Beste Marie-Jeanne Baelmans,

Het Grote Tijdsonderzoek: vergeet de directeur niet!
Op woensdag 19 september stelde minister Crevits de resultaten van het Grote Tijdsonderzoek
voor. Daarin hielden meer dan 9000 leerkrachten nauwgezet hun tijdsbesteding bij. Voor wie
in het onderwijs werkt, waren de cijfers niet verrassend. Leraren blijken gemiddeld meer dan
41u per week te werken, en besteden het grootste deel van hun tijd aan hun kerntaken.
De Vereniging voor Leidinggevenden Vlaams Onderwijs is tevreden dat met dit onderzoek een
aantal clichés over het lerarenberoep ontkracht en geobjectiveerd worden, maar vraagt wel
meer aandacht voor het aandeel van directies en beleidsondersteuners.
Een gelijkaardig onderzoek bij directeurs en beleidsondersteuners in alle onderwijsniveaus kan
een zinvol debat over onderwijsloopbanen alleen versterken.
Het verlagen van de administratieve planlast voor leerkrachten is broodnodig. Ruimte geven
voor professionalisering ook. Maar dit mag niet leiden tot een verhoging van de werkdruk van
de leidinggevenden.
Het grote verloop van directies bij het begin van een schooljaar is een teken aan de wand.
Zonder bijkomende maatregelen dreigt niet alleen een lerarentekort, maar ook een
directeurstekort.
De VLVO pleit er dan ook voor om ook de werkdruk van directies en beleidsondersteuners in
kaart te brengen, en gerichte maatregelen te nemen die zowel in de klas als in het
directiebureel leiden tot meer tijd en ruimte voor waar het echt om gaat: kwaliteitsvol
onderwijs met gemotiveerde leerkrachten en beleidsmakers.

Nascholingscontinuüm (herinnering)
We denken erover na om in samenwerking met Thomas More ook nascholing aan te bieden in
Oost- en West-Vlaanderen. Daarvoor peilen we graag naar jullie verwachtingen. Welke regio,
welke periode….? Vul even deze korte vragenlijst in, en dan kunnen we aan de slag.
Het is de bedoeling om deze cursussen – die passen in de leiderschapspraktijken van
het nascholingscontinuüm – te organiseren in het schooljaar 2019-2020. We zijn naarstig op
zoek naar een gepaste locatie. Nog niet ingevuld? NU DOEN!

Cursus ISL
In het kader van professionalisering voor leidinggevenden in het onderwijs bieden wij een zeer
hoogstaande cursus aan, georganiseerd door ISL (International School Leadership)
dochtermaatschappij van OPC (Ontario Principals Council) in Canada.
Deze driedaagse cursus wordt erkend als Modules 1 en 2 van het International School
Leadership Certificate Level1.
De aangeboden modules focussen op:
1.Ontdekken van alle eigenschappen van de effectieve schoolleider voor het 21ste-eeuwse
onderwijs, gebaseerd op internationaal onderzoek. (Ken Leithwood, Michael Fullan, Vivianne
Robinson e.a.)
2.Eigenschappen leren kennen voor effectieve scholen die hedendaags onderwijzen en leren,
interculturele competenties en wereldburgerschap willen ontwikkelen.
Deelnemers voorzien zelf een laptop of tablet om online bronnen te kunnen raadplegen.
De voertaal van de cursus is Engels.
Lesgever Joni Heard is een gepassioneerde ISL instructeur. Zij heeft al meer dan 30 jaar
ervaring in verschillende leidersrollen: leraar, instructeur, universitair hoofddocent,
consultant, schoolhoofd basisschool en medewerker van het Ministerie van Onderwijs in
Ontario Canada. Joni bereikt cursisten in Brazilië, Denemarken, Noorwegen en Peru met het
Internationaal Schoolleiderschap Certificate programma.
Joni inspireert deelnemers en laat hen participeren aan haar kennis- en
interactievaardigheden ... perfecte modellering van methoden om te gebruiken zowel in de
klaslokalen als tijdens teamvergaderingen.
Klik hier voor info en inschrijven voor modules 1 en 2.

Vorig jaar de cursus van ISL gevolgd? Goed nieuws dan! Van 26 tot 28 november richten we de
cursus voor modules 4 en 5 in. Hier vind je alle info, inschrijven kan hier.

WEGENS SUCCES VERLENGD: ONZE LEDENACTIE

Ben jij directeur of beleidsondersteuner? Ben je zelf lid van de VLVO?
Dan weet je ongetwijfeld wat de VLVO kan betekenen als belangenbehartiger voor alle
leidinggevenden in het onderwijs.
Ken je collega's die directeur of beleidsondersteuner zijn geworden? Heb je contact met
nieuwe of ervaren collega-directeurs die nog geen lid zijn?
Dan kom je in aanmerking voor onze ledenactie.
Breng je een nieuw lid aan, dan krijg je van ons een boekenbon van Standaard Boekhandel ter
waarde van € 20.
De nieuw aangesloten directeur of beleidsondersteuner krijgt het lidmaatschap tot eind
december 2018 cadeau indien hij betaalt voor 2019!
Deze actie loopt tot en met 30 november en zolang de voorraad boekenbonnen strekt.
Hoe neem je deel?
Vul dit formulier in.
Vraag aan uw collega om zich hier te registreren.
Als de aansluiting van het nieuwe lid effectief in orde is, ontvang je van ons je boekenbon.

LID WORDEN? KLIK HIER!
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