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Een aanvullende cao 
voor schoolleiders
en bestuurders
De AVS heeft voor de zomervakantie onderzoek onder haar leden (waaronder ook 

veel bestuurders in loondienst) gedaan, waarin vrijwel alle leden zich positief 

hebben uitgesproken over de noodzaak te komen tot een aanvullende cao voor 

bestuurders en schoolleiders, zie Kadernieuws 1 en www.avs.nl/vereniging/

meepraten/scholenpanel. 

De huidige cao is nog sterk afgestemd op de onderwijsarbeidsmarkt van de 

jaren negentig van de vorige eeuw, toen bezoldigde bestuurders nauwelijks 

voorkwamen en schoolleiders nog vaak meewerkende voormannen/vrouwen 

waren. Die situatie is anno 2012 wel veranderd. De verantwoordelijkheden van 

schoolleiders en bestuurders zijn sterk toegenomen. Toch vallen allen formeel 

onder dezelfde cao, al vindt een aantal bestuurders nu al dat de cao niet op 

hen van toepassing is. Dit leidt tot ongewenste situaties en onvoldoende 

transparantie. Een voorbeeld: de huidige werktijdenregeling voor onderwijs-

personeel voldoet al lang niet meer voor schoolleiders en bestuurders. 

Ik wil er voor pleiten de huidige cao voor bestuurders en schoolleiders te ont-

doen van alle overbodige regelingen en de salaristabellen aan te passen aan de 

reële situatie van 2012 en verder. De maximumschalen moeten worden aan gepast 

om recht te doen aan de taken en verantwoordelijkheden van leiding gevenden 

van nu. Maar anders dan de PO-Raad vind ik dat een dergelijke cao moet 

worden afgesproken door sociale partners, werkgevers en werknemers in het 

onderwijs, en niet door een oncontroleerbare club als de VTOI (Vereniging voor 

Toezichthouders in Onderwijsinstellingen). De PO-Raad vertegenwoordigt de 

werkgevers, de AVS e.a. de werknemers. Zo hoort het, is het transparant en krijgt 

het draagvlak. Daarmee voorkomen we in onze sectoren schandalen die zich voor 

hebben gedaan in de overige sectoren. En daar zijn we allemaal mee gediend, 

lijkt me zo. 

Kaderspel  door ton duif
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vergelijking verkiezingsprogramma’s politieke partijen

Van ‘afschaffen nullijn’ tot ‘een 
conciërgewoning naast de school’ 
en ‘lesgevende schoolleiders’
Met de verkiezingen vlak voor de deur dook Kader Primair in de diverse partijprogramma’s en zette de 

belangrijkste onderwijsstandpunten op een rij. Er klinken veel dezelfde geluiden door, maar op sommige 

vlakken staan de politieke partijen lijnrecht tegenover elkaar.

De nullijn in het onderwijs gaat als het 

aan de PvdA en de SP ligt onmiddellijk 

van tafel: “De lerarensalarissen moeten 

de loonontwikkeling in de markt volgen.” 

Wat D66 betreft lopen de lerarensalarissen 

vanaf 2013 weer in de pas met de salaris-

sen in de marktsector. GroenLinks wil de 

nullijn vanaf 2014 laten vervallen.

Minder bureaucratie en 
overhead
Het CDA wil komen tot nieuwe 

bestuurlijke verhoudingen tussen over-

heid en onderwijs. Met meer ruimte 

voor scholen, vrijheid en verantwoorde-

lijkheid om zelf de lat hoger te leggen. 

Daartoe zou een ‘Nationaal Onderwijsak-

koord’ gesloten moeten worden tussen 

overheid, vakbonden, schoolbesturen en 

organisaties van ouders en leerlingen. 

Voorwaarde is dat de onderwijskwaliteit 

en de onderwijsresultaten toenemen. Zo 

niet, dan zal toezicht en controle worden 

geïntensiveerd. Ook GroenLinks roept 

op tot een Nationaal Onderwijsakkoord, 

“dat bestaande vormen van afstemming 

versterkt en als doel heeft om elke leer-

ling voldoende aandacht en begeleiding 

te kunnen geven”. Onder andere door 

minder management wil de partij de 

leerkracht weer de ruimte geven om zijn 

werk te doen.

D66 wil de relatie tussen scholen en 

de lokale, regionale en landelijke over-

heid versimpelen en directer maken ten 

behoeve van meer vrijheid en minder 

regeldruk en rapportages voor scholen 

en instellingen: “Maar zodra de kwaliteit 

achterblijft en een school zwak is, stapt 

de overheid in om eisen te stellen.” Het 

aantal semi-overheidsinstituten en de 

bijkomende kos-

ten kunnen wor-

den teruggebracht, 

aldus de partij. D66 

vindt verder dat de 

kosten voor management 

moeten worden beheerst 

en in sommige gevallen 

ook fors teruggebracht. 

Daarnaast wil de partij af van 

urennormen.

De ChristenUnie (CU) pleit voor 

een organisatiestructuur waarbij het 

management zo laag mogelijk bij de 

basis wordt gehouden en waarin de over-

heid eveneens een stap terugdoet en zich 

beperkt tot het scheppen van voorwaar-

den: “Hierbij passen lumpsumbudgetten 

beter dan projectsubsidies en geoormerkt 

geld.” Verder wil de partij de regeldruk 

en de verantwoordingsplicht voor ont-

vangen gelden verminderen door onder 

andere het schrappen van 30 procent van 

de kerndoelen en meer vrij besteedbare 

budgetten. Christelijke bondgenoot SGP 

wil subsidies voor specifi eke regelin-

gen en projecten ook zoveel mogelijk 

voorkomen.

De PVV wil dat scholen het geld dat zij 

ontvangen voor minimaal 80 procent aan 

het onderwijs zelf besteden. “Hakken in 

managementlagen”, is het credo. De SP 

wil bureaucratie en regeldrift een halt 

toeroepen, onder ander door inzichte-

lijk te maken welk deel van het budget 

scholen daadwerkelijk in het onderwijs 

stoppen: “Zo nodig hanteren we een 

maximumpercentage voor bureaucra-

tie.” Subsidies aan organisaties als de 

HBO-raad, de MBO-raad, de VO-raad en 

de PO-Raad wil de partij afschaffen en 

schoolmanagers zouden ook moeten 

gaan lesgeven. Wanpresterende bestuur-

ders mogen geen nieuwe onderwijsfunc-

ties bekleden, aldus de SP, die onderzoek 

wil doen naar een nieuw bestuursmodel 

in het onderwijs met een experiment 

waarbij het budget direct naar scholen 

gaat. Het Democratische Politiek Keer-

punt (DPK) van Hero Brinkman wil de 

functioneringseisen van alle managers 

en bestuurders vergelijken met hun 

daadwerkelijke effectiviteit, vooral om te 

besparen in bestuurslagen. De oplossin-

gen van de 50PLUS-partij om bureaucra-

tie tegen te gaan: minder administratie, 

minder managers, minder vergaderen en 

meer voor de klas.

Passend onderwijs
Het CDA en de CU willen zo min 

mogelijk (postcode)bureaucratie 

bij de samenwerkingsverbanden in het 

nieuwe stelsel voor Passend onderwijs. 

Volgens de PvdA moet voor leerlingen 

met een ondersteuningsbehoefte alge-

mene toegankelijkheid worden ingevoerd, 
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ongeacht denominatie. Verder vindt de 

partij dat scholen in hun beoordeling 

moeten worden beloond voor het opne-

men van zorgleerlingen en er zeker niet 

voor worden bestraft met een lagere waar-

dering. De PvdA pleit voor het behoud 

van goed speciaal onderwijs, evenals 

GroenLinks, D66, SP en de CU.

GroenLinks wil een lesaanbod voor kin-

deren met een voorsprong, om onder-

presteren te voorkomen. Voor kinderen 

die uitblinken wil D66 dat scholen een 

extra taal of speciaal programma kunnen 

bieden. Aandacht voor hoogbegaafdheid 

en talentvolle leerlingen komt ook voor 

in de programma’s van de VVD (concept), 

Partij voor de Dieren (PvdD) en de CU. 

Laatstgenoemde partij waarschuwt ervoor 

dat ‘gewone’ leerlingen niet tussen wal 

en schip mogen vallen.

Professionalisering en 
ondersteuning
Het CDA wil de onderwijskwali-

teit bevorderen door professionalisering 

van leerkrachten, directeuren en toe-

zichthouders. “Selectie aan de poort moet 

alleen de allerbeste studenten toelaten 

tot lerarenopleidingen.” GroenLinks trekt 

in het Lenteakkoord 75 miljoen uit voor 

de professionalisering van leerkrachten 

en schoolleiders. D66 investeert 500 mil-

joen in de scholing van (startende) leer-

krachten en wil bij gedwongen ontslagen 

kijken naar de kwaliteit van leerkrachten 

en niet uitsluitend naar dienstjaren en 

leeftijd. De PvdA wil de lerarenbeurs 

continueren en is voor verplichte bij- en 

nascholing van leerkrachten en school-

leiders via het beroepsregister. De CU wil 

de lerarenbeurs en het lerarenregister 

eveneens continueren en pleit voor een 

‘talentenbudget’ om de expertise van 

leerkrachten te onderhouden: “Om hun 

bevoegdheid te kunnen behouden dienen 

leerkrachten zich te laten bijscholen.” 

De SGP wil de mogelijkheden voor het 

gebruik van de lerarenbeurs vergroten. 

Ook de VVD vindt dat leerkrachten struc-

tureel en verplicht aan bij- en nascho-

ling horen te doen via registratie in het 

register: “Slecht presterende leerkrachten 

worden – als zij niet in staat zijn zichzelf 

te verbeteren – ontslagen.” De partij wil 

betere ondersteuning van beginnende 

leerkrachten en ziet op termijn graag 

dat leerkrachten zo hoog mogelijk zijn 

opgeleid. Tot slot vindt de VVD dat er 

eisen moeten worden gesteld aan de kwa-

liteit van leidinggevenden.

Het CDA, de SP en GroenLinks pleiten 

voor ondersteuning van de leerkracht 

door klassen- en onderwijsassistenten, 

gespecialiseerde vakdocenten en conciër-

ges in veelal kleinere klassen, waardoor 

zij meer tijd overhouden voor maatwerk. 

De SP wil zelfs een maximale klassen-

grootte. D66 vindt dat de fi nanciering van 

conciërges onderdeel moet zijn van de 

lumpsum. Volgens het DPK “moet de con-

ciërge weer in ere worden hersteld en met 

aanleunwoning bij de school wonen”.

Prestatiebeloning
De PvdA staat achter het afbla-

zen van de prestatiebeloning 

in het onderwijs, evenals de CU en de SP: 

“Lerarensalarissen stellen we landelijk 

vast.” VVD en het DPK zijn voor prestatie-

beloning. D66 vindt dat een uitstekende 

leerkracht zelfs meer mag verdienen dan 

een schoolleider of onderwijsmanager. 

“Een leerkracht die zich bijschoolt mag 

dat merken in het salaris.” Ook wil de 

partij extra waardering in arbeidsvoor-

waarden voor leerkrachten op achter-

standsscholen. “Dit vraagt goed perso-

neelsbeleid, inclusief het aanpakken van 

minder presterende leerkrachten.” Groen-

Links pleit eveneens voor extra waarde-

ring van deze leerkrachten: “De extra 

beloning wordt gekoppeld aan het beha-

len van extra kwalifi caties voor onderwijs 

in achterstandssituaties.” Wel is de partij 

tegen individueel prestatieloon: “Onder-

wijs is een teamprestatie.”

Opbrengstgericht werken 
en verplichte eindtoets
Het beleid om de basis in het 

onderwijs op orde te brengen en de lat 

hoger te leggen wordt als het aan het 

CDA ligt onverkort voortgezet: “Met veel 

aandacht voor taal en rekenen, opbrengst-

gericht werken.” De PvdA geeft de focus 

taal en rekenen ook prioriteit en wil 

“voorkomen dat ieder maatschappelijk 

probleem wordt doorgeschoven naar het 

onderwijs in de vorm van weer een lespak-

ket”. VVD en PVV willen eveneens dat taal 

en rekenen meer centraal staan. De SGP 

is bang dat door deze eenzijdige aandacht 

de waarde van brede vorming uit het oog 

verloren wordt.

Het CDA ziet toetsen als een middel, geen 

doel op zich. “Scholen hebben vrijheid 

in de keuze voor eindtoetsen en leerling-

volgsystemen.” Dit tot ongenoegen van 

onderwijsminister Van Bijsterveldt (CDA), 

die pleit voor één verplichte, centrale 

eindtoets. Ook in het programma van de 

PvdA kiezen scholen hun eigen leerling-

volgsysteem, waaronder een eindtoets. De 

PvdD wil dat scholen de vrijheid krijgen 

om af te zien van de eindtoets. De SP is 

ook tegen een verplichte Cito-toets en wil 

meer aandacht voor burgerschapskunde 

of maatschappijleer, met vakleerkrachten. 

Geen centrale uniforme toetsing, zegt de 

CU eveneens. Volgens de SGP moet de over-

heid zeer terughoudend zijn met het voor-

schrijven van verplichte instrumenten en 

methoden. “Uniforme eindtoetsen, diag-

nostische toetsen en het overheidsbeleid 

d o o r b e r e k e n i n g  c p b

Het Centraal Planbureau (CPB) en het 

Planbureau voor de Leefomgeving 

(PBL) hebben de verkiezingspro-

gramma's van VVD, PvdA, PVV, CDA, 

SP, D66, GroenLinks, Christen Unie, 

SGP en DPK doorberekend in het boek 

'Keuzes in Kaart 2013-2017'. Daaruit 

blijkt dat zes van de tien partijen 

(GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, 

SGP en VVD) per saldo intensiveren 

op onderwijs. Drie partijen (PVV, DPK 

en SP) buigen om op onderwijs. Het 

CDA bezuinigt niet op onderwijs, maar 

intensiveert ook niet. GroenLinks en 

D66 intensiveren met respectievelijk 

2,4 en 1,7 miljard euro het meest, ter-

wijl de PVV met 1,9 miljard het meest 

bezuinigt. PVV en SP onderscheiden 

zich door een relatief grote korting op 

de lumpsum. Dit resulteert volgens 

het CBP naar alle waarschijnlijkheid in 

klassenvergroting, terwijl beide partij-

en wel voorstander zijn van schaalver-

kleining en zelfs kleinere klassen (SP).

Volgens de SP is de bezuiniging echter 

bedoeld voor management en over-

head, met name in het mbo en hbo en 

in mindere mate in het vo.

Meer informatie: www.cpb.nl 

>
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voor opbrengstgericht werken worden 

geannuleerd.” Ook wil de partij het 

gebruik van (grafi sche) rekenmachines bij 

toetsen en examens in het basis- en voort-

gezet onderwijs zoveel mogelijk beperken. 

GroenLinks wil de vroege selectie in het 

Nederlandse onderwijs terugdringen door 

bijvoorbeeld toetsscores (zoals Cito-scores) 

alleen als selectiecriterium te gebruiken 

als deze zijn gebaseerd op voortgangstoet-

sen, die op verschillende momenten gedu-

rende de basisschooltijd zijn afgenomen 

en worden gecombineerd met het oordeel 

van de leerkracht.

Alleen VVD, D66 en PVV staan ach-

ter het kabinetsvoorstel voor een ver-

plichte eindtoets, dat daarmee van de 

baan lijkt.

Beoordeling, bekostiging 
en rol inspectie
De PvdA is voor gedifferenti-

eerd inspectietoezicht, waarbij scholen 

naast (zeer) zwak ook als ‘goed’ of ‘zeer 

goed’ kunnen worden beoordeeld. Om 

een bewuste schoolkeuze mogelijk te 

maken moet de onderwijsinspectie de 

prestaties van scholen inzichtelijk en 

vergelijkbaar online bekend maken, op 

gemeentelijk niveau, vindt D66. Om 

sluiting te voorkomen wil de partij 

dat een zwakke school onder curatele 

wordt gesteld. GroenLinks vindt dat 

waarderingssytemen gebaseerd moeten 

zijn op een evenwichtig pakket aan 

criteria en wenst geen beloningssys-

teem voor scholen en leerkrachten op 

basis van toetsscores. Ook de SGP ziet 

de resultaten voor rekenen en taal als 

kwaliteitsindicator, maar “ze kunnen 

geen wettelijke bekostigingsvoorwaarde 

zijn”. De CU vindt dat de meetbare kwa-

liteit wel leidend is voor de bekostiging. 

D66 vindt de kwaliteit en mate van 

achterstand maatgevend voor de verde-

ling van gelden. De VVD wil de finan-

ciering van basisscholen voor een deel 

afhankelijk maken van de kwaliteit. De 

SGP is voorzichtig met scholen enkel 

te beoordelen op hun resultaten voor 

rekenen en taal en wil de wettelijke 

bevoegdheden van de inspectie verso-

beren: “Onderdelen van het toezicht-

kader die op gespannen voet staan met 

de didactische vrijheid van scholen, 

worden geschrapt.” De SP spreekt over 

het hervormen van de inspectie, “zodat 

inspecteurs genoeg tijd krijgen om 

scholen te bezoeken in plaats van zich 

met papieren bezig te houden.”

Schaalgrootte
Het CDA is vóór kleinschalig 

onderwijs: “Als alle betrokke-

nen het erover eens zijn kan een school 

de-fuseren of juist fuseren.” Ook volgens 

de CU moet bij fusies de menselijke maat 

weer maatgevend zijn en moeten de-

fusies (meer) mogelijk worden. De PvdA 

vindt verdere schaalvergroting in het 

onderwijs eveneens niet gewenst, Groen-

Links wil kleinschaligheid stimuleren 

en D66 en VVD zijn tegen (fi nanciële) 

fusieprikkels. De PVV ziet ook graag 

kleine scholen, geen nieuwe fusies meer 

en waar mogelijk juist ontvlechting. Om 

schaalverkleining te stimuleren wil de SP 

dat scholen de kans krijgen uit een groot 

bestuur te stappen. En: “We stimuleren 

de bouw van kleine scholen, bijvoorbeeld 

door extra fi nanciële steun.” Ook de PvdD 

roept ‘leerfabrieken’ een halt toe: “Het 

wordt eenvoudiger voor scholen om zelf-

standig te opereren, buiten het grotere 

verband van een scholengemeenschap.”

De CU vindt verder dat de positie van klei-

ne scholen die voldoen aan de kwaliteits-

norm moet worden versterkt. De partij is 

tegen ophoging van de stichtingsnorm en 

voor handhaving van de kleinescholen-

toeslag vanaf 50 leerlingen.

Meer medezeggenschap
De PvdA is, net als de PvdD 

van mening dat leerkrachten, 

leerlingen en hun ouders/verzorgers 

meer zeggenschap moeten krijgen over 

hun school: “Zo moeten zij zich kunnen 

losmaken van een groter schoolbestuur 

of kunnen samengaan met een andere 

school (ook van een andere denomi-

natie). Ook moeten zij in de toekomst 

expliciet goedkeuring geven wanneer 

het schoolbestuur een fusie voorbereidt.” 

GroenLinks wil eveneens dat ouders, leer-

krachten en leerlingen meer zeggenschap 

krijgen over het beleid van scholen en 

onderwijsinstellingen. 

