leiders werken aan het
In de training komen verschillende hulpmiddelen aan de orde,
systeem, leraren werken in het systeem. Besef als leider dat het
zoals causale lussen, relatiecirkels, gedragspatroongrafieken
systeem waarin mensen werken grotendeels hun gedrag creëert.”
en archetypen (vastgeroeste patronen). Voor systeemdenken is
Schoolleider Houtveen kan de training zeker aanraden. “Onderwijs
een nieuwe taal ontwikkeld, die niet lineair is. Houtveen: “De
vraagt om duurzame schoolleiders. Als leider schep ik de voorwaarden, maar onze leraren denken zeker mee.”
relatiecirkel gebruiken we onder andere bij begrijpend lezen.
De gedragspatroongrafiek analyseert gedrag of gevoel op een
Data: 13 november, 11 december 2014, 29 januari, 5 maart, 16 april
bepaald moment. Ik heb dit bijvoorbeeld toegepast bij lastige
en 21 mei 2015
gesprekken en functioneringsgesprekken.”
Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/professionalisering
(Trainingen, Organisatie-, cultuur- en leiderschapsontwikkeling)
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tenslotte
_ Voor teerd
u geselecteerd
voor u geselec

training
pu b l i c at i e
website
cursus
l e s pa k k e t
congres
richtlijn
conferentie
diversen
handleiding
symposium
i n fo r m at i e
varia

voor: leerkrachten, schoolleiders, opleiders, studenten,
beleidsmakers en belangstellenden
van: Coutinho
wat: handboek

voor: leerkrachten, ib’ers, ab’ers, rt’ers, pabostudenten
van: LannooCampus
wat: handboek (herziene editie)

Gedragsproblemen in de klas
Het veelgebruikte handboek is naar aanleiding van vragen
van lezers uitgebreid met twee nieuwe hoofdstukken:
Probleemgedrag met een speciale oorzaak en Hoogbegaafdheid
en probleemgedrag. Met een overzicht van gedragsproblemen
en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en hoe
je hiermee kunt omgaan. Biedt aanknopingspunten om les
te kunnen geven in een klas met steeds meer zorgkinderen.
www.lannoocampus.nl, www.gedragsproblemenindeklas.nl

voor: vwo-leerlingen
van: Rijskmuseum
wanneer: insturen tot 1-1-2015
wat: profielwerkstukprijs

Engels op de basisschool
(VVTO)
Vroeg Engels groeit snel in het basisonderwijs. Handboek vvto
vormt een brug tussen wetenschappelijke kennis en good practices enerzijds en de behoeften van scholen aan bijvoorbeeld
informatie en richtlijnen om te zorgen voor doorontwikkeling en
borging anderzijds. Gaat in op didactiek, organisatie en effecten, curriculumopbouw en kwaliteitsbeleid. Evenals specifieke
thema’s als differentiatie, dyslexie, excellentie en nieuwe media.
www.coutinho.nl

Rijksmuseum Junior Fellowship
Een profielwerkstukprijs voor talentvolle vwo’ers en gymnasiasten. Tien leerlingen met de beste werkstukken op het gebied
van kunst en geschiedenis winnen een vijfdaags museaal onderzoeksprogramma. De schrijver(s) van het allerbeste werkstuk
krijgt een studiebeurs van t 1.500. Geïnteresseerde scholieren
kunnen tot 1 januari 2015 hun profielwerkstuk insturen.
www.rijksmuseum.nl/junior-fellowship

voor: geïnteresseerden
van: Zuis Film en Human
voor: leidinggevenden

wanneer: 24 juni, 23.00-23.55 uur

van: De Arbeiderspers/A.W. Bruna Uitgevers
wat: publicatie

Waar: Nederland 2
wat: documentaire

Macht, gezag en leiderschap

Een school voor mijn dochter

Hoe inspireer je anderen om je te volgen? Het oude leiderschap
op basis van macht werkt niet meer in moderne organisaties.
Om het beste uit mensen te halen heb je als leider gezag nodig.
In het boek ‘Gezag’ van Mark van Vugt en Max Wildschut – over
de wetenschap van macht, gezag en leiderschap – wordt uitgelegd hoe dit instinct werkt, waardoor het van slag raakt en
hoe hier beter op in te spelen. Je leert zo gezag ontwikkelen in
de meest onwaarschijnlijke omgeving: moderne organisaties.
www.levboeken.nl, www.nimep.nl

