
Afgelopen herfst waren alle 

ambtenaren onderwijs van de 

gemeenten in Twente uitgeno-

digd voor een bijeenkomst met 

directie en bestuur van HES/

Expertis. Op 29 oktober 2009 

vond de bijeenkomst plaats in de 

villa van Hogeschool Edith Stein. 

Doel was het vergaren en delen 

van kennis. Drie lectoren van 

Twente School of Education waar 

Expertis partner in is, hielden een  

presentatie over het onder-

werp opbrengsten in het onder-

wijs, op het gebied van taal en 

rekenen en onderwijskundig  

leiderschap. Op basis van deze 

presentaties spitste de discussie 

zich toe op de regiefunctie van 

gemeenten, de monitoring van 

onderwijsresultaten en de edu-

catieve agenda. De bijeenkomst 

werd positief gewaardeerd. Een 

vervolg is inmiddels gepland. 
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Als intern begeleider van 
een Hengelose basis-
school krijgt Mariska vaak 

te maken met verhalen over kin-
deren vol problemen en dingen die 
niet goed gaan. Ze wordt hier wel 
eens moe van. Het levert haar, de 
kinderen en hun ouders weinig per-
spectief en energie op. Dat moet 
anders kunnen, dacht ze. Weten 
waar de oorzaak van een probleem 
ligt, hoeft niet per se bij te dragen 
aan de oplossing. Ook vindt ze het 
jammer van de tijd om steeds met 
de problemen bezig te zijn. Liever 
steekt ze haar energie in het vinden 
van de oplossingen.  
Mede naar aanleiding van een lezing 
over oplossingsgericht werken die 
Fontys OSO en Expertis ruim een 
jaar geleden organiseerden, raakte 
ze nieuwsgierig. Ze volgde de cur-
sus Oplossingsgericht werken en 
Kids’ Skills van Expertis en Fontys 
OSO, en ging met de opgedane 
kennis en getrainde vaardigheden 
in de praktijk aan de slag. “De cur-
sus heeft mij en de leerlingen echt 
goed gedaan,” concludeert ze. 

Vaardigheden leren
Aanvankelijk was ze wat scep-
tisch over het mogelijke resultaat. 
“Want zou het echt wel werken? 
Ja dus,” spreekt ze uit eigen erva-
ring, nadat ze er in de praktijk mee 
aan de slag is gegaan. Vooral het 
omzetten van problemen in een te 
leren vaardigheid en het omschrij-
ven van de voordelen daarvan, zijn 
volgens Mariska hele belangrijke 
stappen.
Ook het geven van invloed en 
leggen van verantwoordelijkheid 
bij de kinderen zelf is van groot 
belang. Want adviezen gegeven 
door een ander, hoe goed bedoeld 
ook, zijn vaak weinig passend. 
Vaak weten kinderen zelf heel 
goed wat ze lastig vinden en heb-
ben ze een oplossing in hun hoofd. 
Ook kunnen ze best vertellen waar 
hun kracht zit en hoe ze al eens 
eerder moeilijkheden hebben over-
wonnen. 

Agenda
23 maart
Bijeenkomst voor leidinggevenden kinderopvang en 
peuterspeelzalen
Zie pagina 2

24 maart
Conferentie Op weg naar opbrengstgericht passend 
leesonderwijs. Wat werkt?
Zie pagina 3

19 mei
Conferentie Functiemix voor primair onderwijs
Alle schoolbesturen staan voor de taak om de functiemix in 
hun instellingen te versterken, als uitvloeisel van het Convenant 
Leerkracht. Voor het primair onderwijs is de functiemix een nieuw 
verschijnsel. TSE/Expertis diept tijdens deze conferentie dit onder-
werp uit met behulp van good practices en ervaringen uit het 
bedrijfsleven. De doelgroep is een beperkt aantal bestuurders en 
directeuren uit het primair onderwijs.
Meer informatie: jonneke.adolfsen@expertis.nl of tel. 074-8 516 516. 

2 juni 
Eerste bijeenkomst nieuwe serie Inspirerend leiderschap
De vijfde serie ontmoetingen voor basisschooldirecteuren start met 
het onderwerp Hoe resultaatgericht ben ik als leidinggevende? Een 
actueel thema in een tijd waarin de opbrengsten van het onderwijs 
volop in de schijnwerpers staan. De succesvolle formule van de 
vorige bijeenkomsten - ook het bedrijfsleven het woord geven - is 
gehandhaafd. De twee andere thema’s van deze serie zijn Effect 
van werkplezier op resultaten - een onderschatting? op 3 november 
2010 en Waarde(n)vol leidinggeven op 2 februari 2011. 
Meer informatie en inschrijving: www.expertis.nl

Cursus Kids’ Skills laat kinderen floreren 

‘Energie steken in oplossingen’

Personeelsvoorziening Twente regelt vervanging basisschoolleerkrachten

Supersnelle vervanging

Mariska Bosch-Falk, intern begeleider op basisschool 
‘t Schöppert en psychomotorisch kindercoach van 

SpelenderWijs, volgde de cursus Kids’ Skills.