“Inspraak en medezeggenschap worden 

versterkt en waar nodig worden bestuurs-

structuren aangepast.” Het CDA vindt 

dat ouders meer invloed moeten hebben 

op de manier waarop schooltijden en 

kinderopvang op elkaar aansluiten. D66 

wil de ondersteuning van ouders bij de 

medezeggenschapsraden verbeteren en 

heeft een initiatiefwet ingediend die 

het openbaar onderwijs de mogelijk-

heid geeft om de verenigingsvorm aan te 

nemen, zodat scholen ouders meer kun-

nen betrekken. De SGP vindt dat scholen 

die door een vereniging worden bestuurd 

juist vrijstelling van de medezeggen-

schapsverplichtingen moeten krijgen. De 

50PLUS-partij wil de zeggenschap over het 

beheer op scholen teruggeven aan ouders 

en leerkrachten: “Schoolbesturen worden 

gekozen en niet benoemd.” 

tekst vanja de groot

l e e s  v e r d e r  vo o r  d e  a n d e r e  s ta n d p u n t e n  o p  w w w. av s . n l

Hoe denken de politieke partijen over cultuur, sport, gym en gezondheid als het gaat om het lescurriculum? En wat zijn hun 

standpunten over de vrijheid van onderwijs, krimp, brede scholen, ouderbetrokkenheid en de ouderbijdrage? Dezelfde vraag geldt 

voor onderwijsachterstanden en voorschoolse educatie, gemengde scholen, ict en techniek, mannen voor de klas en junior colleges 

(zie ook pagina 38). Op www.avs.nl/dossiers/politiek is ook de inzet van de diverse partijen op al déze gebieden te lezen. 
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De behandeling stond gepland 

op dinsdag 11 september, één 

dag voor de verkiezingen. 

Oorspronkelijk zou de behan-

deling in de Eerste Kamer 

zelfs op 3 juli plaatsvinden, 

maar werd toen ook al vooruit 

geschoven.

Samenwerkingsverbanden in 

oprichting en instellingen in 

cluster 1 en 2 kunnen aanvul-

lende bekostiging aanvragen 

voor de invoering van Passend 

onderwijs. De samenwerkende 

scholen kunnen 10 euro per 

bekostigde leerling ontvangen. 

Om subsidie te ontvangen 

vraagt de minister een werk-

agenda op te stellen. De regeling 

is een vervolg op de huidige 

'10-euroregeling'. Het bevoegd 

gezag heeft tot 1 oktober aan-

staande de tijd om een aanvraag 

bij DUO in te dienen. Cluster 1 

en 2 kan dat nog doen tot 31 

december 2012. 

Meer informatie en 

aanvraagformulieren: 

www.passendonderwijs.nl

en helpdesk@avs.nl

extra bekostiging aanvragen tot uiterlijk 1 oktober

Eerste Kamer behandelt wetsvoorstellen
Passend onderwijs pas op 2 oktober

De behandeling van de wetsvoorstellen Passend onderwijs en kwaliteit in het speciaal onderwijs 

is verplaatst naar dinsdag 2 oktober 2012.

Uit het onderzoek van de inspec-

tie blijkt dat van de 214 onder-

zochte  schoolbesturen in het 

basisonderwijs er 93 zijn die 

een hogere fi nanciële reserve 

hebben dan de signalerings-

waarde die destijds door de 

Commissie Don is vastgesteld. 

In totaal gaat het om een bedrag 

van Y 136 miljoen. In het voort-Y 136 miljoen. In het voort-Y

gezet onderwijs gaat het om 

82 onderzochte schoolbesturen, 

waarvan er 17 naar verwachting 

een ‘extra’ reserve hebben van 

Y 46 miljoen. Met de schoolbe-Y 46 miljoen. Met de schoolbe-Y

sturen is inmiddels afgesproken 

dat zij het geld alsnog gaan 

inzetten voor goed onderwijs. 

Zij zullen daartoe een meer-

jarenbegroting opstellen en/

of een risicoanalyse uitvoeren 

om de noodzakelijke omvang te 

bepalen van de fi nanciële buf-

fer. Hiermee moet ook duidelijk 

worden hoe de te ruime buffers 

worden afgebouwd. De inspec-

tie volgt de besteding van deze 

‘overtollige’ reserves in haar 

reguliere fi nanciële toezicht. 

Van Bijsterveldt: “Geld moet 

daar terecht komen waar het 

voor bedoeld is, namelijk goed 

onderwijs. Dat vraagt om fi nan-

ciële deskundigheid van school-

bestuurders zelf, maar ook van 

hun raden van toezicht.”

Beperkt
De inspectie vindt het aantal 

besturen in het po en vo met 

een te ruime fi nanciële buffer 

beperkt. Uit het onderzoek 

blijkt dat de fi nanciële ruimte 

bij een groot deel van de bestu-

ren is afgenomen. Nog 93 po-

besturen en 17 vo-besturen 

hebben dus naar verwachting 

in respectievelijk 2013 en 2014 

een te ruime fi nanciële buffer. 

Uit het onderzoek blijkt dat 

veel besturen nog onvoldoende 

inzicht hadden in hun eigen 

fi nanciële positie. 

Meer informatie: 

www.onderwijsinspectie.nl

en www.rijksoverheid.nl/

ministeries/ocw/nieuws

De AVS organiseert een 

tweedaagse  training Finan-

cieel management op 1 en 

2 november aanstaande 

(ook op 2 en 23 november 

2012 of 31 januari en 

1 februari 2013). 

Raadpleeg voor deze en 

andere ondersteuning 

het professionaliserings-

aanbod van de AVS op 

www.avspifo.nl. Neem 

voor advies en coaching 

op dit gebied contact op 

met AVS-adviseur John de 

Leeuw, j.deleeuw@avs.nl, 

tel. 030-2361010.

onderzoek financiële positie po/vo

Van Bijsterveldt: ‘Rijke schoolbesturen moeten 
opgepotte reserves alsnog inzetten voor onderwijs’
Rijke schoolbesturen die uit onervarenheid of spaarzaamheid geld hebben opgepot dat aan onderwijs kan 
worden besteed, moeten de ‘extra’ reserve alsnog inzetten voor goed onderwijs. Dat schrijft minister Van 
Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het 

Onderwijs naar de rijkste schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs.
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DUO onderzocht de effecten 

van reeds genomen en te ver-

wachten overheidsmaatrege-

len (lees: bezuinigingen) op de 

investeringen in onderwijsont-

wikkeling in het primair en 

voortgezet onderwijs. Daaruit 

bleek dat bijna alle scholen 

in het po in het boekjaar 2011 

bezuinigingen hebben doorge-

voerd en dit ook van plan zijn 

in 2012. Het gaat dan onder 

andere om bezuinigingen op 

de formatie voor onderwijs-

personeel en onderwijsonder-

steunend personeel (zie ook 

Kadernieuws 1 en www.avs.nl/

dossiers/fi nancien/lumpsum). 

Van Bijsterveldt: “Dit strookt 

niet met de feitelijke ontwik-

kelingen in het po en vo. Wel 

is de leerling/leraar ratio in 

2011 licht toegenomen. Maar 

dit is het gevolg van autonome 

keuzes van besturen en niet 

het resultaat van bezuinigin-

gen. Het bedrag per leerling 

in het basisonderwijs is de 

afgelopen jaren immers geste-

gen en blijft de komende jaren 

stijgen. Dit laat onverlet dat 

scholen tijdig moeten antici-

peren op toekomstige ontwik-

kelingen zoals krimp. Dit vergt 

soms scherpe keuzes.” 

‘gevolg van autonome keuzes besturen’

Minister herkent beeld bezuinigende scholen niet

Minister Van Bijsterveldt herkent het beeld van onder andere bezuinigen op onderwijzend personeel niet. 

Dit zegt zij in een reactie op Kamervragen over het onderzoek van DUO Market Research in opdracht van CPS, 

waarin staat dat scholen en besturen genoodzaakt zijn de komende jaren fors te bezuinigen.

De Kinderombudsman onder-

zoekt hoe het kan dat er 

kinderen in Nederland zijn 

die niet naar school gaan. 

Ook is hij benieuwd naar 

het verhaal als er inmid-

dels wél weer een school is 

gevonden. Hoe is dat gelukt? 

De Kinderombudsman heeft 

een online meldpunt voor 

thuiszitters geopend op 

www.dekinderombudsman.nl, 

waar kinderen die niet naar 

school gaan hun ervarin-

gen kunnen vertellen. Ook 

ouders, leerkrachten en 

andere professionals, die 

ervaringen hebben met een 

kind dat (tijdelijk) niet naar 

school gaat, worden uitgeno-

digd dit te melden. Dullaert 

gebruikt de meldingen voor 

het onderzoek naar het recht 

op onderwijs in Nederland.

AVS-voorzitter Ton Duif: “Als 

de steekproeven van een tijdje 

geleden representatief zijn 

zou dit betekenen van ruim 

8.000 kinderen in ons land 

geen toegang hebben tot 

onderwijs. Daar kun je veel 

redenen voor aanreiken: scho-

len in de omgeving hebben 

geen dekkend aanbod, sommi-

ge kinderen 

zijn domweg 

niet te hand-

haven in de 

reguliere 

setting door setting door setting

gedrag- en 

ordeproble-

men, soms 

werken 

ouders niet 

mee of is 

er een manifest confl ict tus-

sen school en ouders, of nog 

erger: angst voor een slecht 

inspectierapport. Maar het 

zou te makkelijk zijn om je 

daar bij neer te leggen. Vanaf 

1 augustus 2013 ligt het in de 

bedoeling dat de wet Passend 

onderwijs scholen verplicht 

een leeraanbod te doen aan 

alle leerlingen die bij hen 

staan ingeschreven. Elk kind 

heeft een universeel recht op 

goed onderwijs, dat moeten 

scholen en ouders niet alleen 

bepleiten, ze moeten het ook 

realiseren. De overheid kan 

daarbij een stimulerende rol 

vervullen door er in ieder 

geval voor te zorgen dat scho-

len over voldoende mogelijk-

heden beschikken. Zodat ook 

ieder kind naar school kan.”

Er wordt zoals bekend ook 

gezeild voor het recht op 

onderwijs. De dyslectische 

broers Enrique (15) en Hugo 

(13) zijn sinds 24 augustus met 

het zeilschip van hun opa op 

wereldreis om aandacht te vra-

gen voor de thuiszittersproble-

matiek. De reis is te volgen op 

www.sailingforeducation.com

en op Facebook. 

meldpunt thuiszitters

Kinderombudsman onderzoekt recht op onderwijs

De Kinderombudsman Marc Dullaert doet onderzoek naar het recht op onderwijs in het basis- en voortgezet 

onderwijs. Aanleiding voor het onderzoek is de hoeveelheid vragen en klachten die de Kinderombudsman 

ontvangt over kinderen die niet naar school gaan en waar het de betrokken partijen maar niet lukt om ervoor 

te zorgen dat het kind weer naar school toe kan.
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Een belemmering voor goed 

burgerschapsonderwijs is ook 

het ontbreken van kennis over 

welke aanpak geschikt is voor 

welke leerlingen. De ontwik-

keling van burgerschapson-

derwijs stagneert daardoor, 

aldus de Onderwijsraad.

“Het leren functioneren in 

een democratische samen-

leving vormt de kern van 

het burgerschapsonderwijs. 

Werken aan democratie is een 

gemeenschappelijke opdracht 

voor alle scholen. Wij 

adviseren de minister daarom 

deze inhoudelijke kern helder 

te omschrijven, en ook vast te 

leggen in wet- en regelgeving 

(kerndoelen)”, stelt Geert ten 

Dam, voorzitter van de Onder-

wijsraad. “Scholen hebben 

dan verder alle ruimte en vrij-

heid om burgerschapsonder-

wijs naar eigen inzicht verder 

vorm en inhoud te geven.”

Scholen kregen in 2006 de 

wettelijke taak om aandacht 

te schenken aan burgerschap, 

maar vaak slagen zij er nog 

niet in dit op structurele en 

inhoudelijke wijze te doen. 

Er bestaan veel activiteiten 

en projecten rondom burger-

schap, maar een systematische 

aanpak ontbreekt meestal. 

Scholen hebben geen zicht op 

de (langetermijn) effecten van 

hun burgerschapsonderwijs 

en op geschikte leermethoden 

en leermiddelen, aldus de 

Onderwijsraad.

In een reactie op het advies 

van de Onderwijsraad zegt 

minister Van Bijsterveldt: 

“Het bevat goede handvatten 

die scholen van dienst kunnen 

zijn om het burgerschaps-

onderwijs te verbeteren. Het 

maakt tegelijkertijd ook dui-

delijk dat scholen al heel veel 

kúnnen. Zo is de maatschap-

pelijke stage bij uitstek één 

van de manieren om praktisch 

invulling te geven aan burger-

schap. Burgerschap is niet te 

reduceren tot een vak, maar is 

verbonden met de visie van de 

school en de gemeenschap die 

de school wil zijn. De school is 

niet alléén verantwoordelijk 

voor burgerschapsvorming, 

ook ouders spelen hier een 

belangrijke rol in.” Een uitge-

breide beleidsreactie op het 

rapport zal door een volgend 

kabinet gegeven worden. 

  

Meer informatie: 

www.onderwijsraad.nl

advies onderwijsraad

‘Meer ondersteuning nodig voor 
burgerschapsonderwijs’
Scholen verdienen meer ondersteuning bij het werken aan burgerschaps-

onderwijs. De wettelijke eisen die nu gesteld worden aan burgerschapsonderwijs 

geven onvoldoende houvast, zegt de Onderwijsraad in het pas verschenen 

advies ‘Verder met burgerschap in het onderwijs’.

Er is op dit moment nog niets 

besloten over eventuele pen-

sioenkortingen of stijgingen 

van de premie in 2014, aldus 

ABP. Dat doet het pensioen-

fonds begin volgend jaar op 

basis van de fi nanciële situatie 

op 31 december 2012.

De cijfers die genoemd wor-

den, zijn echter niet uit de 

lucht gegrepen. Ze komen uit 

een interne notitie waarin 

berekend is dat 1) als de 

marktrente op dit historisch 

lage niveau blijft en 2) als

minister Kamp de regels voor 

de rente niet aanpast en 3) als

de dekkingsgraad op het hui-

dige niveau blijft (91 procent), 

dat dan deelnemers en gepen-

sioneerden te maken krijgen 

met een forse verlaging van 

de pensioenen en een stijging 

van de premie.

Lage rekenrente
Het is dus nog helemaal niet 

zeker dat ABP in 2014 ook 

echt zulke forse maatregelen 

moet nemen. Tegelijkertijd 

geven de cijfers wel aan dat 

de situatie op dit moment 

ernstig is. Belangrijkste 

oorzaak is de extreem lage 

rekenrente die leidt tot een 

lage dekkingsgraad.

ABP roept op tot een correctie 

van de lage rente, omdat deze 

het gevolg is van een versto-

ring in de markt. Minister 

Kamp kwam eind mei met 

een plan voor een nieuwe 

rekenmethode voor de rente. 

De voorstellen in zijn plan 

vindt ABP echter nog niet vol-

doende. De pensioensector, 

waaronder ABP, is hierover in 

overleg met de minister. Die 

onderzoekt of de pensioen-

kortingen enigszins beperkt 

kunnen worden. Medio sep-

tember hoopt hij de Tweede 

Kamer hierover te kunnen 

informeren. 

situatie wel ernstig

ABP: nog geen besluit over daling
pensioen in 2014
Verschillende media berichtten over een verlaging van de ABP-pensioenen 

met 14 procent als de rekenrente niet wordt aangepast. Volgens deze berichten 

zou men hierdoor in 2014 25 procent meer premie moeten betalen. ABP legt in 

een toelichting uit in hoeverre deze speculaties terecht zijn.

7k ader prim air september 2012



ac tueel 

Uitgangspunt van de nieuwe 

wet is dat informatie voor de 

burger (denk in het geval van 

scholen aan handelingsplan-

nen e.d.) een recht is en geen 

gunst. Daaruit volgt dat de 

organen die onder de wet 

vallen hun informatie zoveel 

mogelijk actief openbaren. Een 

tweede punt van aandacht is 

dat de burger in tegenstelling 

tot de oude wet geen belang 

meer hoeft te hebben bij de 

aanvraag.

Gratis
Als een burger een verzoek 

tot hergebruik indient bij 

een bedoeld orgaan, wordt de 

informatie in principe gratis 

ter beschikking gesteld, zo 

nodig tegen kostprijs en op 

een manier die voor de burger 

begrijpelijk is en geschikt voor 

hergebruik. Dat betekent zo 

mogelijk digitaal dan wel in 

kopie.

Niet aan een informatiever-

zoek voldoen wordt onder 

deze wet als een misdrijf 

gekwalifi ceerd. 

Het wetsvoorstel is 

te down loaden via 

www.avs.nl/dossiers/

bestuurenmanagement.

informatie voor burger is recht in plaats van gunst

Nieuwe wet openbaarheid van bestuur op komst

GroenLinks Kamerlid Peters heeft bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om informatie van 

(overheids)organen makkelijker toegankelijk te maken: de nieuwe wet openbaarheid van bestuur. 

Ook alle schoolbesturen, Regionale Verwijzingscommissies (RVS’s) en REC’s vallen onder deze wet.

Ouders vinden dat de lat 

fl ink omhoog moet (beter en 

strengere leerkrachten, betere 

feitenkennis), maar tegelijker-

tijd mag de prestatiedruk niet 

verder toenemen. Nu al vindt 

meer dan de helft die te hoog. 

Uit het onderzoek blijkt dat 

ouders ook graag meer man-

nen voor de klas zien.

“In vergelijking met eerdere 

J/M-opvoedonderzoeken zijn 

ouders tobberiger, kritischer, 

vermoeider en geïrriteerder 

geworden,” zegt J/M-onder-

zoeksredacteur Anne Elzinga. 

“Het imago van het onderwijs 

heeft een knauw opgelopen. 

En gezinnen hebben ook te 

maken met de crisis. Bijna de 

helft heeft steeds meer moei-

te om de eindjes aan elkaar 

te knopen.” Gelukkig hebben 

de kinderen daar voorlopig 

weinig last van: zij zijn de 

laatste post waarop ouders 

bezuinigen.

Opvoedstijl
Ouders zijn ook kritisch over 

de opvoeding van andere 

ouders: die zijn niet streng 

genoeg (vindt 71 procent) en 

verwennen hun kinderen te 

veel (68 procent). Maar liefst 

85 procent ergert zich aan 

andermans kinderen. Hun 

eigen opvoedstijl vinden ze 

daarentegen consequent en 

beschermend. 

Meer informatie: 

www.jmouders.nl/onderzoek

lat moet hoger maar prestatiedruk niet

‘Ouders hebben minder vertrouwen in onderwijs’

Het vertrouwen van ouders in het Nederlandse onderwijs is de afgelopen drie jaar gedaald van 58 naar 

34 procent, blijkt uit onderzoek in opdracht van het maandblad J/M voor Ouders onder ruim 600 ouders van 

kinderen tussen de 4 en 16 jaar. De basisschool van hun kroost krijgt echter nog wel een ruime voldoende 

– gemiddeld bijna een 7.