Een regisseur en cameraman volgden Maurice de Hond een
jaar lang op zijn rondreis door Nederland om zijn ideeën voor
de Steve Jobs School voor te leggen en bespreken. Een aantal
bestaande scholen besluit zijn plannen te implementeren.
Maar niet iedereen is daar even gelukkig mee. Belangen en
zorgen van ouders en bestuurders blijken niet overal met
elkaar in overeenstemming. De schoolstrijd van De Hond toont
hoe een pragmaticus vaak tegen de stroom in het onderwijs
probeert klaar te stomen voor ‘de nieuwe tijd’. Fragmenten:
http://vimeopro.com/zuis/school
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voor: primair onderwijs

voor: belangstellenden

van: Van Gorcum

van: SWP

wat: publicatie

wat: publicatie

Pakkend passend onderwijs

Peuters en kleuters onder druk

Hoe realiseer ik goed Passend onderwijs waarbij ik zelf mijn
passie en energie behoud? Het onderwijssysteem beschreven
in dit boek is geschreven met behulp van wetenschappelijke
inzichten en in de praktijk bewezen methodieken. Het behoudt
wat goed was en geeft aan wat veranderen moet. Vanuit een
gezamenlijk bepaalde schoolvisie gaan leerkrachten voor
Passend onderwijs. Opbrengst- en ontwikkelingsgericht onderwijs gaan hand in hand. Tijd om het leerstofjaarklassensysteem
vaarwel te zeggen. www.vangorcum.nl

Er zijn verschillende visies op de manier waarop kinderen leren of
moeten leren. Met name het leren van peuters en kleuters staat
onder druk. Prof.dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, orthopedagoog,
spraaktaalpatholoog en lector Early Childhood schreef de hoofdstukken in dit boek voor een groot deel als columns. Over de
‘ziekmakende effecten van de toetscultuur’. www.swpbook.com

voor: scholen en andere organisaties die zich inzetten voor

lezen en schrijven
van: Stichting Lezen & Schrijven
voor: bovenbouw (8-12 jaar)

wanneer: 8 t/m 14 september

van: Waarom leiderschap

waar: landelijk

wat: publicatie

wat: evenement

Kinderboek over leiderschap

Week van de Alfabetisering

‘Het avontuur van de olifanten’ is naar eigen zeggen het eerste
kinderboek in Nederland over persoonlijke ontwikkeling en
leiderschap. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: ‘jezelf
zijn’, ‘samenwerken’, ‘groeien’, ‘talenten’, ‘dromen waarmaken’
en ‘leider zijn’. Na elk hoofdstuk zijn er vragen voor de kinderen
en een informatiestukje voor volwassenen. Het voorwoord is
geschreven door Henk Jan Kamsteeg, auteur en spreker over
dienend leiderschap. www.waaromleiderschap.nl/kinderboek

Vestigt de aandacht op het probleem van laaggeletterdheid.
Dit jaar is het thema: Tijd voor Taal! Scholen en andere organisaties kunnen een eigen activiteit aanmelden en/of meedoen
aan één van de landelijke activiteiten, zoals een Taallunchdag en
een Filmdag. Hiervoor ontvangen zij instructies en materialen.
Speciaal voor basisscholen is er de activiteit Tijd voor Taal met
Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon. www.tijdvoortaal.nl

voor: po en vo
voor: scholen, schoolbesturen po en vo
van: Centrum School en Veiligheid en OCW
wat: e-zine

School en seksualiteit
Leerlingen experimenteren en verkennen hun grenzen, ook als
het gaat om seksualiteit. Om tegemoet te komen aan de vele
vragen op dit vlak is een e-zine uitgebracht over dit thema.
Om het gesprek op gang te brengen, zodat scholen kunnen
leren van elkaars ervaringen en standpunten. Ook voor schoolbesturen kan dit interessant zijn. Later volgt een toolkit voor
onderwijsprofessionals die aan de slag willen met het thema.
www.schoolenveiligheid.nl/ezineschoolenseksualiteit

k a der prim a ir juni 20 1 4

van: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
(KNAW)
wanneer: 30 juni
waar: Trippenhuis, Amsterdam
wat: gratis symposium

Rekenen: het onderwijs,
het vak en de toets
De rekentoets in het vo zet de discussie over rekenen, rekenonderwijs en -toetsen weer op scherp. Wat biedt de wetenschap op
dit gebied aan nieuwe inzichten? Vijf jaar na het KNAW-advies
over rekenen in het basisonderwijs wordt deze middag de balans
opgemaakt met wiskundigen, psychologen en didactici. Het programma bestaat uit lezingen over het onderwijs, het vak en toetsen, en het wordt afgesloten met een paneldiscussie. Deelname is
gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. www.knaw.nl/rekenen
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boekbespreking

Aan schoolleiders worden hoge eisen gesteld. Het vak vergt veel. Hoe kun
je energiek en effectief leidinggeven en leren? Het boek ‘Vitale schoolleider,
vitaal schoolteam’ van Ron van der Vlist reikt daarvoor handvatten aan. Met
maar één doel: de vitaliteit van de schoolleider verhogen en in het verlengde
daarvan die van de teamleden. tekst jan stuijver, avs

vitale schoolleider,
vitaal schoolteam
Je eigen vitaliteit en die van je team verhogen is geen kleine opgave. Ook het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd vraagt
om meer bewustwording van de eigen
vitaliteit en energie. Hoe kun je optimaal de
eindstreep halen?
Iedereen kent wel van die dagen waarbij je
van het ene naar het andere rent. Van het
oplossen van een conflict naar de volgende
afspraak. Voor je het weet is de dag weer
om en voel je je uitgeblust. De vitaliteit
breekt zich op.