Eigenwaarde en zelfvertrouwen
In dit proces hebben ze vaak wel een ander 
nodig die hen helpt in de goede richting. Het 
stellen van de juiste vragen en het samen zetten 
van kleine haalbare stappen is essentieel. Dat 
is lastig, ondervond Mariska. De valkuil van de 
‘problem-talk’ is groot. In de rol van gespreks-
partner moet je echt openstaan voor de ideeën 
van het kind. Dat vraagt om reflectie op je eigen 
manier van communiceren. Natuurlijk kom je daar- 
bij ook je eigen onzekerheden tegen. 
Het grootste succes heeft ze opgedaan met een 
leerling die vanwege zijn gedragsproblemen niet 
meer met zijn leerkracht door één deur kon. Nu 
functioneert hij weer in de groep en hoort hij erbij. 
Niet alleen voor de leerling, maar ook voor zijn 
leerkracht en ouders een heel mooi en hoopge-
vend resultaat. Toch blijven er voor deze leerling 
nog voldoende vaardigheden te leren en verdwij-
nen niet alle gedragsproblemen van de ene op de 
andere dag. Maar mede door zijn eigen inbreng en 
inzet lukken dingen nu wel. Dit geeft hem een goed 
gevoel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en biedt 
perspectief voor de toekomst. 

Na de voorjaarsvakantie starten Fontys OSO  
en Expertis een nieuwe cursus  

Oplossingsgericht werken en Kids’ Skills. 
Voor meer informatie: i.heerink@fontys.nl of 

esther.geerke.goos@expertis.nl en www.expertis.nl

Vermoeiend, al dat bezig zijn met problemen van kinderen. Kun 
je niet beter energie steken in het vinden van oplossingen, en 
daarbij de kracht van kinderen zelf gebruiken? Absoluut. Dat 
ervoer intern begeleider Mariska Bosch-Falk door de cursus 
Kids’ Skills van Expertis en Fontys OSO.

Ruim 90 basisscholen maken gebruik van 
de Personeelsvoorziening Twente, die al hun 
zaken betreffende vervanging regelt. Sinds 
afgelopen zomer ligt het percentage succes-
volle bemiddelingen op 98 procent. Een enor-
me tijdsbesparing voor basisschooldirecteuren. 

Gemiddeld worden elke week ongeveer 150 aan-
vragen ingediend en afgehandeld. In totaal beschikt 
de PVT over ruim 400 invallers die in te zetten zijn. 
Bijna altijd is er werk voor hen. Hoe verloopt de aan- 
vraag? De schooldirecteur doet bij de PVT een aan-
vraag via het internet; de PVT-medewerkers matchen 
een geschikte invaller. Als de invaller vervolgens de 
gevraagde invalbeurt bevestigt, is de vervanging gere-
geld. Daarna zorgt de PVT voor de gehele administra-
tieve verwerking. 

Vervanging op korte termijn 
Maar al te vaak hoort een directeur ‘s ochtends vroeg 
of ’s middags dat een personeelslid ziek is. Nieuwe 
kantoortijden maken het mogelijk deze aanvragen om 
directe vervanging adequaat op te lossen. 
Elke ochtend van 7.00-13.30 uur is het PVT-kantoor 
telefonisch bereikbaar. Zo mogelijk worden nog mat-
ches tot stand gebracht voor een middag. Ook meldt 
menige school aan het eind van een werkdag nog 
ziekte van een leerkracht. De PVT heeft daarom de 
kantoorbezetting verlengd van 16.00 uur tot 20.00 uur, 
een gouden greep. Last-minute-aanvragen worden 
overigens altijd telefonisch afgehandeld.

Onderdeel Expertis
De PVT draait sinds juli 2007 onder auspiciën van 
Expertis. Bij de oprichting waren acht schoolbesturen 
betrokken. Inmiddels is de PVT steeds professioneler 
geworden, wat blijkt uit de toename van het aantal 
bemiddelingen en activiteiten.

Meer informatie: www.personeelsvoorzieningtwente.nl 

Training schoolcontact- en 

vertrouwenspersonen

Sinds enkele jaren organiseert Expertis een scholing voor recent 

aangestelde schoolcontact- en vertrouwenspersonen. Dit kalen-

derjaar zijn al twee groepen aan bod geweest. In september zal bij 

voldoende belangstelling opnieuw een groep geschoold kunnen 

worden. De cursus is bedoeld voor startende functionarissen, maar 

ook voor wie al langer de functie uitoefent en zijn kennis en vaardig-

heden weer eens wil opfrissen. 

De cursus beslaat twee dagen en bestaat uit informatie over wet- en 

regelgeving, een analyse van de problematiek (pesten, discriminatie, 

geweld, seksuele intimidatie, seksueel misbruik) en een training van 

persoonlijke vaardigheden zoals gesprekstechniek. Cursusleider is 

Jonneke Adolfsen, senior adviseur bij Expertis. Zij was een aantal 

jaren werkzaam als vertrouwensinspecteur. 

Data: woensdag 22 september en woensdag 6 oktober 2010. 

Kosten: € 300,- (inclusief cursusmap).

Voor informatie en aanmelding: secretariaat@expertis.nl. Er is een beperkt 

aantal plaatsen beschikbaar. Bij overintekening zal de cursus in januari 

2011 opnieuw gegeven worden.

Ambtenaren onderwijs te gast