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws 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 of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Multimedia. In geval van vacatures is 
gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Multimedia, Jort Ruiter (key accountmanager)  Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331600  e avs@elma.nl  www.elma.nl

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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Uit een eerste evaluatie van 

de postinitiële leergang bewe-

gingsonderwijs in 2007 bleek 

dat het kennisniveau en de stu-

diebelasting van deze leergang 

als hoog werden ervaren. Daar-

om is de leergang met ingang 

van het cursusjaar 2007/2008 

verlicht. De belasting van de 

leergang wordt als iets minder 

zwaar ervaren, maar het blijft 

voor de deelnemers een (zeer) 

pittige leergang. Een meerder-

heid vindt wel dat de mate 

waarin zij competenter zijn 

geworden opweegt tegen de 

gepleegde inspanningen.

Belasting reduceren
De leergang wordt door veel 

pabo’s in een (deels) geïnte-

greerde vorm aangeboden. Dit 

is weliswaar niet in lijn met 

de oorspronkelijke postinitiële 

opzet, maar biedt ook voorde-

len. Wanneer een deel van de 

opleiding namelijk als minor-

variant kan worden gevolgd, 

wordt de belasting geredu-

ceerd. Om het evenwicht 

tussen belasting en kwaliteit 

van de opleiding te bewaren 

is naar het oordeel van veel 

pabo-docenten een variant met 

twee ‘ingedaalde’ blokken het 

maximaal haalbare. Het nog te 

volgen postinitiële deel wordt 

daarmee ook qua omvang 

meer vergelijkbaar met andere 

specialisaties van leerkrachten 

voor het basisonderwijs (zoals 

taalcoördinator, rekencoör-

dinator, specialist muziek, 

specialist techniek). Er heeft 

zich een zeer grote variatie 

ontwikkeld van aanbodvormen 

voor de leergang, waaronder 

een groeiend (versneld) in 

company-traject. Een deel van 

de scholen is echter niet goed 

op de hoogte van de mogelijk-

heden die de postinitiële leer-

gang biedt.

Minister Van Bijsterveldt gaat 

met het Landelijk Overleg 

lerarenopleiding basisonder-

wijs (LOBO) in overleg over de 

genoemde minor of een andere 

‘lichtere’ variant.

Brede bevoegdheid
Bij ongeveer de helft van de 

scholen speelt het wel of niet 

hebben van een brede bevoegd-

heid voor gym een (zeer) grote 

rol bij werving en selectie van 

leerkrachten. Bijna 60 procent 

van de basisscholen heeft 

leerkrachten in dienst die 

de leergang hebben gevolgd. 

Een derde tot de helft van de 

ondervraagde scholen geeft 

aan dat de introductie van de 

nieuwe brede bevoegdheid als 

voordeel met zich meebrengt 

dat leerkrachten met die 

bevoegdheid nu als ‘specialist’ 

kunnen worden ingezet voor 

het bewegingsonderwijs. De 

onderzoekers geven echter 

ook aan dat scholen de nei-

ging hebben om de kwaliteit 

van het bewegingsonderwijs 

ondergeschikt te maken aan 

het organisatorisch meerwerk 

(roostertechnisch) dat bij inzet 

van vakspecialisten wordt 

gevraagd. Terwijl een fl ink deel 

van de basisscholen bereid is 

te investeren in het aanstellen 

en inzetten van specialisten 

voor het bewegingsonderwijs, 

is er eveneens een deel dat 

het ‘handiger‘ vindt dat alle 

groepsleerkrachten aan hun 

eigen groep bewegingsonder-

wijs geven. Door het inzetten 

van leerkrachten met een 

oude ‘brede’ bevoegdheid of 

door van alle leerkrachten te 

vragen om de brede bevoegd-

heid te behalen, ook al hebben 

ze relatief weinig affi niteit met 

het vak. Het idee dat degenen 

die de leergang hebben afge-

rond als specialist op de basis-

school actief zijn, lijkt dus maar 

beperkt te worden gerealiseerd. 

Van de pabostudenten is een 

fl ink deel niet geïnteresseerd in 

het geven van bewegingsonder-

wijs, of alleen voor zover het de 

eigen klas betreft. Iets meer dan 

een kwart wil ook bewegingson-

derwijs geven aan andere klas-

sen en nog geen 10 procent ziet 

zich als vakspecialist.

In het perspectief van de beleids-

bedoelingen van de leergang 

adviseren de onderzoeker het 

ministerie om basisscholen 

nadrukkelijker te stimuleren om 

te differentiëren in leerkracht-

profi elen en te investeren in een 

optimale uitvoering van bewe-

gingsonderwijs, bijvoorbeeld 

door een gerichte voorlichtings-

campagne, waarbij de optimale 

brede inzet van gecertifi ceer-

den van de leergang wordt 

 gestimuleerd. 

evaluatie leergang bewegingsonderwijs

‘Mogelijkheden gymleergang 
nog niet optimaal benut’
De leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de pabo kan een positieve 

bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op de basis scholen, 

maar de mogelijkheden hiertoe worden (nog) niet optimaal benut, blijkt uit een 

evaluatie van het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van OCW.

preventie en bewustwording

Acquisitiefraude en
spookfacturen aangepakt
Tweede Kamerlid Koppejan (CDA) heeft een initiatief nota 
ingediend om de strijd aan te binden tegen acquisitie-
fraude en spooknota’s van malafi de bedrijven. Ook 
scholen en schoolbesturen worden hiermee regelmatig 
geconfronteerd.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innova-

tie (ELI) is ook voor een samenhangende aanpak. Daarin ligt het 

zwaartepunt op de preventie en het stimuleren van de bewust-

wording bij, en de zelfredzaamheid van, betrokken partijen. Ook 

verwijst hij naar de Fraudehelpdesk en naar het systeem van door-

lopend toezicht op rechtspersonen, waarin signalen van fraude 

gedeeld worden met toezichthouders en opsporingsinstanties. 

Daarnaast wordt bekeken of meer en hogere barrières tegen acqui-

sitiefraude mogelijk zijn door afspraken te maken over het weige-

ren van dienstverlening aan malafi de partijen.

De initiatiefnota is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/lumpsum.
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Het ministerie hanteert hier-

bij een driesporenbeleid:

•  minder en betere regels;

•  focus op aanpak van erva-

ren regeldruk;

•  allianties en afspraken met 

andere veroorzakers.

Voor wat betreft minder 

regels wordt gesteld dat 

de administratieve lasten 

ten opzichte van 2004 met 

45 procent zijn teruggebracht. 

Ondanks deze constatering 

wordt dat niet als zodanig 

ervaren. Dat komt onder meer 

omdat ook andere zaken dan 

informatieverplichtingen 

aan de overheid als regeldruk 

wordt ervaren.

Daarnaast komt er een onder-

zoek naar de beleving van 

bureaucratie onder leerkrach-

ten in relatie tot hun profes-

sionaliteit. Daarbij wordt ook 

gekeken worden naar het 

bieden van experimenteer-

ruimte. Ook vermindering 

van (ervaren) regeldruk door 

de inzet van ict-oplossingen 

kan tot de mogelijkheden 

behoren.

Doordat scholen en instel-

lingen ook lasten van andere 

(overheids)organisaties voe-

len, gaan de bewindslieden in 

gesprek met besturen, scho-

len en sociale partners om de 

knelpunten op te lossen. 

De reactie van de bewinds-

lieden is te downloaden via 

www.avs.nl/dossiers/politiek/

onderwijsbegroting.

ministerie gaat ervaringen inventariseren

Reactie OCW op regeldruk in onderwijs

De minister en staatssecretaris van OCW geven in een reactie op de aanpak van de regeldruk binnen hun 

ministerie aan dat zij hierover onder andere met besturen, schoolleiders en leerkrachten in gesprek gaan 

om hun ervaringen te inventariseren.

Leerlingen, ouders en collega’s kon-

den hun favoriete leerkracht aanmel-

den voor de verkiezing. De jury heeft 

gekeken naar de omgang van de leer-

krachten met hun leerlingen, ouders 

en collega’s, maar ook naar de manie-

ren waarop zij zichzelf en hun vakge-

bied verder blijven ontwikkelen. Voor 

het basisonderwijs zijn genomineerd: Ellen Emonds van obs de 

Bonckert in Boxmeer, Rianne Haeke van cbs Horizon in Lelystad 

en Joke Beukema van de Venhuisschool in Zuidwolde.

Meer informatie: www.deleraarvanhetjaar.nl, 

www.dagvandeleraar.nl

Nationale OnderwijsWeek
De tiende Nationale Onderwijsweek, van 1 tot en met 

6 oktober aanstaande, heeft dit jaar als thema ‘Taal doet ‘t’. 

Nieuw tijdens deze editie is de Onderwijsstad van het Jaar 

(Breda). Ook nieuw is een Nationaal Onderwijsfi lmfestival in 

vijf steden: het festival opent met een vertoning van ‘de fi lm 

van het jaar’ en een aansluitend debat in Pathé Breda. Orga-

niseert u iets in uw regio of op uw school, mail dat dan naar 

info@nationaleonderwijsweek.nl. 

Meer informatie: www.nationaleonderwijs week.nl

(Twitter: @onderwijsweek)

winnaars onthuld op 6 oktober

Genomineerden Leraar van het Jaar bekend
Uit ruim 1.000 aanmeldingen zijn negen leerkrachten onlangs door een vakjury genomineerd voor de titel 
Leraar van het Jaar 2012. De winnaars voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs worden bekend gemaakt op de Dag van de Leraar op zaterdag 6 oktober in het 

Scheepvaartmuseum in Amsterdam, de afsluiter van de Nationale Onderwijsweek.

6
okt

‘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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Cultuureducatie heeft vaak 

een marginale plek in het 

curriculum van het basison-

derwijs, constateren de raden. 

Het aantal vakleerkrachten is 

teruggelopen van 66 procent 

in 1988 naar 19 procent in 

2009. Scholen ervaren belem-

meringen door een gebrek 

aan tijd en geld, men mist 

inhoudelijke handvatten en 

veel leerkrachten voelen zich 

niet deskundig genoeg. Boven-

dien heeft een versnipperde 

culturele infrastructuur ertoe 

geleid dat scholen geen regie 

voeren over cultuureducatie en 

de bijbehorende kerndoelen. 

De raden vinden het belang-

rijk dat dit wel gaat gebeuren, 

óók met het oog op kinde-

ren die dit van huis uit niet 

meekrijgen.

Referentiekader
Om scholen meer grip te 

geven op de inhoud stellen de 

raden voor een referentiekader 

cultuureducatie te ontwik-

kelen: een heldere uitwerking 

van de kerndoelen rondom 

kunstzinnige oriëntatie. Dit 

referentiekader, dat scholen 

naar eigen inzicht kunnen 

gebruiken, biedt een overzicht 

van de doorgaande lijn met 

betrekking tot kennis, vaar-

digheden en attituden die alle 

leerlingen nodig hebben voor 

hun culturele ontwikkeling. 

Het laat bovendien zien dat 

cultuureducatie onlosmakelijk 

verbonden is met andere vak-

ken. Voor onder meer de pabo’s 

biedt het handvatten waarmee 

men aankomende leerkrachten 

kan voorbereiden op het geven 

van cultuureducatie.

Ook zou elke school volgens de 

raden over voldoende deskun-

digheid moeten beschikken om 

cultuureducatie inhoudelijk 

vorm te kunnen geven, pas-

send bij de visie en het per-

soneelsbeleid van de school. 

Het benutten van de talenten 

en passie van het onderwij-

zend personeel is daarbij van 

belang, net als deskundigheids-

bevordering bij zowel zittende 

als aankomende leerkrachten.

Tot slot kunnen culturele 

instellingen in  samenwerking 

met andere instellingen en 

scholen tot een aanbod komen 

dat beter aansluit bij de 

behoeften van het onderwijs, 

aldus de raden. Bijvoorbeeld 

door netwerken van leerkrach-

ten, educatief medewerkers 

van culturele instellingen en 

(lokale of regionale) ondersteu-

ners op te zetten en te onder-

houden. Het Landelijk Kennis-

instituut voor Cultuureducatie 

en Amateurkunst i.o. zou de 

gaten in de regionale onder-

steuning kunnen signaleren en 

opvullen, en expertise bieden 

op onderwijskundig, vakdidac-

tisch en vakinhoudelijk gebied.

Overbelast
AVS-voorzitter Ton Duif vindt 

het advies van de Onderwijs-

raad en de Raad voor Cultuur 

goed bedoeld, maar het voor-

stel zou wat hem betreft ook 

voor bijvoorbeeld sport en 

bewegen mogen gelden. Duif: 

“Vakleerkrachten zijn in het 

po geheel wegbezuinigd in 

de jaren tachtig en negentig. 

Het programma van de scho-

len is overbelast en er is te 

weinig onderwijstijd om aan 

alle gerechtvaardigde wensen 

tegemoet te komen. Brede 

scholen en verlengde school-

dagen (dagarrangementen) 

zouden perspectief kunnen 

bieden, maar dat kost geld. 

Als scholen – en dus schoollei-

ders – dit moeten oppakken is 

dat wéér een extra aanslag op 

de werkdruk. Ik ben kortom 

erg vóór, mits ook de noodza-

kelijke investeringen in geld 

en menskracht voorhanden 

zijn.”

De bewindslieden van het 

ministerie van OCW streven 

ernaar dit najaar de Tweede 

Kamer te voorzien van een 

beleidsreactie. 

Meer informatie: 

www.onderwijsraad.nl

reactie avs op advies onderwijsraad en raad voor cultuur

‘Regie scholen over cultuureducatie 
prima, mits voldoende geld en personeel’
Ontwikkel een referentiekader cultuureducatie, bevorder de deskundigheid op school en stel de culturele 

infrastructuur meer in dienst van de scholen. Zo krijgen scholen de touwtjes in handen bij het onderwijzen 

van kunst en cultuur. Volgens de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zijn dit noodzakelijke maatregelen 

die ervoor moeten zorgen dat cultuureducatie in het hart van het primair onderwijs terechtkomt. 

AVS-voorzitter Ton Duif vindt het voorstel in hun gezamenlijke advies ‘Cultuureducatie: leren, creëren, 

inspireren!’ erg sympathiek, maar voorziet een extra aanslag op de werkdruk, tenzij de noodzakelijke 

investeringen in geld en menskracht voorhanden zijn.

Culturele instellingen kunnen samen met scholen tot een aanbod 
komen dat beter aansluit op de behoefte van het onderwijs, vinden 
de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur. 
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Jongens zouden in de afgelo-

pen decennia – vooral in het 

voortgezet onderwijs – een 

achterstand hebben opgelopen 

ten opzichte van meisjes wat 

betreft leerprestaties, deel-

name aan onderwijstypen en 

schoolloopbanen.

De Kohnstammonderzoekers 

keken naar scholen voor vwo, 

havo en vmbo-t waar jongens 

het relatief goed doen, en of 

deze positieve resultaten terug 

zijn te voeren op gerichte 

pedagogische en/of didactische 

aanpakken op die scholen. De 

onderzochte scholen blijken te 

kiezen voor een pragmatische 

benadering, waarin seksever-

schillen in het algemeen geen 

specifi eke aandacht krijgen. 

De terugkerende elementen 

in de onderwijsopvattingen 

van de onderzochte scholen van de onderzochte scholen 

zijn: het belang van structuur, 

regels en duidelijkheid, van 

een veilig pedagogisch klimaat 

en persoonlijke aandacht voor 

leerlingen, en van een goede 

begeleiding en zorgstructuur 

voor leerlingen. Op deze scho-

len bestaan ideeën over welke 

pedagogisch-didactische aan-

pakken gunstig kunnen zijn 

voor jongens. Centraal staat 

hierbij de aandacht voor het 

verhogen van schoolse motiva-

tie van leerlingen en het aan-

sluiten bij en ontwikkelen van 

meta-cognitieve vaardigheden. 

Zo proberen de scholen bijvoor-

beeld aandacht te besteden 

aan de verschillende interes-

ses van leerlingen en bieden 

zij vaak de mogelijkheid om 

inhoudelijke keuzes te maken 

binnen de lesstof. Ook wordt 

sterk ingezet op het verbeteren 

van plannen en organiseren 

van schoolwerk, overzien van 

keuzes, zelfsturing, samenwer-

ken en refl ectie op eigen (leer)

gedrag en vaardigheden en het 

ondersteunen van deze vaar-

digheden door veel structuur 

en duidelijkheid.

Diversiteit
De onderzoekers concluderen 

dat pedagogisch-didactische 

aanpakken in het onderwijs 

vooral rekening moeten hou-

den met diversiteit van leerlin-

gen. Jongens stimuleren in hun 

onderwijsloopbaan vereist een 

breder perspectief dan het vast-

stellen van sterke en zwakke 

kenmerken als onveranderlijke 

eigenschappen van jongens. 

Het onderwijs daarop inrichten 

leidt tot ongewenste beper-

kingen en stereotyperingen. 

Denken in groepskenmerken 

kan wel helpen om meer oog te 

ontwikkelen voor diversiteit.

Aanvullend onderzoek van 

adviesbureau APS – eveneens in 

opdracht van het ministerie – 

wijst uit dat een positieve bena-

dering samen met het bieden 

van structuur en duidelijkheid 

de belangrijkste pijlers lijken te 

zijn voor succesvol docentenge-

drag ten aanzien van jongens. 

Daarnaast houdt een succesvolle 

docent jongens actief bezig met 

gevarieerde activiteiten, waarbij 

meerdere zintuigen worden 

aangesproken. In het onderzoek 

van APS is niet aangetoond dat 

er een relatie bestaat tussen het 

succesvolle docentengedrag en 

de prestaties van leerlingen. 

Wel scoren docenten die worden 

gekenmerkt als docenten waar 

leerlingen hard voor werken 

hoog op de genoemde pijlers.

Minister Van Bijsterveldt maakt 

uit beide onderzoeken op dat 

het geen zin heeft om aparte 

jongens- en meisjesklassen in 

te richten. Dat idee werd vorig 

jaar geopperd door Wim Kuiper 

van de Besturenraad. Op basis 

van de resultaten en inzichten 

uit de onderzoeken maakt SLO 

in opdracht van de minister 

een digitale handreiking voor 

vo-scholen. 

Meer informatie: 

www.kohnstamminstituut.uva.nl

onderzoek

‘Specifi eke aandacht voor sekseverschillen niet nodig’
Scholen voor voortgezet onderwijs waar de schoolloopbanen van jongens bovengemiddeld verlopen, blijken 
voor een pragmatische benadering te kiezen, zonder specifi eke aandacht voor sekseverschillen, blijkt uit onder-
zoek van het Kohnstamminstituut in opdracht van het ministerie van OCW. Geen aparte klassen dus, maar een 
pedagogisch-didactische aanpak gericht op verhoging van schoolse motivatie en aansluiten bij en verbeteren 

van metacognitieve vaardigheden lijken schoolloopbanen van jongens succes voller te laten verlopen.

lezen

Kleine klas: ‘Niet per se 
betere prestaties’
Klassenverkleining werkt niet, aldus Sofi e De Bondt van 
de Universiteit Antwerpen, die het effect onderzocht van 
klassengrootte op de leesprestaties in het basisonderwijs.