h et i s g e e n pu b l i c at i e
d i e j e va n b e g i n tot
eind leest, maar die
je kunt gebruiken
naar gelang er
behoeftes en zaken
spelen bij jezelf of
in je team
De publicatie ‘Vitale schoolleider, vitaal
schoolteam’ geeft informatie over tal
van onderwerpen rondom het werk als
schoolleider, zoals prioriteiten stellen en
communicatie met het team, ouders en leerlingen. De grootste verantwoordelijkheid
van leiders is – aldus Tony Schwarts in ‘The
way we’re working isn’t working’ – het vitaal
houden van zichzelf en hun personeel door
energie te mobiliseren, door te focussen, te
inspireren en regelmatig te vernieuwen.
Veranderingen bij jezelf teweegbrengen
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vraagt om een planmatige aanpak. Van
belang is de juiste doelen te stellen, die
voor jou zinvol en inspirerend zijn en in
verbinding staan met jouw eigen unieke
waarden, verankerd in jouw visie op leiderschap en onderwijs. Dit is uiteindelijk
ondersteunend voor je hele bereik van
autonomie met als kwaliteiten: onafhankelijkheid en zelfbewustzijn. In het tweede
deel van het boek wordt de methode VITAAL
toegelicht. Hierin worden de volgende zes
stappen onderscheiden:
•
•
•
•
•
•

 = eigen Visie scherp krijgen
V
I = je Inspiratiebronnen gebruiken
T = jezelf een Taak geven
A = je Agenda trekken
A = in Actie komen
L = Leun achterover en reflecteer.

Vitaliteit betekent letterlijk: levenskracht.
Om deze volledig of zoveel mogelijk te
kunnen voelen, moet je aan vier behoeftes
voldoen, stelt Van der Vlist. Behoeftes op
fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel
gebied. En als het goed is moeten die vier
gebieden ook met elkaar in verbinding
staan, geïntegreerd zijn.

De auteur beschrijft naast theorie ook
praktijkverhalen en geeft een veelheid aan
tips. Bij alle behoeftes staat oefeningen
beschreven die je individueel of in teamverband kunt doen (bijvoorbeeld ‘waar
besteed je de meeste tijd aan’ of ‘hoe ga
je om met de briefing aan het begin van de
dag’). Het is daarom geen publicatie die je
van begin tot eind leest, maar die je kunt
gebruiken naar gelang er behoeftes en
zaken spelen bij jezelf of in je team, zoals
timemanagement, teambuilding, samenwerken of taakverdeling.
De schoolleider die een visie heeft op
onderwijzen, opvoeden en leiderschap,
daarnaar leeft en óók nog op reflecteert,
kan zichzelf langdurig vitaal houden. Deze
schoolleider weet waar hij of zij voor staat
en markeert voor medewerkers het speelveld waarbinnen zij hun werk kunnen doen.
Het boek van Van der Vlist kan schoolleiders ondersteunen bij het maken van
een programma dat aansluit bij de eigen
specifieke leer-en ontwikkelingsbehoeften,
en daarmee ook het team en de school
als geheel. _

Vitale schoolleider, vitaal schoolteam. Effectief en energiek
leidinggeven en leren, Ron van der Vlist, LannooCampus, 2013
Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te
vinden op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.
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In opdracht van de stichting MONTON
zoekt Compaen Groep een:

Directeur/ (beoogd) bestuurder
die kan stimuleren, organiseren, ontwikkelen en verbinden

Herken jij jezelf hierin?
Ga dan naar www.compaengroep.nl
of naar www.monton.nl
voor de volledige vacaturetekst en profielschets.

Op zoek naar
een nieuwe collega?
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite
van de AVS
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consulenten
Adviseren en begeleiden bij ernstige schoolplaatsingsproblemen (zowel in het speciaal
onderwijs als in het reguliere onderwijs) van
kinderen met extra ondersteuningsbehoefte
(vanwege ziekte, stoornis of handicap) en/of bij
kinderen die langer dan vier weken thuiszitten.
Onderwijsconsulenten geven advies en begeleiding als school en ouders het niet eens kunnen worden over het schoolplaatsingsaanbod
van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte, of het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief.

Gezocht:
Directeur obs De Boomgaard
in Mijnsheerenland (ZH)
Directeur Groen van Prinstererschool
te Voorburg

Ook in het stelsel van Passend onderwijs blijven de onderwijsconsulenten beschikbaar.

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf
85 euro per maand!

Postbus 19521
2500 CM Den Haag
T 070 312 28 87
E info@onderwijsconsulenten.nl
I www.onderwijsconsulenten.nl
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Noteer vast in
uw agenda!
Vijf dagen inspiratie,
de nieuwste trends en
ontwikkelingen. Mis het niet!

27-31 januari 2015

Jaarbeurs Utrecht
www.not-online.nl

