
 

 

 

School aan Zet schoolleidersbijeenkomst  

 

Op maandag 29 september organiseerde de ISBO de derde schoolleidersbijeenkomst. De bijeenkomst 

is mogelijk gemaakt door het programma School aan Zet. Het dagprogramma is ontwikkeld door 

Marijke van Vijfeijken (HAN), Willem de Boer (APS) en Yusuf Altuntaş (ISBO).  

 

De insteek van de bijeenkomst was tweeledig. In het eerste deel van de bijeenkomst werd een 

inventarisatie gemaakt van de onderwerpen die de schoolleiders de komende tijd zullen bezighouden.  

Marijke van Vijfeijken richtte zich op trends in de maatschappij en in het onderwijs. Een voorbeeld van 

een maatschappelijke trend is dat de samenleving steeds meer van de overheid verwacht. In het 

onderwijs zien we dit terug in de relatie tussen de ouders en de school. Wordt dit een relatie zoals die van 

een klant en een dienstverlener? Een trend in het onderwijs is dat de toepassingsmogelijkheden van ICT 

toe nemen. Dit is een kans om bijvoorbeeld meer te kunnen differentiëren in het onderwijs maar vraagt 

ook om professionalisering van de leraren. Schoolleiders moeten prioriteren en strategisch inzicht hebben 

of ontwikkelen.  

 

Een inventarisatie laat zien dat de onderstaande thema’s extra aandacht behoeven. We zullen hier 

rekening mee houden in de toekomstige netwerkbijeenkomsten. 

 Deskundigheidsbevordering  

 Differentiatie  

 Excelleren 

 Groei  

 ICT 

 Identiteit  

 Ouderbetrokkenheid  

 Passend onderwijs 

 Taal 

 

 

In het tweede deel van de bijeenkomst konden de aanwezigen luisteren naar een interactieve 

gastlezing binnen het thema Omgaan met Verschillen. Professor Sabine Severiens, hoogleraar 

Onderwijskunde aan de UvA en EUR, ging in haar gastlezing in op het thema Superdiversiteit. De term 

‘superdiversiteit’ verwijst naar de toegenomen diversiteit in de achtergrond van leerlingen in het 

grootstedelijk onderwijs. Onderzoek naar superdiversiteit moet inzicht geven in ongelijkheid en kansen 

op school. Leerkrachten op scholen in grote steden hebben te maken met klassen vol kinderen met 

enorm uiteenlopende achtergronden. Deze kinderen doen kennis op over de superdiverse 

achtergronden van hun klasgenoten en thema’s als migratie en discriminatie. Van leerkrachten die 

lesgeven aan kinderen in superdiverse klassen worden extra competenties en kennis gevraagd.  

Meer over dit onderwerp kan worden nagelezen in de oratie van prof. Severiens op 

www.oratiereeks.nl/upload/pdf/PDF-2011weboratie_Severiens.pdf.  

 

De vierde bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 20 november 2014 van 10.00 - 13.00 uur. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij: m.elkhayami@deisbo.nl | 0334571001 | 0654346509.  

http://www.oratiereeks.nl/upload/pdf/PDF-2011weboratie_Severiens.pdf
mailto:m.elkhayami@deisbo.nl