“De grootte van de klas heeft geen invloed op de leesprestaties”, 

zegt De Bondt. Ze analyseerde gegevens van 3.415 leerlingen uit 

het vierde leerjaar van het basisonderwijs in Vlaanderen en daarin 

bestaat geen uitgesproken verband tussen de grootte van een 

klas en de prestaties die leerlingen behalen op een leesvaardig-

heidstest. Onderzoekers beweren zelfs dat leerlingen baat zouden 

hebben bij grotere klassen. Omringd door meer medeleerlingen 

van een gelijkaardig niveau zouden ze meer van elkaar opsteken. 

Aspecten die volgens De Bondt wél effect op de leesprestatie heb-

ben: geslacht, leeftijd, socio-economische status, cultureel kapitaal 

(de aanwezigheid van boeken thuis), de thuistaal, de gemiddelde 

klasscore op de leestoets en het percentage Nederlandstaligen 

in de klas. 

Meer informatie: www.ua.ac.be
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Over het thema 

Als het goed is rennen ze weer fris door de 

lokalen, maar hoe gáát het eigenlijk met de 

leerlingen, onze kinderen? Hoe hebben ze 

het buiten schooltijd? Hoe beïnvloedt de 

thuissituatie hen en wat doet bijvoorbeeld 

internetten of sporten met hun welbevinden 

en leergierigheid?

Zo eens in de paar maanden komen onder-

zoeken voorbij die bijna altijd stellen dat 

het met het leeuwendeel van de kinderen in 

Nederland goed gaat. Ze zijn bovengemiddeld 

gelukkig en doorgaans gezond. Maar naast 

dat leeuwendeel blijft dan een percentage 

staan. Over wie dat zijn en wat de school 

– als onderdeel van het maatschappelijk 

veld – voor deze kinderen kan doen, 

praten een ervaren schoolmaatschappelijk 

werker, een jeugdzorgmanager bij de GGD 

en een hoogleraar opvoedkunde in het 

openingsartikel.

Kader Primair stapt met dit thema bewust 

de school uit en het (dagelijks) leven van 

de kinderen in. Zij komen daarom ook zelf 

aan het woord door de artikelen heen. Voor 

schoolleiding is het van belang up to date te 

blijven, want zoals professor jeugd en media 

Peter Nikken het verwoordt in het tweede 

thema-artikel: “Als je niet goed weet welke 

ontwikkelingslijn normaal is en welke cruciale 

momenten er in het opgroeien zijn, weet je ook 

niet wanneer er reden is tot zorg.”

thema  onze kinderen

a r m o ed e  to en e m en d  pro b l ee m

Nederlandse kinderen behoren tot de geluk-

kigste van de wereld. Toch doen ze steeds 

meer een beroep op jeugdzorg. Deskundigen 

waarschuwen ook voor toenemende armoede 

en de daarmee samenhangende problemen. 

tekst astrid van de weijenberg

Nederlandse jongeren geven hun geluk het hoogste cij-

fer van alle jongeren in Europa, de Verenigde Staten en 

Canada (Health Behaviour in School-aged Children van de 

Wereldgezondheidsorganisatie). Bijna alle onderzoeken 

naar gezondheid en welzijn van kinderen laten een gun-

stig beeld zien. Zo noteert ‘Kinderen in Tel 2012’ positieve 

dalende trends voor bijvoorbeeld jeugdcriminaliteit, tiener-

moeders en het percentage achterstandsleerlingen in het 

primair onderwijs. Het percentage achterstandsleerlingen 

is meer dan gehalveerd sinds 2000 (van 29 naar 12,8 pro-

cent), waarbij de nieuwe manier waarop sinds 2007 het 

leerlingengewicht wordt berekend, is verwerkt in de cijfers.

Maar er is niet alleen optimisme. ‘Kinderen in Tel’ ziet 

bedreigingen in de bezuinigingsrondes die elkaar blijven 

opvolgen en kwetsbare groepen kinderen treffen. Gemeen-

ten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden, het spe-

ciaal onderwijs wordt anders georganiseerd, net als de 

jeugdzorg. Het zorgaanbod wordt daarmee afhankelijk van 

de gemeente waar het kind woont.

Nu al blijkt uit het onderzoek van ‘Kinderen in Tel’ dat 

slechtere leefomstandigheden voor kinderen niet zijn 

voorbehouden aan achterstandswijken in grote steden of 

in Noord-Nederland en Zuid-Limburg, de gekende risicoge-

bieden. In de top 10 van provincies met het hoogste aantal 

jongeren dat een indicatie voor zware zorg kreeg, staan 

Noord-Brabant en Flevoland op een eerste en tweede plaats.

Kinderen met problemen komen overal en in alle lagen van 

de bevolking voor, zegt Jo Hermanns, onder meer hoog-

leraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. 

“Het is niet goed in doelgroepen te denken (bijvoorbeeld 

‘allochtoon’, ‘laag opgeleide ouders’, et cetera). Uit onder-

zoek blijkt steeds dat problemen in opvoeden en opgroeien 

vooral voorkomen als er meerdere risicofactoren bij elkaar 

komen in één gezin.”
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a r m o ed e  to en e m en d  pro b l ee m

Armoede De kans op meerdere risicofactoren in één 

gezin is groter bij gezinnen met lage inkomens. Kinderen 

in armoede hebben bovendien meer kans op een slechte 

gezondheid, presteren minder op school, hebben later 

minder vaak een vaste baan en hebben vaker te maken 

met geweld in het gezin. Sinds 2010 stijgt het aantal kin-

deren dat leeft in gezinnen met een bijstandsuitkering 

weer. De uitgangspositie van deze kinderen is niet gunstig. 

“Armoede is immers niet alleen een kwestie van geld, maar 

gaat gepaard met allerhande vormen van sociale uitslui-

ting. Armoede beperkt kinderen in hun maatschappelijke 

deelname”, schrijft ‘Kinderen in Tel’. Risicogroepen zijn 

eenoudergezinnen met minderjarigen kinderen en niet-

westerse allochtonen. Zo blijkt uit de armoedegegevens van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2008-2011.

Sjuul van Gastel, jarenlang schoolmaatschappelijk werker 

bij de Traverse Groep en nu teammanager, signaleert dat 

de economische crisis voor schrijnende situaties zorgt. 

Van Gastel: “Je ziet dat bijvoorbeeld steeds meer scholen 

hun schoolreisjes annuleren. Te veel ouders kunnen het 

niet meer betalen. En dat zijn andere groepen dan we tot 

nu toe gewend waren.”

Financiële problemen ontstaan vaak door echtscheiding, 

in alle lagen van de bevolking. Een andere groep waar 

schoolmaatschappelijk werk veel mee te maken krijgt 

zijn dan ook kinderen in scheidingssituaties, vertelt Van 

Gastel. “Bij de helft van de kinderen die wij zien, speelt 

een scheiding, waaronder veel vechtscheidingen. Dat zet 

het hele systeem van een kind op zijn kop. Terwijl ouders 

misschien al jaren naar een scheiding toeleven, vindt het 

Het is vandaag de dag minder makkelijk om 
 kinderen te boeien. Ze krijgen door snelle 

 beelden en fi lmpjes veel prikkels te verwerken, 
legt leerkracht Kirsten Konings uit op pagina 21. 

“Spelen met de poppenkast of het voor lezen van 
een prentenboek gaat ze te langzaam.”

Opvoedvragen
worden zorgvragen

Voor sommige kinderen gaat de informatiestroom 
juist weer te snel, aldus GGD-er Antoinette van 
Rinsum. “Er is geen leerling boven de tien jaar 
meer zonder smartphone. Stoornissen als ADHD 
of autisme hebben allemaal te maken met het niet 
goed verwerken van informatie.” 
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Hermanns vervolgt: “Sommige problemen horen bij het 

leven. Je moet niet op alle slakken zout leggen. Soms is 

aandacht van de leerkracht al voldoende. Dat een kind 

weet dat zijn probleem gezien wordt. Soms moet een 

leerkracht in gesprek met ouders: ‘Ik wil me niet met jul-

lie scheiding bemoeien, maar ik zie wel dat jullie kind 

niet goed functioneert in de klas’. We vinden te snel dat 

we ons bemoeien met de problemen van anderen. Het is 

bijvoorbeeld toch merkwaardig dat onderwijspersoneel zo 

weinig kindermishandeling signaleert. Terwijl het zoveel 

kinderen ziet. Leerkrachten durven niet of ze weten niet 

hoe ze het aan moeten pakken.”

Aandacht voor het opvoeden en opgroeien is nodig, denkt 

Hermanns. Maar anders dan nu. Hij pleit voor een peda-

gogische civil society, zoals hoogleraar pedagogiek Micha 

de Winter het noemt, ofwel opvoeden doe je samen. Home-

Start is een mooi voorbeeld van een programma waarbij Start is een mooi voorbeeld van een programma waarbij Start

vrijwilligers gezinnen met jonge kinderen door een moei-

lijke fase heen helpen. In Amerika hebben ze Big Brothers 

Big Sisters waarbij jonge delinquenten een niet-professio-

nele mentor krijgen.

Normaliseren Te veel opvoedvragen worden in han-

den van gespecialiseerde hulpverleners gelegd, vindt ook 

de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. ‘Ontzorgen 

en Normaliseren’ heet het advies van RMO (april 2012). 

Opvoedvragen moeten niet verworden tot grote zorgvraag-

stukken, schrijft de raad. Dat beeld herkent ook Sjuul van 

kind de situatie thuis heel normaal. En dan wordt hij vaak 

ook nog direct geconfronteerd met een nieuwe partner 

inclusief zijn of haar kinderen en dus een samengesteld 

gezin.”

Met de economische situatie van het gezin hangen ook 

problemen als overgewicht, diabetes, depressie, chronische 

ziekten, ongezond gedrag en overmatig alcohol- of mid-

delengebruik samen, stelt ‘Kinderen in tel’. Kinderen in 

Nederland worden bijvoorbeeld steeds zwaarder (zie ook 

het artikel ‘Scholen strijden tegen ongezonde leefstijl’ op 

pagina 22, red.). Antoinette van Rinsum, manager jeugdge-

zondheidszorg bij de GGD Zeeland, ziet steeds meer kinde-

ren met gewichtsproblemen: “De minister heeft extra geld 

voor overgewicht uitgetrokken en daar zijn wij blij mee. 

Ik zou het trouwens liever hebben over ‘gezond gewicht’. 

Want er zijn ook kinderen die ondergewicht hebben. Het 

bevorderen van een gezond gewicht hoort bij het weerbaar 

maken van kinderen, bij verstandige keuzes maken. Het 

heeft te maken met leren ‘nee’ zeggen, op alle gebieden. 

Ook bij seksualiteit en sociaal en antisociaal gedrag bijvoor-

beeld. Op dat hele terrein zie ik toch wel veel problemen.”

Toenemende zorg Hoogleraar Jo Hermanns denkt 

dat het beeld van een zorgelijke jeugd ontstaat door wat 

hij noemt de ‘psychopatholisering van de samenleving’. 

Hermanns: “Er is een patroon ontstaan om bij een opvoe-

dingsprobleem meteen door te verwijzen naar gespecia-

liseerde hulp, naar gespecialiseerde voorzieningen. Sinds 

de jaren tachtig proberen we dat tij al te keren. Met Weer 

Samen naar School, leerlinggebonden fi nanciering en nu 

Passend onderwijs. De school is een vindplaats van kinde-

ren, maar we zien de school niet als werkplaats. Dat wil 

zeggen: als de plek waar problemen opgelost kunnen wor-

den. Een zorgadviesteam bijvoorbeeld heeft niet veel meer 

middelen tot zijn beschikking dan doorverwijzen. Dat ver-

sterkt het patroon dus alleen maar.”

f i n a n c i ë l e  o n d e r s t e u n i n g  Op dit moment leven in Nederland ongeveer 327.000 kinderen in 

gezinnen met lage inkomens. De bestaande voorzieningen van gemeenten om deze kinderen te helpen, zijn niet altijd 

toereikend. Stichting Leergeld helpt ouders met een gezinsinkomen dat niet meer dan 120 procent van de bijstandsnorm 

bedraagt. De stichting stelt geld beschikbaar voor binnen- en buitenschoolse activiteiten, van muziekles tot sport of de 

aanschaf van een fi ets of computer. Doel is sociale uitsluiting te voorkomen. Ouders kunnen bij de lokale Leergeldstichting 

een aanvraag indienen, zie www.leergeld.nl.

‘ w e  z i e n  d e  s c h o o l  w e l 
a l s  v i n d p l a at s ,  m a a r  n i e t 
a l s  w e r k p l a at s ’

Antoinette van Rinsum van 
de GGD Zeeland: “Kinderen 
kunnen niet allemaal 
topsporter of professor 
worden.”

Hoogleraar opvoedkunde 
Jo Hermanns: “Het is 
toch merkwaardig dat 
onderwijspersoneel zo 
weinig kindermishandeling 
signaleert, terwijl het zoveel 
kinderen ziet.”

Antoinette van Rinsum van 
de GGD Zeeland: “Kinderen 
kunnen niet allemaal 
topsporter of professor 
worden.”

Hoogleraar opvoedkunde 
Jo Hermanns: “Het is 
toch merkwaardig dat 
onderwijspersoneel zo 
weinig kindermishandeling 
signaleert, terwijl het zoveel 
kinderen ziet.”
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Gastel. “Wil je een beroep doen op ondersteuning dan 

moet je onderzoek doen, aanvragen indienen en voordat 

je het weet ben je de zaak aan het problematiseren.”

Het zijn dus niet de kinderen, maar de volwassenen waar-

bij het probleem ligt. Van Gastel ziet dat het vermogen 

van ouders om tegenslag te accepteren is afgenomen. 

“Kinderen moeten veel in de hedendaagse maatschap-

pij. Ze voldoen lang niet altijd aan de verwachtingen van 

de ouders. Soms kun je ouders al helpen door samen na 

te gaan welke verwachtingen op deze leeftijd reëel zijn. 

Of door samen goed naar het kind te kijken. Je kunt als 

ouder dan wel een schooladvies op vmbo-t-niveau willen, 

maar zou het kind op kaderniveau niet veel beter tot zijn 

recht komen?”

Ook Antoinette van Rinsum van de GGD Zeeland ziet de 

toegenomen verwachtingen van de samenleving als een 

probleem. “Ouders geven dit door aan hun kinderen. Maar 

kinderen kunnen niet allemaal topsporter of professor 

worden. Kinderen zijn bovendien hun kostbaarste bezit en 

dat moet beschermd worden. Daar is niets mis mee. Maar 

het is voor kinderen goed om ook tegenslag te ervaren. 

Dan leren ze verwerkingsmechanismen.”

De samenleving is veeleisender en als er iets niet hele-

maal goed verloopt met hun kinderen, loont het voor 

ouders om te medicaliseren. Daarin ligt ook een verkla-

ring voor het toegenomen beroep op de zorg, denkt Van 

Rinsum. “De informatievoorziening is natuurlijk ook 

gigantisch toegenomen. Ouders staan nu soms met een 

uitdraai van internet in de hand voor je: ‘Dit is er met 

mijn kind aan de hand’. Ze zijn assertiever en soms zelfs 

agressiever, want met een diagnose krijgen kinderen 

(meer) ondersteuning. Daarom hebben wij het drukker 

in ons werk. Daarnaast zijn we ook beter geworden in 

opsporing.”

Die toegenomen stroom informatie zorgt er volgens Van 

Rinsum voor dat de samenleving voor sommige kinderen 

te snel gaat. “Er is geen leerling boven de tien jaar meer 

zonder smartphone. Voor sommige kinderen is dat bijna 

niet meer bij te benen. We zien een toename van kinderen 

met ADHD, autisme en andere stoornissen. Dat heeft alle-

maal te maken met het niet goed verwerken van informa-

tie. Wij vragen wat dat betreft veel van onze kinderen.” 

Tifany Salcedo (12), net afscheid genomen van groep 8 van de 

Regenboogschool in Zoetermeer. Ze woont samen met moeder 

en zusje (3). 

“Ik voelde me thuis op school, ook al waren de kinderen 

allemaal anders. Veel kinderen zijn moslim of komen uit 

andere landen, er waren maar twee Nederlandse kinderen. 

Dat is juist leuk, want je leert ook andere talen en feesten 

kennen. Ik heb een keer mee gedaan met de Ramadan, maar 

dat hield ik maar drie dagen vol. Mijn vader is Surinaams en 

woont in Den Helder, ik zie hem elke vakantie. Mijn moeder 

komt van Curaçao. Ik woon vlakbij school. Thuis is het oké. 

Mijn beste vriendinnen wonen in de buurt en meestal spelen 

we buiten of op de Wii. Van tv-kijken val ik in slaap, dus dat 

doe ik niet veel. Op school vond ik het gymmen het leukst, 

zeker als juf Marit dansles gaf. Ik hou zelf ook erg van dansen 

en zingen, elke woensdag ga ik naar streetdance. Later hoop 

ik een beroemde zangeres te worden, net als Rihanna of Nicki 

Minaj.”

Pim Pohlmann (8), groep 6 van pcbs ‘t Mozaïek in Vaassen. Hij 

woont samen met vader, moeder, twee broertjes, een poes en 

een konijn. 

“Mijn lievelings dieren zijn vissen, zoals orka’s en walvissen. 

Ik heb er een boek over, vet mooi vind ik dat. Wist je dat er 

ook vissen bestaan die kunnen lopen? Ik hou ook veel van 

zwemmen, op school ga ik nu voor het C-diploma. School is 

vlakbij, daar mag ik al alleen naartoe fi etsen. Het is een heel 

mooi nieuw gebouw. Ik heb een leuke klas en veel vriendjes. 

Na schooltijd spelen we meestal buiten. Thuis is ook leuk; 

spelen met mijn broertjes, tennissen met mijn moeder of 

stoeien met mijn vader. Op donderdag, zaterdag en zondag 

mag ik op de iPad. Het VIVA Voetbalspel vind ik het leukst. 

Toch ga ik liever echt voetballen, ik zit al bij E3. Later wil ik 

profvoetballer worden. Mijn voorbeeld is Affelay of Ronaldo. 

Die kunnen goede trucjes, zoals de bal hooghouden op de 

schouder, dat lukt mij echt nog niet hoor.”

Sjuul van Gastel, 
teammanager bij Traverse 
Groep (maatschappelijk 
werk): “Bij de helft van de 
kinderen die wij zien, speelt 
een scheiding, waaronder 
veel vechtscheidingen.”

onze kinderen  tekst daniella van 't erve

Tifany Salcedo (12), net afscheid genomen van groep 8 van de 

Sjuul van Gastel, 
teammanager bij Traverse 
Groep (maatschappelijk 
werk): “Bij de helft van de 
kinderen die wij zien, speelt 
een scheiding, waaronder 
veel vechtscheidingen.”

Tifany Salcedo (12), net afscheid genomen van groep 8 van de Tifany Salcedo (12), net afscheid genomen van groep 8 van de 
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j e u g d  e n  m e d i a - p r o f e s s o r  p e t e r  n i k k e n  n u a n c e e r t  i n v l o e d   ( s o c i a l e )  m e d i a

‘De leerkracht hoeft zich niet
anders te gaan g edragen’

thema  onze kinderen

Ieder modern gezin beschikt over apparaten met een beeldscherm: laptops, smartphones, 

iPads, spelcomputers en uiteraard de televisie. Kinderen komen hoe dan ook met 

elektronische media in aanraking en daarom is het belangrijk dat ouders en leerkrachten 

over handvatten beschikken om hen bij het gebruik daarvan te begeleiden. Jeugd en 

media-professor Peter Nikken: “Als je niet goed weet welke ontwikkelingslijn normaal is en 

welke cruciale momenten er in het opgroeien zijn, weet je ook niet wanneer er reden is tot 

zorg.” tekst susan de boer
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j e u g d  e n  m e d i a - p r o f e s s o r  p e t e r  n i k k e n  n u a n c e e r t  i n v l o e d   ( s o c i a l e )  m e d i a

‘De leerkracht hoeft zich niet
anders te gaan g edragen’

Hoe ziet anno 2012 het mediagebruik van een kind in de 

basisschoolleeftijd eruit?

“De televisie is nog steeds heel belangrijk. Leerlingen in de 

basisschoolleeftijd kijken tussen de één en twee uur per 

dag. Andere media komen daarbij. Uit onderzoek onder 

ouders blijkt dat kinderen van een jaar of 5 al bijna twee 

uur per dag naar een beeldscherm kijken, kinderen van 7 

jaar tweeënhalf uur en oudere kinderen al gauw drie uur. 

Kinderen doen ook veel tegelijkertijd: sms’jes versturen ter-

wijl ze naar de televisie kijken bijvoorbeeld. Een kind van 6 

jaar en ouder is ongeveer een uur per dag kwijt aan de pc, 

de laptop of de spelcomputer. Tot 8 jaar zijn ze vooral bezig 

met fi lmpjes kijken op Youtube en spelletjes, daarna wor-

den sociale contacten belangrijker en gaan ze aan de gang 

met Hyves en Facebook.”

Welke invloed heeft mediagebruik op de ontwikkeling van de 

hersenen van kinderen?

“Ik zet vraagtekens bij die invloed. Je kunt bijvoorbeeld 

zien dat bij jongens die gamen bepaalde hersendelen actief 

zijn. Maar misschien waren die hersendelen al actief en 

waren ze anders helemaal niet gaan gamen.” Nikken is ook 

niet onder de indruk van het betoog van de Amerikaanse 

publicist Nicholas Carr. Carr stelt dat we dommer worden 

door intensief mediagebruik, doordat het kortetermijn-

geheugen veelvuldig wordt belast en informatie daardoor 

het lange termijngeheugen niet meer bereikt. “Zo snel gaat 

die ontwikkeling niet. Zelfs al passen hersenen zich aan, 

dan nog duurt het wie weet hoeveel generaties voor het 

brein echt anders functioneert.” Maar leidt het moderne >

zapgedrag niet tot concentratieverlies bij leerlingen? 

Moet je als leerkracht daarop inspelen? “Media zijn niet 

zo bepalend voor kinderen dat je als leerkracht je anders 

moet gedragen. Toen de tv net opkwam, hadden leer-

krachten ook zorgen over de invloed daarvan. Met Sesam-

straat is alles entertainment geworden, was de gedachte, 

en leerkrachten moeten ook entertainen omdat anders de 

aandacht van de klas verslapt. Dat is onzin. Leerkrachten 

moeten wél een goed verhaal hebben.”

Hoe om te gaan met pesten via sociale media?

Veel scholen zien vooral de gevaren bij het gebruik van 

sociale media. Pesten krijgt bijvoorbeeld een andere 

dimensie door het plaatsen van foto’s of fi lmpjes op inter-

net. “Vanuit een positieve grondhouding kunnen leer-

krachten sociale media benutten als invalshoek om met 

leerlingen te praten over communicatie en wat daarin 

kan misgaan. Sociale media draaien bijna altijd om tekst, 

gelaatsuitdrukkingen ontbreken op Twitter. Dat maakt 

dat grapjes kunnen escaleren en daar kun je over praten 

als leerkracht. Maar het is nog sterk afhankelijk van de 

belangstelling van de individuele leerkracht hoeveel 

aandacht er is voor mediagebruik. De huidige generatie 

leerkrachten heeft geen ‘mediakunde’ gehad op de pabo. 

Er worden nu wel minoren gestart, in Almere op de pabo 

en in Zwolle op de hbo pedagogiek. Die minoren gaan 

in op wat opvoedkundige professionals kunnen doen. 

Er is wel kennis over hoe kinderen zich ontwikkelen op 

het gebied van motorische, cognitieve en sociale vaardig-

heden, maar de combinatie hiervan met omgaan met 

media is nog niet goed beschreven. Als je niet goed weet 

welke mijlpalen er zijn en welke ontwikkelingslijn nor-

maal is, weet je ook niet waarop je moet sturen als ouder 

of professionele opvoeder. Sommige dingen weten we 

uit verschillende onderzoeken al wel, bijvoorbeeld dat 

een kind van 6 of 7 jaar reclame kan herkennen en dat 

o v e r  p e t e r  n i k k e n  Sinds de jaren tachtig houdt Peter Nikken (1960) zich bezig met kinderen en media. 

Nikken promoveerde in 1999 aan de Universiteit van Leiden op een proefschrift over kwaliteitseisen voor kindertelevisie. Sinds 

2007 is hij verbonden aan het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in Utrecht als onderzoeker jeugd, media en 

mediaopvoeding. In januari 2011 werd de leerstoel Mediaopvoeding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam ingesteld. Peter Nikken 

is bijzonder hoogleraar van deze leerstoel. Ook maakt hij deel uit van de adviescommissies van Kijkwijzer en Mijn Kind Online.

‘ k i n d e r e n  d o e n  v e e l  t e g e l i j k e r -
t i j d :  s m s ’ j e s  v e r s t u r e n  t e r w i j l 
z e  n a a r  d e  t e l e v i s i e  k i j k e n 
b i j vo o r b e e l d ’
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kinderen pas rond het 12e jaar op hun eigen emoties kun-

nen refl ecteren. Maar het staat allemaal nog niet in samen-

hang op papier. Deze kennis is ook belangrijk voor het 

ontwikkelen van goed lesmateriaal rond mediawijsheid. 

Er zijn veel lespakketten en initiatieven, maar we weten nu 

nog niet goed of ze echt behulpzaam zijn. Leren kinderen 

er de dingen van die ze op die leeftijd moeten kennen?”

Wat is de invloed van sociale media op het welzijn van 

kinderen?

“Bij 80 tot 85 procent van de kinderen gaat het goed. Via 

sociale media delen en toetsen ze hun ervaringen, smaken 

en voorkeuren. Dat zorgt ervoor dat kinderen niet sociaal 

geïsoleerd door het leven gaan. Ze krijgen wel te maken met 

pesterijtjes, maar zijn veerkrachtig genoeg om daarmee 

om te gaan. Dat hoort bij het opgroeien. Er zijn wel aan-

wijzingen dat sommige adolescenten niet zo gelukkig zijn. 

Verslavingszorg vermoedt dat onder middelbare scholieren 

compulsief mediagebruik toeneemt, en dan met name 

online gamen. De discussie gaat over de vraag of er een aan-

geboren aanleg is voor verslaving die getriggerd wordt door 

sociale media of dat het zo is dat ook ‘normale’ hersenen 

geen weerstand kunnen bieden aan specifi ek online gamen.”

Welke ontwikkelingen kunnen we verwachten?

“Media worden steeds mobieler en rechtstreekser en zul-

len steeds meer invloed hebben op ons bestaan. Tien jaar 

geleden kenden we geen iPad, wisten we niets van swipen. 

Nu zie je een ontwikkeling in 3D beeldschermen, al is het 

wachten nog wel op een doorbraak. We moeten inzetten op 

meer mediakennis bij leerkrachten. Daarbij kun je samen-

werking zoeken bij allerlei instellingen die zich bemoeien 

met opvoeding en onderwijs, zoals Kennisnet, maar ook de 

vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) die bibliotheken 

en Centra voor Jeugd en Gezin kan mobiliseren tot meer 

samenwerking rond mediawijsheid.” 

maatwerktrainingen sociale media
De AVS organiseert maatwerktrainingen (incompany) sociale 

media. Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/

socialemedia

Afgelopen zomer heeft u via 

www.avs.nl kunnen reageren op 

de stelling:

Een gemiddeld schoolteam heeft 
geen idee van het welbevinden 
van de leerlingen.

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Monica Lumkes van obs de Dromedaris in 

Beuningen: “Oneens. Onze leerkrachten 

observeren leerlingen dagelijks en 

voeren gesprekjes met hen. Daarmee 

krijgen zij wel degelijk een beeld van het 

welbevinden van de leerlingen. Daarbij is 

dit ook een onderwerp dat in de structurele 

oudergesprekken aan bod komt.”

Jacqueline Boerefi jn van het Groen van 

 Prinstererlyceum (Lentiz) in Vlaardingen:

“Deels eens. Betrokken leerkrachten 

hebben vast wel een idee van het 

welbevinden van hun leerlingen, maar er 

wordt nauwelijks structureel onderzoek 

naar gedaan, terwijl dit best makkelijk kan. 

In Denemarken heeft men een systeem 

ontwikkeld, waarbij leerlingen geregeld 

een vragenlijstje invullen wat betreft hun 

welbevinden op school. De leerkracht 

ziet de resultaten van de eigen klas, de 

uw mening telt  peiling

48%
oneens

13%
eens

39%
deels eens

Peter Nikken over het effect van mediagebruik op hersenontwik ke-
ling: “Zelfs al passen hersenen zich aan, dan nog duurt het wie weet 
hoeveel generaties voor het brein echt anders functioneert.”
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schoolleiding kan de klassen-resultaten 

bekijken, en het ministerie van Onderwijs 

de resultaten per school. Het welbevinden 

van de leerkrachten zelf is trouwens ook 

tamelijk interessant. Gelukkige leer-

krachten hebben leerlingen die beter 

presteren.”

J. Boeve, interim directeur basisonderwijs, 

IJsselmuiden: “Eens. Veel teams zijn 

gefocust op het werk dat gedaan moet 

worden, de verslagen die ervoor gemaakt 

moeten worden, de resultaten die gehaald 

moeten worden, de contacten met 

(externe) begeleiders, et cetera. Dat is de 

eerste aandachtscirkel. Er is nauwelijks 

structurele aandacht voor het welbevinden, 

omdat de vragen in de eerste cirkel al zo 

groot zijn. Ik geef overigens een zwart/

wit-geluid weer om de scherpte een hogere 

resolutie te geven…”

Tineke Deunk-Joldersma van 

Jenaplanschool de Ratelaar in Deurne:

“Oneens. (…) Goede leerkrachten zijn 

oprecht geïnteresseerd in het wel en wee 

van hun leerlingen. Door het aangaan 

van de dialoog, het observeren van de 

leerlingen en het openstaan voor contact 

met de ouders kan ik me niet voorstellen 

dat een schoolteam geen idee heeft van 

het welbevinden van de leerlingen. Dat is 

immers een voorwaarde om goed te kunnen 

leren.”

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

 reageren luidt:

Onderwijs afstemmen op 
elke individuele leerling is 
praktisch onmogelijk.

Ga snel naar www.avs.nl en geeft 

uw mening!

Leerkracht Kirsten Konings (53) werkt 

al ruim 35 jaar met kleuters, waarvan 

de laatste vier jaar op KBS Laurentius 

in Breda.

“De kinderen zijn zeker veranderd. 

De kleuters komen minder bedeesd 

en bescheiden de school binnen. 

Extravert is meer de norm. Ze zijn niet brutaler, maar wel 

luidruchtiger. Daarbij is het minder makkelijk om ze te boeien. 

De kinderen krijgen in deze wereld van snelle beelden en 

fi lmpjes veel prikkels te verwerken. Spelen met de poppenkast 

of het voorlezen van een prentenboek gaat ze te langzaam. 

Ik denk dat er tegenwoordig ook wel erg veel van kinderen 

wordt gevraagd. Kinderen ‘moeten’ steeds vroeger van alles, 

zoals naar clubjes of zwemles. Een ander groot verschil is 

dat nu beide ouders vaak werken, waardoor voorschoolse en 

naschoolse opvang gewoon is. Zeker voor kleuters duurt zo’n 

dag soms te lang. Het werk is nog steeds leuk. Lesgeven vergt 

meer creativiteit en expressiviteit. Ik wil ook juist tegenwicht 

bieden aan de dagelijkse praktijk door met natuurlijke spullen 

te werken of een mooi verhaal voor te lezen. Een beetje meer 

rust dus in het hectische kleuterleven.”

Jip (11) en Tatum (8) van Nijen, groep 5 en 8 van obs de 

Werkschuit in Zwolle. Ze wonen samen met vader, moeder, zusje 

(7), een hond en vissen. 

Jip: “We zitten op een natuurschool: we doen bijvoorbeeld 

allerlei proefjes, er is een speelbos en er zijn kippen en 

konijnen. Dat is heel leuk. Ik hou van dieren en later wil ik graag 

dierenarts worden.

Dit jaar is het erg leuk in de klas, dat was daarvoor wel eens 

anders. Toen had ik best vaak ruzie met jongens die me pestten. 

Ik heb heel veel vriendinnen. Mijn bff (best friend forever) is 

Rowan.”

Tatum: “Op school hebben we het best vaak over pesten en er 

hangt ook een poster: ‘Je bent pas een held als je niet meer 

scheldt’. Ik vind het leuk op school. Alleen is mijn hartsvriendin 

net verhuisd naar Kampen. Dat vind ik heel jammer, maar 

gelukkig heb ik meer vriendinnen.”

Jip: “Omdat ik nu niet meer naar de bso hoef en dus alleen thuis 

mag blijven, krijg ik een mobiel. Maar dat is alleen om te bellen 

met mijn ouders voor als er iets is. Verder mogen we zelf weten 

of we op de computer of iPad gaan of tv willen kijken.”

Tatum: “Ja, maar wel pas na vijf uur hoor en heel soms 

overdag, als het regent. Meestal spelen we buiten; buskruit of 

verstoppertje.”

Jip: “Na schooltijd ga ik het liefst voetballen. Ik zit bij Be Quick, 

in meisjes D1 en mijn levensdoel is om bij het Nederlands 

vrouwenelftal te komen of bij FC Zwolle.”

Tatum: “Ik hou ook wel van voetbal, maar niet zo erg als Jip. 

Later wil ik met dolfi jnen werken. Bijvoorbeeld als trainer in het 

dolfi narium, dat lijkt me echt vet.”

onze kinderen  tekst daniella van 't erve

Leerkracht Kirsten Konings (53) werkt 

al ruim 35 jaar met kleuters, waarvan 

de laatste vier jaar op KBS Laurentius 

in Breda.

“De kinderen zijn zeker veranderd. 

De kleuters komen minder bedeesd 

en bescheiden de school binnen. 

Extravert is meer de norm. Ze zijn niet brutaler, maar wel 

Leerkracht Kirsten Konings (53) werkt Leerkracht Kirsten Konings (53) werkt Leerkracht Kirsten Konings (53) werkt Leerkracht Kirsten Konings (53) werkt Leerkracht Kirsten Konings (53) werkt 
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‘h e t  i s  n ie t  a l l een  een  ee t pro b l ee m ,  o o k  een  o p vo ed pro b l ee m’

De cijfers liegen er niet om. Bijna een vijfde van de Nederlandse kinderen is te dik. Steeds meer 

basisscholen gaan de strijd aan tegen ongezonde leefstijlen van hun leerlingen. En dat is niet 

altijd even makkelijk. tekst noortje van dorp

Scholen strij den tegen

Landelijk gezien is van de kinderen tussen de twee en 

negen jaar 15 procent te dik (Landelijke Jeugdmonitor, 

2010). Een recente Europese studie* toont aan dat 22 

procent van de Nederlandse kinderen tussen de tien en 

twaalf jaar aan overgewicht lijdt, waarvan 6 procent aan 

extreem overgewicht. Vooral onder allochtone jongeren 

is overgewicht een probleem. Kinderen bewegen ook te 

weinig. In 2011 voldeed slechts 20 procent van de vier- tot 

elfjarigen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (TNO 

2011). Ongeveer 9 procent van de kinderen heeft onder-

gewicht, onder wie zo’n 1,7 procent ernstig (cijfers POLS-

Gezondheidsenquête).

Kinderen krijgen snel het verwijt te veel te computeren 

of televisie te kijken, maar het zijn niet alleen de jongste 

Nederlanders die gewichtsproblemen hebben. Uit recente 

berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) blijkt dat over de hele breedte van de bevolking het 

aantal mensen met overgewicht de afgelopen dertig jaar is 

verdubbeld. Op dit moment zijn 6,5 miljoen Nederlanders 

te zwaar, waarvan 1,5 miljoen met ernstig overgewicht.te zwaar, waarvan 1,5 miljoen met ernstig overgewicht.

thema  onze kinderen

Tot zover de cijfers. Moet een school stappen ondernemen 

tegen overgewicht, maar ook tegen de ongezonde levens-

stijl van leerlingen? Den Haag lijkt te denken van wel. In 

juni gaf het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport (VWS) aan 5 miljoen euro extra beschikbaar te stel-

len voor de doorontwikkeling van ‘de Gezonde school’. 

“Een stimulans voor meer aandacht voor het belang van 

een gezonde leefstijl”, noemt het ministerie het. Kader 

Primair sprak met drie scholen uit de randstad. Hoewel 

ze alledrie onderschrijven dat de taak van school op het 

onderwijskundig vlak ligt, zeggen ze er niet onderuit te 

kunnen om ook opvoedkundige taken op zich te nemen. 

Bijvoorbeeld door leerlingen, direct en indirect, voortdu-

rend te wijzen op voldoende beweging en gezond eten.

Hinkelend rekenen
Neem de sportiefste basisschool van Nederland, de Calei-

doscoop in Almere. Naast een uitgebreid aanbod van 

gym- en sportactiviteiten, wordt beweging ook in veel 

zaakvakken meegenomen. “Tijdens een rekenles kunnen 

leerlingen stil zitten luisteren, maar door tegelijkertijd te 

bewegen leren ze. Er is wetenschappelijk aangetoond dat 

dit veel beter is”, vertelt schoolleider David Kranenburg. 

“Denk aan hinkelend een tafel leren. Of het woordpakket 

in de gymzaal verstoppen, zodat leerlingen al klimmend 

en klauterend de woorden moeten zoeken. Goed voor de 

gezondheid, maar dus ook voor het stimuleren van de 

hersenen.”

ongezonde leefstijl

‘ w e  h e b b e n  h i e r  l e e r l i n g e n 
v a n  n e g e n ,  t i e n  j a a r  r o n d lo p e n 
d i e  h o n d e r d  k i lo  w e g e n ’
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Scholen strij den tegen

Sinds het schooljaar 2002/2003 is bewegingsruimte hét 

speerpunt van de Caleidoscoop. “We willen dat kinderen 

zich optimaal kunnen ontplooien”, aldus Kranenburg. 

“We zitten hier in een nieuwbouwwijk in Almere. Een 

arme omgeving, qua faciliteiten, maar ook qua sociaal 

niveau. Voor kinderen is het een vrij uitdagingsloze plek.”

Jantje Beton toonde vorig jaar aan dat er wel degelijk een 

verband is tussen saaie speelplekken en weinig buiten-

spelen. De helft van de ondervraagde kinderen vond de 

speelplekken in de buurt saai; 60 procent gaf aan dat ze 

de computer en tv zouden laten staan als speelplekken 

minder saai zijn. “Inmiddels zijn wij tien jaar verder en 

hebben we hier al het een en ander kunnen realiseren”, 

reageert Kranenburg op het onderzoek. “Maar het is zeer 

zeker zo dat er bij de inrichting van nieuwe wijken weinig 

rekening wordt gehouden met de kinderen. Het meest 

schrijnende voorbeeld is het grasveld bij school waar wij 

altijd slagbal speelden. Dat gaat nu niet meer: met struik-

jes is op enorm formaat het logo van de wijk afgebeeld.”

Onwetendheid
Naast minder beweging is het eetgedrag van leerlingen 

ook een pijnpunt voor veel schoolleiders. Een zak chips 

als ontbijt of energiedrankjes in de pauze zijn geen uit-

zondering meer. De Boomgaardschool uit Amsterdam 

deed daarom begin juni energiedrankjes in de ban en 

deelde als alternatief een fl esje granaatappelsap uit. Een 

eenmalige actie, maar wel gericht op het bewustzijn van 

kinderen, om ze duidelijk te maken hoe ongezond ener-

giedrankjes, maar ook veel sappen en yoghurtdrankjes 

zijn. “Veel kinderen én hun ouders, weten niet dat bij-

voorbeeld veel yoghurtdrank toegevoegde suikers en con-

serveringsmiddelen bevat”, aldus schoolleider Daniëlle 

Maas. “Het is in werkelijkheid veel minder gezond dan 

het er in eerste instantie uitziet.”

De Amsterdamse Boomgaardschool deelde tijdens een bewustwordingsactie vlak voor de zomer granaatappelsap uit. 
Schoolleider Daniëlle Maas: “Je kunt zeggen dat wij verantwoordelijk zijn voor het kind tijdens schooluren, dus ook voor wat 
het kind eet tijdens het pauzekwartier.”

ongezonde leefstijl
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De school heeft naar eigen zeggen niet heel veel dikke 

leerlingen. “We hebben wel veel met allochtone ouders te 

maken voor wie gezond eten niet zo vanzelfsprekend is. 

We zagen slaperige leerlingen in de ochtend over hun tafel 

hangen omdat ze nog niet hadden ontbeten. En leerlingen 

met een stuk pizza of een croissantje kaas in de pauze. 

Daarom zijn we bewust tegengas gaan geven.” De Boom-

gaardschool doet dit aan de hand van projecten. Vorig jaar 

lag de nadruk op gezond eten. Sinds die tijd eten de kin-

deren dagelijks fruit op school. Eerst gefi nancierd vanuit 

Europese gelden, maar om meer continuïteit en regelmaat 

te bieden heeft school de ouders gevraagd om de kinderen 

dagelijks fruit mee te geven. De Boomgaardschool heeft wel 

wat ‘reservefruit’ voor als kinderen hun fruit vergeten zijn.,

Grijs gebied
Hoe ver kan en moet een school gaan in de aanpak van 

leefstijlproblemen. Waar trek je de grens? Maas: “De over-

heid verwacht al zoveel van school, de scheidslijn is nu al 

vaag. Maar je kunt zeggen dat wij verantwoordelijk zijn 

voor het kind tijdens schooluren, dus ook voor wat het 

kind eet tijdens het pauzekwartier.”

Volgens schoolleider Petra van den Tempel van sbo Uni-

versum ben je als school een goede mediator tussen de 

ouders en het sporten. “Door sporten aan school te kop-

pelen, zien kinderen dat het leuk is en gaan ze ook na 

schooltijd sporten”, aldus Van den Tempel. “Zo worden de 

ouders ook meer betrokken bij het sporten.” Een project 

vorig jaar, waarbij de leerlingen meditatie en mindfull-

ness kregen aangeboden, was geen succes. De samenwer-

king met het Ronald McDonald Center (sportcentrum 

voor sporters met een beperking, red.) is daarentegen wel 

een groot succes. “Bij elke leerling wordt specifi ek geke-

ken welke sport bij hem of haar past. En dat gaat zover als 

onderwaterschaken voor autistische kinderen.”

Ondanks de succesvolle voorbeelden, van een puntensys-

teem voor bruine broodjes tot een leerkracht die wekelijks 

met leerlingen kookt, loop je volgens Van den Tempel als 

Basisschool Caleidoscoop in Almere werd in mei 2011 benoemd tot sportiefste basisschool van Nederland. Schoolleider David Kranenburg 
(midden met hand omhoog) ontving de beker en judoka Anicka van Emden (meervoudig Nederlands kampioen, rechts met wit jasje) gaf een 
judoclinic aan zestig leerlingen.

‘ 6 0  p ro c e n t  va n  d e  k i n d e r e n 
zo u  com p u t e r  e n  t v  l at e n 
s ta a n  a l s  s p e e l pl e k k e n  m i n d e r 
s a a i  z i j n’
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soms school tegen een muur op: “We kunnen alles beden-

ken, maar als ze er thuis niks aan doen, bereik je ook 

weinig. Veel van onze ouders hebben het niet breed. Ze 

denken dat gezond eten duur is en hebben dat dan ook 

niet in huis. We hebben hier leerlingen van negen, tien 

jaar rondlopen die honderd kilo wegen. We hebben niet 

alleen te maken met een eetprobleem, maar ook met een 

opvoedprobleem.”

Voorlichting is daarom cruciaal. “Je bereikt al veel door 

te laten zien wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld 

ongezond eten, ook bij kinderen”, aldus Maas van de De 

Boomgaardschool in Amsterdam. “Wij hebben leerlin-

gen een kleine Mars laten eten en ze vervolgens op een 

hometrainer laten fi etsen net zo lang totdat de Mars was 

verbrand. De leerlingen waren echt verbaasd dat ze daar 

een uur voor moesten fi etsen.”

Ouderbetrokkenheid
Bij de aanpak van overgewicht en ongezonde voeding is 

ouderbetrokkenheid dan ook erg belangrijk. “Wij hebben 

ouders en de wijk direct betrokken bij de nieuwe, sportie-

ve aanpak”, aldus Kranenburg van de Caleidoscoop. “We 

willen niet beleren, maar inspireren. Als we de kinderen 

basketbal leren, zorgen we er ook voor dat de ouders de 

spelregels krijgen zodat ze thuis of op vakantie ook een 

potje kunnen spelen. Of we maken met de tennisvereni-

ging de afspraak dat kinderen met hun ouders gratis een 

uurtje kunnen tennissen.”

Merken de scholen al resultaat? Bij sbo Universum zijn ze 

in ieder geval erg enthousiast over het sportproject. “De 

beperking van het kind valt bij het sporten weg, omdat er 

naar een sport op maat wordt gezocht. En dat is ontzet-

tend fi jn.” En ook de leerlingen van de Boomgaardschool 

doen enthousiast mee aan de voeding- en sportprojecten 

op school. Maar of de problemen er minder groot door 

zijn geworden, betwijfelen de schoolleiders. Zelfs Kranen-

burg, die al tien jaar sportief bezig is. “Iets moet altijd 

bewezen goed zijn. De cijfers heb ik niet en het is ook 

niet zo dat we minder kinderen hebben met overgewicht 

of adhd. We kunnen ze wel beter tegemoet komen, omdat 

er meer momenten zijn waarop ze lekker kunnen bewe-

gen. Wat ik wel kan zeggen is dat de leerlingen enorm 

enthousiast zijn en veel meer buiten schooltijd zijn gaan 

sporten. Ook de ouderbetrokkenheid is met sprongen 

vooruit gegaan.

Waarom dan toch volhouden? “Je voelt dat het werkt. En 

ik zie sowieso blije gezichten. Sporten is volgens mijn 

leerlingen het allerleukst.” 

*April 2012 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift

PLoS-ONE

Azin Houssein (12), net afscheid genomen van groep 8 van 

basisschool de Lochtenbergh in Tilburg. Ze woont samen met 

moeder en twee broers. 

“Thuis is het heel gezellig. Ik heb ook een zus van twintig, 

maar zij is al het huis uit. Mijn vader woont in Irak, omdat 

hij voor zijn moeder moet zorgen. Zij heeft kanker. In de 

vakanties komt mijn vader wel hier. In mijn vrije tijd zing ik 

graag en ik speel veel buiten met mijn vriendinnen. Mijn beste 

vriendin is mijn buurmeisje, die ken ik al zeven jaar. Ik ga 

ook vaak zwemmen, met mijn nichtjes bijvoorbeeld. Later wil 

ik graag dokter worden, omdat ik het leuk vind om mensen 

te helpen en ik kan ook goed tegen bloed. Ik ga nu naar het 

vmbo. Om dokter te worden, moet je lang studeren, maar dat 

komt nog wel.”

Presion Blom (9), groep 6 van pcbs 

‘t Mozaïek in Vaassen. Hij woont 

samen met moeder en broertje (8). 

“Ik woon in een fl at, dat is heel leuk want er wonen veel 

vriendjes. Mijn moeder komt uit Indonesië en mijn vader uit 

Colombia. Hij woont in Arnhem en ik zie hem wel vaak. Mijn 

beste vriend heet Sylvano en ken ik sinds groep 1. Onze klas 

is heel leuk, er is geen ruzie en er wordt bijna niet gepest. 

Spelling vind ik het leukste vak. Dan moeten we woorden 

zoeken of in spiegelbeeld schrijven, net een spelletje soms. 

Bij ons thuis mag de tv altijd aan en we mogen ook altijd 

op de Xbox, iPad of laptop. Maar meestal spelen we buiten: 

voetballen of pingpongen. Ik voetbal bij SV Vaassen, bij E1. 

We zijn best goed, vorig seizoen zijn we kampioen geworden. 

Later wil ik profvoetballer worden, zoals Messi van Barcelona. 

Hij kan snel rennen, mooie trucjes en scoort heel vaak.”

onze kinderen  tekst daniella van 't erve

‘t Mozaïek in Vaassen. Hij woont 

samen met moeder en broertje (8). 

Presion Blom (9), groep 6 van pcbs Presion Blom (9), groep 6 van pcbs 

25k ader prim air september 2012



thema  onze kinderen

ruimtel ijk  inzicht,  comple xe construc ties en logische puzzel s

Veel jonge kinderen tonen grote interesse voor techniek. Tegelijkertijd kiezen te weinig 

leerlingen een technische richting en kampt Nederland met een tekort aan technisch geschoold 

personeel. Hoe kan dat? En wat is bètatalent eigenlijk? Een hersenwetenschapper, adviseur 

en leerkracht spreken zich uit. “Bètavakken hebben een ‘nerdgehalte’ gekregen.” En: “Met de 

aanschaf van materialen of een methode alleen ben je er niet.” tekst lisette blankestijn

Binnen het onderzoeksprogramma TalentenKracht van het 

Platform Bètatechniek doen zeven universiteiten onder-

zoek naar de ontwikkeling van talent bij kinderen binnen 

het domein van wetenschap en techniek. Het onderzoek 

van neuropsycholoog en hersenwetenschapper prof. dr. 

Jelle Jolles (VU) richt zich daarbij op de thema’s nieuwsgie-

righeid en verwondering. “Alle kinderen willen de wereld 

ontdekken en zichzelf ontwikkelen”, zegt professor Jolles. 

“Hoeveel aanleg een kind heeft voor bijvoorbeeld techniek 

is slechts voor een deel biologisch bepaald. De omgeving 

bepaalt wat eruit komt. Prikkels uit de omgeving zijn 

verantwoordelijk voor het functioneel actief worden van de 

hersenen en voor de kwaliteit van de verbindingen erbin-

nen. Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen sterk verschil-

len in de fase van ontwikkeling van hun neurocognitieve 

vaardigheden. Zo zien we verschillen tussen jongens en 

meisjes bij vaardigheden als het inschatten van ruimte en 

het logisch redeneren, die nodig zijn voor wiskunde en 

natuurwetenschappen. Er zijn sterke aanwijzingen dat die 

verschillen te maken hebben met het stadium in de neuro-

psychologische ontwikkeling en rijping en de aard van de 

sturing die gegeven wordt.”

‘Belangrijk is dat kin deren leren denken’
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Jolles noemt een reeks aan veranderingen die de ontwik-

keling van het bètatalent van kinderen geen goed heeft 

gedaan. “Ons onderwijs is veel taliger geworden, dat gaat 

ten koste van het visueel-ruimtelijke aspect. Het opleiding-

sniveau van de leerkracht is lager dan vroeger. Bovendien 

is er door onderwijsvernieuwingen minder tijd om de 

natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen te beantwoor-

den en stimuleren. Daarom is bijvoorbeeld gymnastiekles 

belangrijk, omdat die het handelen en het ruimtelijke ori-

ëntatievermogen aanspreekt. Denk aan snelheid en afstan-

den inschatten.”

Nieuwsgierigheid stimuleren
Jolles ziet een belangrijke taak voor opvoeders. “Mijn stel-

ling is dat de natuurlijke nieuwsgierigheid dient te worden 

gestimuleerd en dat school en ouders daarvoor de voor-

waarden moeten scheppen. Daarvoor moet goed materiaal 

worden ontwikkeld en gebruikt. Daarnaast zijn er goede 

procedures nodig voor leerkracht en ouder: voorbeelden 

van hoe je die nieuwsgierigheid stimuleert, ideeën om 

nieuw materiaal te maken en presenteren. Belangrijk is 

dat we onze kinderen leren dénken. Als volwassenen heb-

ben we niet altijd een goed inzicht in de zaken die kinde-

ren interessant vinden, en die hun cognitieve vermogens 

kunnen stimuleren. In ons TalentenKrachtonderzoek 

blijven we dicht bij de cognitieve functies. Bij waarneming, 

taal, logisch redeneren en denken. Bij ruimtelijk inzicht, 

bij het vermogen om complexe constructies in elkaar te 

zetten, om ruimtelijke problemen op te lossen, om logische 

puzzels te maken. En om daarover te praten. Hiertoe heb ik 

twee programma’s opgezet. Breinplein, een interactieve set 

van opstellingen die naar scholen toegaat, en Denkwijzer, 

een set van puzzels en opdrachten die ook de cognitieve 

functies stimuleren. Die gebruiken we al op scholen en die 

gaan we gebruiken voor ouders.”

Schoolleiders
Frederieke Ubels is Regiocoördinator Zuid-Gelderland 

voor Excellentie, Wetenschap & Techniek. Ze ondersteunt 

basisscholen bij het vormgeven van wetenschap- en 

techniekonderwijs (W&T). “Veel kinderen houden ervan 

om iets te maken, uit te zoeken en te ontdekken. Het is 

belangrijk dat het basisonderwijs kinderen hierin uit-

daagt en de kans geeft zich van jongs af aan te ontwik-

kelen. Tijdens de visietrajecten die we voor schoolleiders 

organiseren, praten we over welke factoren stimulerend 

zijn voor goed W&T-onderwijs. Met de aanschaf van mate-

rialen of een methode alleen ben je er niet. Het gaat om 

een bepaalde didactiek, een stijl van leren waarbij kinde-

ren actief onderzoeken en meer eigenaar worden van hun 

leerproces. Daarom hebben we het met elkaar over doelen 

die je hebt met wetenschap en techniek; wat betekenen 

die voor je aanbod, de leerkrachten, je organisatie? Net 

als bij andere vakgebieden heeft de ene leerkracht meer 

feeling met W&T dan de andere. Wanneer een schoolleider feeling met W&T dan de andere. Wanneer een schoolleider feeling

hier inzicht in heeft, kan bekeken worden wie baat heeft 

bij coaching of training. Dit kan door collega’s te koppe-

len of door een externe in te huren. Als school is het goed 

om te bekijken wat je zelf in huis hebt en wat de omge-

ving van de school te bieden heeft. Je kunt hierbij denken 

aan een Wetenschapsknooppunt, techniekwedstrijden, 

ouders met specifi eke kennis of bedrijven. Je hoeft niet 

ver van huis te gaan. Denk aan de supermarkt. Laat leer-

lingen eens het hele proces van inkoop, voorraadbeheer 

tot verkoop in kaart brengen. Welke rol speelt techniek 

hierbij? Uitdagend lesmateriaal heeft een toegevoegde 

waarde. Voor wat oudere kinderen is Lego Mindstorms 

interessant, terwijl kleuters al genoeg kunnen hebben 

aan een bak water met zand.”

Kenniseconomie
Ondertussen probeert de overheid op allerlei manieren 

het aantal technici in Nederland omhoog te krijgen. Zo 

opperde kamerlid Plasterk om studenten van bètastu-

dies vrij te stellen van collegegeld. Reden: techniek is 

‘Belangrijk is dat kin deren leren denken’

‘o n d e r w i j s  i s  v e e l  ta l i g e r 
g e w o r d e n ,  d at  g a at  t e n  ko s t e 
v a n  h e t  v i s u e e l - r u i m t e l i j k e 
a s p e c t ’

Begin juni gingen 160 teams van tachtig basisscholen de strijd 
met elkaar aan op de fi nale van het landelijke Techniek Toernooi. 
De jury van professoren riep 32 teams uit tot winnaar, zij bleken over 
‘uitmuntende skills’ te beschikken om de opdrachten tot een goed 
einde te brengen. Door deelname aan het toernooi geven scholen 
invulling aan diverse door het ministerie opgestelde kerndoelen. 
Voor deze opdracht zochten kinderen uit hoeveel knikkers aluminium 
bootjes kunnen dragen. Foto's: Wim de Knegt
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‘s l e u t e l  n a a r  s u c c e s  z i t  i n  g e d i f f e r e n t i e e r d  w e r k e n ’

Mark Snijdewint, leerkracht op Montes-

sori school Waalsdorp in Den Haag, 

stimuleert de techniektalenten van zijn 

leerlingen voortdurend. Dit voorjaar won 

de school met een slimme duikboot de 

eerste prijs op het Techniek Toernooi 

(regio Zuid-Holland). Het was niet voor 

het eerst dat zijn school won, en ook eer-

dere deelname aan de First Lego League

verliep uiterst succesvol. Wat maakt de 

leerlingen van deze school zo goed in 

techniek? “Dat is te danken aan onze 

kinderen, en aan het feit dat we tijd in het 

techniekonderwijs steken. Met de kinde-

ren uit de plusgroepen kunnen we meer 

de diepte ingaan. Onze school heeft veel 

begaafde leerlingen. Afhankelijk van hun 

kwaliteiten krijgen zij les in een plusklas 

die taal- of meer technisch georiënteerd 

is. Het is eigen aan montessorionderwijs 

dat leerlingen al van jongs af aan kunnen 

excelleren. Ieder kind volgt zijn eigen 

traject, en in een heterogene groep val 

je niet op als je eruit springt. Kinderen 

met een talent voor techniek kunnen dus 

gewoon lekker hun ding doen, waardoor 

we talent snel herkennen. De kans op 

onderpresteren is klein.”

Montessorischool Waalsdorp vergeet ook 

het bètatalent van reguliere leerlingen 

niet. Snijdewint: “De kinderen die niet 

in een plusgroep zitten krijgen techniek-

opdrachten met nagenoeg hetzelfde 

materiaal als de plusgroepen, en zij kun-

nen op hun niveau uitblinken. Ik denk dat 

veel kinderen geboren worden met een 

talent voor techniek. 

Als ze hun interesse kwijtraken komt dat 

door de homogeniteit in het voortgezet 

onderwijs: iedereen dezelfde lessen uit 

dezelfde boekjes, dat laat weinig ruimte 

voor eigen keuzes en initiatief. De sleutel 

naar succes zit in het gedifferentieerd 

werken.”

Afgelopen voorjaar won Montessorischool Waalsdorp in Den Haag met een slimme duikboot 
de eerste prijs op het Techniek Toernooi (regio Zuid-Holland). Foto: Erwin Dijkgraaf

Foto rechts: Op het Techniek Toernooi luidde één van de opdrachten: ‘Hoeveel 
bakstenen kun je laten drijven?’. Foto boven: “Techniek is als toveren,” zei prof. dr. 
Jan van Ruitenbeek bij de opening van het evenement, “maar techniek is echt. Je 
kunt mensen versteld laten staan wat je er allemaal mee kunt.” Van Ruitenbeek is 
penningmeester van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en hoogleraar aan de 
Universiteit Leiden. Op het toernooi deed hij samen met tientallen andere hoogleraren 
van Nederlandse universiteiten, gekleed in toga en met baret op, de jurering. 
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belangrijk voor onze kenniseconomie. Prof. Jolles: “Wat is “Wat is “

die kenniseconomie eigenlijk? Welke kennis? Hoezo eco-

nomie? Waarom denkt men dat een fi nanciële maatregel 

gaat helpen? Daarvoor is niet iedere student gevoelig. Hoe 

weet je dat je daarmee de meest geïnteresseerde studenten 

krijgt, degenen die het best zijn om die kennis te ontwik-

kelen? Er spelen veel factoren mee bij profi el- en studie-

keuze. Bètavakken hebben bijvoorbeeld een ‘nerdgehalte’ 

gekregen. Omdat jeugdigen gevoelig zijn voor wat hun peer 

group vindt, kiezen ze minder voor techniek. Ik zou juist 

andersom beginnen. Als onze ‘kenniseconomie’ zich moet 

ontwikkelen, zorg dan dat je daaraan jonge mensen zet die 

ondernemend en creatief zijn en die grenzen weten op te 

zoeken. Daarnaast moeten ze techniek en wetenschap op 

waarde kunnen schatten en zo breed opgeleid zijn dat ze 

zien wat de wereld van straks nodig heeft. Als we onze kin-

deren en jeugdigen alleen leren wat de techniek van nu is, 

missen we de boot. Zorg dat kinderen zich kunnen ontwik-

kelen in ál hun cognitieve, neurocognitieve, creatieve en 

denkfuncties en ontwikkel meteen de leermotivatie. Dan 

ben je voorwaardenscheppend bezig. Als we dan meteen 

inzetten op steun, sturing en inspiratie door leerkracht 

en ouder, dan moeten we als samenleving wel wat verder 

komen.” 

‘a l s  w e  o n z e  k i n d e r e n  e n 
j e u g d i g e n  a l l e e n  l e r e n  wat 
d e  t e c h n i e k  va n  n u  i s ,  m i s s e n 
w e  d e  b o ot ’

India Denkers (9), groep 7 van obs de Werkschuit in Zwolle. 

Ze woont samen met vader, moeder, zus (12) en een kat. 

“Op school is het heel gezellig. Ik heb een goede juf en 

meester die niet alleen maar lesgeven, maar ook leuke dingen 

tussendoor doen. Gym en rekenen vind ik het leukst, maar 

het liefst speel ik buiten met een vriendinnetje. Ik heb wel 

een iPhone om spelletjes mee te doen, maar dat mag alleen ’s 

avonds. Meestal lees ik dan, daar hou ik van. ‘Het mysterie van 

de zwarte pop’ van Thea Sisters heb ik net uit. Was niet echt 

spannend hoor, het loopt goed af. Twee keer in de week ga ik 

naar de jeugdtuintjes. Met een groepje kinderen heb je een 

eigen tuintje met rijen plantjes waar we voor zorgen en later 

mag je de groente mee naar huis nemen. Laatst had ik een hele 

zak met aardappelen, dat vindt mama ook fi jn. Later zou ik wel 

kok willen worden, maar dat weet ik nog niet zeker. Juf lijkt me 

ook leuk, ook omdat je dan steeds traktaties krijgt.”

Ellen Klitsie (55) startte 33 jaar geleden in het onderwijs. 

Inmiddels werkt ze ruim 17 jaar als leerkracht/intern begeleider 

op De Regenboogschool in Zoetermeer. 

“Het is lastig om iets algemeens over het welzijn van de 

kinderen te zeggen. De verschillen tussen leerlingen zijn op 

onze gekleurde school alleen al erg groot. Waar de één straal 

verwend wordt, heeft de ander thuis nauwelijks te eten. Ten 

opzichte van vroeger hebben meer kinderen het moeilijk thuis. 

Er zijn nu meer problemen en de problemen zijn groter. Was 

het toen al heel verdrietig als een opa of oma overleed, nu 

hebben kinderen ook te maken met echtscheidingen, armoede 

of zelfs oorlogen. Vroeger speelden de kinderen meer buiten en 

lazen ze meer. Eind jaren zeventig waren er ook nog maar drie 

tv-zenders, nu kijken ze continue naar een scherm. Bovendien 

is de keuze in speelgoed en materialen veel groter. Dat is niet 

alleen maar positief. Ik merk dat kinderen sneller afgeleid 

zijn, dat het voor onrust zorgt. Mondige kinderen zijn er altijd 

geweest, ook dat ligt vooral aan het nest waarin ze opgroeien. 

Consequent en duidelijk zijn, blijkt de beste aanpak voor 

alle kinderen. Dat vinden ze soms niet leuk, maar ik krijg van 

ouders terug dat ze het fi jn vinden bij mij in de klas.”

onze kinderen  tekst daniella van 't erve

India Denkers (9), groep 7 van obs de Werkschuit in Zwolle. India Denkers (9), groep 7 van obs de Werkschuit in Zwolle. India Denkers (9), groep 7 van obs de Werkschuit in Zwolle. 
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www.comeet.nl

2012-20132012-2013 Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording 
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. 
De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

Module 1: Elementaire financiële kennis
2012: dinsdag 13 en woensdag 14 november; Zalencentrum NIMAC te Ede
2012: dinsdag 27 en woensdag 28 november; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2013: donderdag 24 en vrijdag 25 januari; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

Module 2: Financiële kennis
2012: donderdag 6 en vrijdag 7 december; Zalencentrum NIMAC te Ede
2013: dinsdag 15 en woensdag 16 januari; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2013: donderdag 14 en vrijdag 15 maart; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2013: donderdag 17 en vrijdag 18 januari; Zalencentrum NIMAC te Ede
2013: dinsdag 12 en woensdag 13 maart; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2013: dinsdag 16 en woensdag 17 april; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2013: dinsdag 19 en woensdag 20 maart; Zalencentrum NIMAC te Ede
2013: donderdag 11 en vrijdag 12 april; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2013: dinsdag 17 en woensdag 18 september; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 545,00 
(module 4 e 595,00 i.v.m. CD-rom) inclusief materialen, koffie/thee en lunch. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze website:
www.comeet.nl

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet, t.a.v. Els van den Heuvel,
Postbus 7069, 3430 JB  Nieuwegein
Telefoon: 06-12509193
E-mail:evandenheuvel@comeet.nl 

De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten

2054513_KaderPrim_A4_Sept2012:2052402_Comeet_VO_206  18-07-2012  13:39  Pagina 1
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zo k an het ook !   good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand 

in Zo kan het ook!: Om hun leerlingen nog meer te motiveren het onderste uit 

de kan te halen, werkt de Utrechtse Parkschool vanaf dit schooljaar dagelijks 

met de iPad. tekst andrea holwerda

Ze zijn altijd op zoek naar nieuwe manie-

ren om hun 136 leerlingen te prikkelen. 

Aangemoedigd door enthousiaste verhalen 

van ouders en leerlingen over het werken 

met een iPad, besloot de Utrechtse 

Parkschool er eind vorig jaar eens een te 

kopen. “We hebben vervolgens verschil-

lende taal-, reken-, maar bijvoorbeeld ook 

muziekapps geprobeerd”, vertelt directeur 

Annet Baart. “We waren enthousiast: 

omdat oefeningen zich automatisch aan 

het niveau van de leerling aanpassen, nog 

eens herhaald of juist moeilijker worden, 

maar vooral ook omdat de leerlingen er zo 

door gegrepen werden.”

De conclusie was dan ook: hier moeten 

we meer mee doen. Baart ging daarop op 

zoek naar geld om meer iPads te kunnen 

aanschaffen. “Ik had 

nog een aantal potjes 

die ik kon aanspreken 

en ik heb bij ons 

schoolbestuur aan-

geklopt.” Uiteindelijk 

konden er zo begin 

2012 dertig iPads wor-

den gekocht. “Omdat 

we de iPad gewoon 

goed vinden hebben 

we verder niet naar 

andere tablets geke-

ken”, legt Baart uit.

Belangrijk was ver-

volgens welke rol de 

iPad te geven binnen 

de school. Baart: “Al 

snel was duidelijk dat 

we aan ons onderwijsconcept – iedereen 

heeft talenten en die willen we eruit halen – 

wilden vasthouden. Dat we de iPad zien als 

middel om dit te bereiken. En dat we er dus 

dagelijks in iedere klas mee wilden gaan 

werken.”

Een groep leerkrachten zocht daarna in 

de AppStore tientallen apps bij elkaar 

– variërend van t 0,79 tot t 3,29 – passend 

bij de verschillende leerlijnen. Deze apps 

werden vervolgens verdeeld over de mapjes 

taalknap, natuurknap, beeldknap, et cetera, 

schetst Baart. Daarnaast volgden ze met 

het hele team een aantal workshops over 

het werken met de iPad in de klas. “Dat 

was heel nuttig. Want natuurlijk was niet 

iedereen vanaf het begin even overtuigd 

en vaardig.” 

Vanaf afgelopen voorjaar gingen alle groe-

pen dagelijks een uur met de iPads aan de 

slag. De leerkrachten zagen vanaf de eerste 

week leerlingen die heel gemotiveerd met 

de apps aan het werk waren, vertelt Baart. 

“Het is zo uitdagend. We verwachten ook 

echt dat de prestaties zullen verbeteren.

We gaan dat ook proberen te meten door 

bijvoorbeeld te kijken hoeveel sneller het 

leren van tafels gaat met een interactieve 

app.”

Tegelijkertijd ontdekten de leerkrachten 

zaken die beter moeten. Baart: “Zo vallen 

de taal- en rekenapps voor de bovenbouw 

tegen. Uitgevers lopen achter. Daarom heb 

ik zelf ThiemeMeulenhoff benaderd en gaan 

we nu onder andere hun rekenmethode op 

de iPad testen.”

Daarnaast ondervond het team hoe belang-

rijk het is de iPads na schooltijd goed op te 

bergen. Baart: “Na een aantal weken wer-

ken ermee werd hier ingebroken en werden 

ze alle dertig gestolen. Gelukkig waren we 

goed verzekerd en konden we dit schooljaar 

de draad weer oppakken.”

De bedoeling is dat de leerkrachten uitein-

delijk met meer apps kunnen en gaan wer-

ken en dat er voor alle leerlingen een eigen 

iPad is, stelt Baart. “En ondanks dat we nog 

niet zo lang bezig zijn, kan ik het werken 

met de iPad aan iedere school aanraden. 

Mits je je methodes écht los durft te laten.” 

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook!

betere prestaties
dankzij tientallen apps

Leerlingen van de Utrechtse Parkschool gingen vanaf de eerste week 
heel gemotiveerd met de apps aan het werk. 
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2012-20132012-2013 Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording 
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

In deze leergang worden alle facetten van het financieel management behandeld. 
De leergang bestaat uit 4 modules van elk 2 cursusdagen. U kunt per module inschrijven.

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e 545,00 
(module 4 e 595,00 i.v.m. CD-rom) inclusief materialen, koffie/thee en lunch. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

Voor nadere informatie over deze cursussen verwijzen wij u naar onze website:
www.comeet.nl

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet, t.a.v. Els van den Heuvel,
Postbus 7069, 3430 JB  Nieuwegein
Telefoon: 06-12509193
E-mail:evandenheuvel@comeet.nl 

De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten
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specia al (ba sis)onderwijs

Het speciaal basisonderwijs maakt 
slagen met het verbeteren van het 
taal- en rekenonderwijs. Meer scholen 
stellen een taal- of rekenbeleidsplan 
op en ze besteden meer tijd aan de 
basisvaardigheden van de leerlingen. 
Voor taal zijn bovendien meer 
scholen de resultaten systematisch 
gaan analyseren en vertalen naar 
concrete plannen om het onderwijs te 
verbeteren. Dit blijkt uit de Monitor 
verbetertrajecten taal en rekenen 
speciaal basisonderwijs 2009/2010 
en 2010/2011, die de Inspectie van het 
Onderwijs heeft uitgevoerd op verzoek 
van de PO-Raad. tekst heike sieber

In de kwaliteitsagenda ‘Scholen voor 

morgen’ van het ministerie van OCW wordt 

gepleit voor verbetering en behoud van 

kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in 

het primair onderwijs. In de agenda staat het 

verbeteren van taal- en rekenvaardigheden 

op de eerste plaats. In schooljaar 2008/2009 

zijn in dat kader taal- en rekenverbetertra-

jecten van start gegaan. Beide trajecten had-

den een looptijd van drie jaar. Scholen die 

deelnamen aan een verbetertraject kregen 

daarvoor een subsidie van het Projectbureau 

Kwaliteit (t 6.000 per jaar per school) waar 

eenzelfde eigen bijdrage van het schoolbe-

stuur en een evaluatieverplichting aan ver-

bonden waren. In de schooljaren 2009/2010 

en 2010/2011 zetten dezelfde scholen de 

verbetertrajecten voort. Inmiddels zijn de 

verbetertrajecten afgerond.

De Monitor verbetertrajecten taal en rekenen 

speciaal basisonderwijs richtte zich op de 

deelnemende scholen in het sbo, in totaal 

89. Deze scholen hebben in de schooljaren 

2009/2010 en 2010/2011 een vragenlijst 

ingevuld.

Streefdoelen taal
Ruim de helft van de sbo-scholen die deel-

namen aan de taalverbetertrajecten heeft in 

2010/2011 een apart taalbeleidsplan. Meer 

dan 80 procent van de scholen geeft aan dat 

ze de taalresultaten systematisch analyseren 

en tweederde vertaalt deze analyse vervol-

gens vrijwel altijd naar concrete plannen om 

het onderwijs te verbeteren.

Zowel in 2009/2010 als in 2010/2011 geeft 

de meerderheid van de sbo-scholen aan dat 

de streefdoelen geheel of gedeeltelijk zijn 

bereikt. Hierbij is het aantal scholen dat de 

streefdoelen gedeeltelijk heeft bereikt, groter 

dan het aantal scholen dat de streefdoelen 

geheel heeft bereikt. Het aantal scholen dat 

de streefdoelen niet heeft behaald of dit 

niet heeft vastgesteld, is in 2010/2011 sterk 

gedaald ten opzichte van 2009/2010.

In beide schooljaren besteedden de meeste 

sbo-scholen de verkregen subsidie aan 

studiebijeenkomsten/studiedagen voor het 

team. Daaropvolgend kiezen de scholen het 

meest voor ondersteuning en advies door een 

externe taal-leesdeskundige of een extern 

bureau, de aanschaf van een nieuw program-

ma en/of een nieuwe taal-leesmethode.

Streefdoelen rekenen
Van de scholen in het sbo die deelnamen aan 

de rekenverbetertrajecten, heeft bijna 40 

procent een rekenbeleidsplan in schooljaar 

2010/2011. Het aantal scholen dat de reken-

resultaten systematisch analyseert en dit 

vervolgens vertaalt naar concrete plannen, 

is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 

schooljaar 2009/2010.

De meeste sbo-scholen die in 2010/2011 

deelnamen aan de verbetertrajecten hebben 

hun streefdoelen naar eigen zeggen geheel 

of gedeeltelijk bereikt.

Meer dan driekwart van de sbo-scholen 

zet in op het algemene rekenonderwijs in 

groep 3 tot en met 8. Meer specifi ek heeft 

bij ongeveer de helft van de sbo-scholen het 

verbeterplan betrekking op het automatise-

ren/oefenen en/of op meten, tijd en geld en/

of bewerkingen. Scholen die de categorie 

‘Anders, namelijk’ hebben gekozen, noemen 

onder andere diagnostisch rekenen en het 

werken met tussentijdse/minimumdoelen en 

ontwikkelingsperspectieven.

Verbetermaatregelen
De meest gekozen maatregelen in de taal- en 

rekenverbetertrajecten zijn: het gaan werken 

met groepsplannen of dit verbeteren, een 

effectievere benutting van de geplande les-

tijd, het bepalen van de instructiebehoeften 

van leerlingen in relatie tot de leerdoelen 

en het verbeteren van de didactische 

vaardigheden van leerkrachten. Bij taal is op 

92 procent van de deelnemende scholen ook 

een nieuwe methode ingevoerd.

Op het gebied van differentiatie geeft in beide 

geëvalueerde schooljaren meer dan driekwart 

van de scholen aan effectiever om te gaan met 

verschillen tussen leerlingen in taal/rekenen 

door de instructie en verwerking beter af 

te stemmen op de onderwijsbehoeften van 

de zwakkere en/of sterkere leerlingen. Iets 

minder dan driekwart van de scholen doet dit 

door het aanbod beter af te stemmen.

Op het gebied van kwaliteitszorg (taal) valt 

met name op dat in 2010/2011 driekwart van 

de sbo-scholen periodiek de resultaten van 

de toetsen uit het leerlingvolgsysteem – in 

relatie tot de geformuleerde streefdoelen – in 

het team bespreekt. Bij rekenen neemt in 

beide jaren ruim driekwart van de sbo-scholen 

verbetermaatregelen omtrent het vastleggen 

van ontwikkelingsperspectieven voor groepen 

leerlingen en het aanstellen van een reken-

coördinator met specifi eke taken in het kader 

van rekenverbeteractiviteiten. In 2009/2010 

zette ruim twee derde van de scholen in 

op het maken van trendanalyses van de 

rekenresultaten.

Meer dan 90 procent van de scholen voor sbo 

die deelnamen aan de taal- en rekenverbeter-

trajecten geeft aan dat zij de verbetertrajecten 

als (zeer) zinvol hebben ervaren. Ongeveer 

de helft van de scholen geeft aan dat ze in 

(zeer) sterke mate van en met elkaar hebben 

geleerd. Daarnaast vinden de scholen dat de 

verbetertrajecten een (zeer) positief effect op 

de leerprestaties hebben gehad. Of dit ook 

daadwerkelijk het geval is, zal de komende 

tijd zichtbaar worden in de leerresultaten 

van de scholen. Bij de monitor is dat niet 

onderzocht. 

m e e r  w e t e n ?
De volledige monitor is te downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/speciaalonderwijs.

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl) is 

adviseur bij de AVS op het gebied 

van onderwijs en leerlingenzorg, 

en ontwikkelaar van de 

praktijksimulatie Kind op de Gang!®.

goed op weg met taal en rekenen
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eindver ant woordelijk management

Het ministerie van OCW publiceerde 
eind 2011 het conceptwetsvoorstel 
‘Stichting en opheffi ng van scholen’. 
Hierin is een aantal onderwerpen 
met betrekking tot het stichten en 
opheffen van openbare scholen 
opgenomen. Daarnaast wordt het 
voorstel gedaan om de periode 
dat een basisschool onder de 
opheffi ngsnorm mag zitten, te 
verlengen van drie naar vijf jaar. Begin 
juli bracht de Onderwijsraad een 
advies uit over dit wetsvoorstel.

tekst carine hulscher-slot

In het wetsvoorstel is de mogelijkheid 

opgenomen dat een verzelfstandigd bestuur 

voor openbaar onderwijs een nieuwe school 

sticht. Tot nu toe ligt deze bevoegdheid 

bij het college van B&W. Ook regelt het 

voorstel dat deze besturen tot opheffi ng van 

een school mogen besluiten. Daaraan is de 

voorwaarde verbonden dat de gemeente-

raad de gelegenheid krijgt deze school over 

te nemen. Dit gaat ook gelden voor samen-

werkingsbesturen die zowel openbare als 

bijzondere scholen in stand houden.

Een derde wijziging in de bestaande wet-

geving betreft het bieden van initiatiefrecht 

aan ouders voor het stichten van een 

openbare school. De gemeente krijgt de ver-

plichting om een haalbaarheidsonderzoek 

te doen als er minstens vijftig schriftelijke 

verklaringen zijn van individuele ouders van 

kinderen tot twaalf jaar. Deze laatste rege-

ling is al van toepassing in het voortgezet 

onderwijs en het (voortgezet) speciaal 

onderwijs.

Voor het verlengen van de opheffi ngstermijn 

van drie naar vijf jaar wordt gewezen op 

het feit dat de opheffi ngsnorm om de vijf 

jaar wordt herzien, op grond van de lokale 

bevolkingsdichtheid. Dat heeft het risico dat 

scholen na drie jaar moeten sluiten, terwijl 

zij bij een herziene opheffi ngsnorm kunnen 

blijven bestaan. Dit klemt des te meer in 

gebieden die te maken hebben met grote 

demografi sche krimp in combinatie met 

vergrijzing.

Kanttekeningen
De Onderwijsraad plaatst kanttekeningen 

bij het voorstel om verzelfstandigde bestu-

ren voor openbaar onderwijs de mogelijk-

heid te geven scholen te stichten en op te 

heffen. Het is weliswaar een volgende stap 

in de verzelfstandiging van het openbaar 

onderwijs, maar het is zeker bij het bieden 

van de mogelijkheid tot opheffi ng de vraag 

hoe dit zich verhoudt tot de bijzondere 

verantwoordelijkheid van de gemeente voor 

het openbaar onderwijs. De raad vreest gro-

te fi nanciële en bestuurlijke complicaties als 

de gemeenteraad bij een besluit tot ophef-

fi ng door het schoolbestuur de school zou 

overnemen. Het orgaan adviseert daarom de 

huidige situatie in stand te houden.

De raad kan zich wel vinden in het voorstel 

een verzelfstandigd bestuur voor openbaar 

onderwijs in de gelegenheid te stellen een 

school te stichten. Wel wordt opgemerkt dat 

de gemeente daarmee moet instemmen, 

gelet op de toezichthoudende rol bij open-

bare scholen.

Initiatiefrecht ouders
Ouders het recht van initiatief tot het 

stichten van een openbare school geven, 

sluit – zo stelt de Onderwijsraad – aan bij 

het advies van de raad met betrekking tot 

artikel 23 van de Grondwet. Het is de raad 

echter niet duidelijk hoe dit recht wordt 

ingevuld, los van het vereiste van vijftig 

schriftelijke verklaringen. Gaat het alleen 

om ouders in plattelandsgebieden met 

vooral bijzondere scholen, of krijgen ook 

ouders in stedelijke gebieden met openbare 

scholen in de buurt deze kans? De raad 

stelt bovendien voor het verplichte aantal 

ouderverklaringen afhankelijk te stellen van 

de plaatselijke stichtingsnorm.

‘Opheffi ngstermijn niet verlengen’
De Onderwijsraad onderschrijft het stand-

punt dat scholen niet moeten worden geslo-

ten op basis van onjuiste en verouderde 

gegevens. Maar een periode van drie jaar 

lijkt voldoende om scholen de gelegenheid 

te geven zich aan te passen aan de ontwik-

kelingen, aldus de raad. Verlenging van 

de opheffi ngstermijn kan niet tegelijk een 

beloning zijn voor scholen die zich niet tijdig 

voorbereiden op de krimp van het aantal 

leerlingen. Het zal in die situaties hooguit 

gaan om uitstel van executie, zo stelt de 

raad.

Ook de bevindingen van de onderwijsin-

spectie, dat scholen die de laatste vijf jaar 

te maken hebben (gehad) met een sterke 

daling van het aantal leerlingen die vaak 

zwak of zeer zwak zijn, brengt de raad onder 

de aandacht.

Daarbij komt dat verlenging van de 

opheffi ngstermijn extra kosten met zich 

meebrengt.

Op grond van deze bezwaren wordt het 

voorstel gedaan de opheffi ngstermijn niet 

eens in de vijf jaar, maar eens in de drie 

jaar te herzien. Hierbij plaatst de raad 

wel de kanttekening dat dit kan leiden tot 

ongewenste schommelingen in de ophef-

fi ngsnorm. 

m e e r  w e t e n ?
www.onderwijsraad.nl/publicaties

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoor-

waardenontwikkeling, medezeggenschap, 

 organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, 

scenario’s voor krimp, de verhouding 

bestuur-management en Policy 

Gover nance®. Ook houdt zij zich bezig met 

politieke beleidsbeïnvloeding.

onderwijsraad kritisch over 
wetsvoorstel stichten en 
opheffen scholen
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interview

Met het instrument ‘Scenariomodel’ kan het basisonderwijs voortaan zelf aan de knoppen 

draaien om leerlingenprognoses en formatieramingen tot vijf jaar vooruit te berekenen. 

Handig bij het maken een meerjarenplanning en om in te spelen op een leerlingendaling- of 

stijging. Geert Gerritsen, algemeen directeur van Primair Onderwijs Achterhoek (Pro8) – in 

een krimpregio – was betrokken bij de ontwikkeling van het model. “Het geeft een goed beeld 

van de instroom op korte termijn, waardoor je beter en vroegtijdiger kunt anticiperen op de 

gevolgen voor de fi nanciën en personeelsbezetting.” tekst michael halve, caop 

‘Met betrouwbare gegevens

Wat was uw motivatie om mee te doen aan het ontwikkelen 

van het scenariomodel?

“De prognosecijfers van de gemeenten geven over een 

langere termijn een redelijk beeld. We hebben echter 

geconstateerd dat door de krimp (ontgroening en vergrij-

zing) een totaal andere situatie is ontstaan, die een stevige 

bijstelling vraagt. Gemeenten en hun prognoseleveranciers 

reageren vervolgens te traag en baseren hun voorspellin-

gen op onzekere of achterhaalde feiten, zoals aangepast 

volume woningbouw. Voor de lange termijn is het voldoen-

de om een algemene trend te destilleren. De krimp in de 

Achterhoek bedraagt bijvoorbeeld 20 procent in de periode 

2012-2020. Maar voor de kortere termijn (één tot vier jaar) 

is het wenselijk over zo actueel en gedetailleerd mogelijke 

cijfers te beschikken, op postcodeniveau. Dat kan met 

het scenariomodel. Deze cijfers vormen een belangrijke 

pijler voor de meerjarenformatieplanning en de daar-

aan gekoppelde meerjarenbegroting. Daarom moeten 

deze cijfers ook zo betrouwbaar mogelijk zijn. Daarvoor 

is een koppeling nodig met BRON en de gemeentelijke 

basisadministraties. Omdat alle 0 tot 12-jarigen in deze sys-

temen te lokaliseren zijn, is een goede vooruitblik moge-

lijk. In onze kleine scholen in de dorpen is dit al mogelijk, 

maar dan op basis van eigen waarneming: je weet bijvoor-

beeld waar de 0 tot 4- jarigen wonen en welk stel een kind 

verwacht.”

Wat zijn uw verwachtingen van het model?

“Door het model krijgen we een exacter beeld van de ver-

wachte instroom in de komende periode van vier jaar. Ik 

werk er ook al mee en dat bevalt goed. Het model kent ech-

ter één beperking. Vanwege privacybewaking worden gege-

vens zodanig aangeleverd dat er niets tot persoonsniveau 

terug te leiden is. Dat betekent dat het systeem geen lagere 

getallen aangeeft dan vijf. In kleine gemeenschappen kan 

hierdoor een vertekend beeld ontstaan. Het maakt voor 

een kleine school nogal een verschil of je 4 x 3 kinderen 

prognosticeert in plaats van 4 x 5 kinderen. Echter, in deze 

kleine dorpen weten scholen zonder model ook exact hoe-

veel kinderen er in de gemeenschap wonen.”

s c en a r i om o d el  b a si s o n d erw i j s  b iedt  b l i k  in  to ekom s t

 een reële periode vooruitkijken’
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gegevens

Raadt u ieder schoolbestuur aan om het model te gebruiken?

“Ja, het model geeft een goed beeld van de instroom op 

korte termijn, waardoor je beter en vroegtijdiger kunt 

anticiperen op de gevolgen voor de fi nanciën en perso-

neelsbezetting. Je kunt op basis van de prognoses bijvoor-

beeld eerder dan je dacht personeel op tijdelijke basis 

aanstellen.”

Koppelt u het model aan een meerjarenpersoneelsplanning?

“Dat doe ik inderdaad, met een maximum van twee jaren. 

Met andere woorden: ik heb nu de conceptbegroting voor 

2013 klaar en een globale begroting voor 2014. Beide zijn 

gebaseerd op de teldata van 1 oktober 2011 en 1 oktober 

2012. We hebben wel eens geprobeerd verder dan twee 

jaren te kijken, maar in de praktijk bleek dat er te veel 

variabelen van invloed waren om betrouwbare langeter-

mijnplanningen te maken. Wel hebben we in beeld hoe de 

komende acht jaar het natuurlijk verloop zal zijn in ver-

band met pensionering en dergelijke.

Om een voorbeeld te geven van variabelen: in 2014 fuseert 

één van onze scholen met een protestants-christelijke 

school en verlaat onze stichting. In het najaar starten we 

met de bouw van drie nieuwe schoolgebouwen, waarbij 

zes van onze dertien scholen betrokken zijn (oplevering 

2015). In januari vindt mogelijk een fusie plaats met een 

andere stichting (acht scholen). De krimp bedraagt in 

Doetinchem 17 procent en in de gemeente Bronckhorst 

30 procent. Elders zijn we bezig met een fusie van vijf 

scholen: drie rooms-katholieke, een protestants-christelij-

ke en een openbare school. Dislocaties zijn (te) duur; we 

willen ze daarom op termijn afstoten. Wat betekent dat 

dan voor de leerlingaantallen? Wat gaan de ouders doen 

bij de keuze van een school voor hun kinderen? Kortom: 

hoe kun je hierop nog met enige zekerheid vooruit kijken 

en plannen?”

Is het model makkelijk in gebruik?

“Het model vraagt vaardigheid met Excel en ik heb 

gemerkt dat een aantal collega’s daardoor zijn vastgelo-

pen en het systeem niet (meer) gebruiken. Er is echter 

 een reële periode vooruitkijken’ een reële periode vooruitkijken’

Geert Gerritsen, algemeen directeur van Primair 
Onderwijs Achterhoek (Pro8): “Je kunt op basis 
van de prognoses uit het model bijvoorbeeld 
eerder dan je dacht personeel op tijdelijke 
basis aanstellen. In 2012/2013 hebben we 
ons personeelsbestand al teruggebracht, 
omdat we verwachten op de komende 
teldatum 100 leerlingen minder te hebben. 
Dat heeft gevolgen voor de begroting voor 
2013 en 2014.”
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KOMT 

ERAAN …
Wellicht bent u al met de voorbereidingen gestart of gaat u 

binnenkort beginnen: het opstellen van de begroting 2013 voor 
uw onderwijsinstelling.

Een flinke klus die vraagt om een gecontroleerde aanpak. Zeker wanneer 
u de ambitie heeft vastgesteld de nieuwe begroting op een hoger 

kwaliteitsniveau te brengen dan voorgaande jaren:

U weet als geen ander dat de begroting het centrale instrument vormt om 
sturing en beheersing in uw instelling in 2013 krachtig te laten werken. 

OSG staat klaar om u hierbij te helpen. Wij zetten onze expertise graag voor u 
in om de basis te leggen voor een succesvol 2013. Een jaar waarin uw instelling, 
vanuit een gezond financieel kader en een adequaat werkende operationele 
bedrijfsvoering, werkt aan het realiseren van de korte en lange termijn doelen.

onze dienstverlening op www.osg.nl/finance. 

OSG
Postbus 318

T (026) 323 88 11
E info@osg.nl
I www.osg.nl

Bezoek onze 

vernieuwde 

website 

www.osg.nl

advertentieadvertentie
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een goede handleiding. De vraag bij ons is of het pro-

gramma gebruikersvriendelijker moet of dat we het aantal 

gebruikers moeten beperken tot degenen waarvan het wer-

ken met cijfers behoort tot de functievereisten.”

Waar moet scholen op letten?

“Mijn tip is: maak in mei al een conceptbegroting voor het 

volgende jaar met het scenariomodel op basis van teldata-

gegevens (in het scenariomodel kunnen leerlingprognoses 

worden bijgesteld op basis van eigen verwachtingen). Op 

basis daarvan kun je direct maatregelen nemen in het 

komende schooljaar. Voorbeeld: in 2012/2013 hebben we 

ons personeelsbestand al teruggebracht en deels tijdelijk 

ingezet, omdat we verwachten op de komende teldatum 

100 leerlingen (van de 2.450) minder te hebben. Dat heeft 

gevolgen voor de begroting voor 2013 en 2014.”

Zijn er nog andere aandachtspunten?

“Het is lastig om in een regio alle gemeenten en besturen 

op één lijn te krijgen wat betreft de prognosecijfers. Er 

worden meerdere systemen gehanteerd, waardoor er soms 

geharrewar is over de correctheid. Dat op één lijn brengen 

geeft alle partijen een goede basis voor overleg, afstem-

ming en planning. Het is een compliment waard dat er 

überhaupt een prognosemodel tot stand gebracht is. We 

hebben zoveel data, waarom dan niet opengesteld voor de 

beleidsmakers/beslissers? Besturen is vooruitzien! De kunst 

is om met de goede gegevens een reële periode vooruit te 

kijken. Het scenariomodel voorziet daarin.” 

o n d e r s t e u n i n g  b i j  k r i m p
De AVS begeleidt onderwijsinstellingen en -organisaties in 

krimpsituaties bij het zoeken naar passende en adequate 

oplossingen. Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek 

over het traject ‘Krimp: kans en kwaliteit’ kunt u contact 

opnemen met Carine Hulscher-Slot (c.hulscher@avs.nl) of 

Pieter Kuit (p.kuit@avs.nl). Zie ook www.avs.nl/artikelen/

doorpakken-naar-een-toekomstgerichte-organisatie of 

www.avspifo.nl (Advies en coaching > Advies > Doorpakken 

naar een toekomstgerichte organisatie).

interview

s c e n a r i o m o d e l  vo o r  l e e r l i n g e n p r o g n o s e s  e n  fo r m at i e r a m i n g e n

Op verzoek van het Arbeidsmarktplatform 

Primair Onderwijs, waarin ook de AVS 

(bestuurlijk) participeert, heeft het CAOP 

het ‘Scenariomodel’ laten ontwikkelen, dat 

leerlinggegevens bevat vanuit het ministe-

rie van OCW in relatie tot de bevolkingsge-

gevens per gemeente/schoolbestuur. Het 

gratis instrument laat zien welke formatie 

eraan gekoppeld is en welk bedrag voor de 

personele invulling beschikbaar komt. Met 

het model kunnen regio’s en individuele 

schoolbesturen toekomstscenario’s maken 

voor mogelijke regionale en bestuurlijke 

ontwikkelingen.

Het arbeidsmarktplatform wil hiermee op 

de signalen van schoolbestuurders inspe-

len dat er behoefte is aan een dergelijk 

prognosemodel voor de berekening van de 

benodigde formatie (in fte en geld) voor het 

komend jaar en een aantal jaren daarna. 

Door een grotere autonomie zijn scholen 

zich de afgelopen jaren steeds verder gaan 

professionaliseren en daarmee is de infor-

matiebehoefte toegenomen. Op basis van 

zelf te maken scenario’s op de bestaande 

prognose kunnen scholen nu volledig 

inzicht krijgen in hun personeelsbehoefte 

en fi nanciële ruimte. Daarnaast valt het 

model ook regionaal in te zetten om een 

gezamenlijk beleid te ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat het scenariomodel 

goed aansluit bij de wensen van de scholen 

zelf, hebben de uitvoerders ResearchNed 

en QDelft schoolleiders en schoolbe-

stuurders bij de ontwikkeling betrokken. 

Ook was er overleg met de sociale part-

ners, waaronder de AVS. Adviseur Harry 

van Soest: “Het is een mooi instrument 

geworden dat nu en in de toekomst zeer 

bruikbaar is bij meerjarenplanning.” Het is 

van groot belang dat scholen en besturen 

op tijd anticiperen op nieuwe ontwikkelin-

gen en een meerjaren personeelsplanning 

opstellen die voor iedere locatie geldt.

Het Arbeidsmarktplatform PO organiseert 

binnenkort samen met de schoolbestu-

ren van de Regionale Platforms voor de 

Onderwijsarbeidsmarkt workshops over 

het scenario model. Meer informatie: Tiny 

Rompen, t.rompen@caop.nl

Het scenariomodelmodel kan, inclusief 

een handleiding, via www.arbeidsmarkt 

platformpo.nl/activiteiten-projecten/

modellen-en-tools.html gedownload 

wor den. Een computer dient hiervoor te 

beschikken over minimaal Excel en Acces 

2007.

Een van de mogelijkheden van het 
scenariomodel is het maken van een raming 
van het toekomstige personele budget.
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pr im a ir  en  vo o r tg e ze t  o n d erw i j s  v er b in d en  m e t  t ien er s c h o o l

‘Leerlingen tussen
10 en 14 jaar verliezen 
bijna een jaar aan 
onderwijs’

achtergrond
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Tienerscholen, junior colleges of tussen-

scholen moeten de overgang naar het 

voortgezet onderwijs versoepelen en het 

uiteindelijke onderwijsrendement verhogen. 

Wat zijn het voor scholen en wat betekent 

deze ontwikkeling voor het primair onderwijs?

tekst femke bakkeren

Van een bekende school waar je de oudste was, naar een 

onbekende school waar je de jongste bent. Van een hechte 

groep met één leerkracht naar wisselende groepen met 

steeds andere docenten. Van een pedagogische context 

naar een meer vakgerichte context. Kortom: van groep 8 

naar de brugklas. Ga er maar aan staan, terwijl de hormo-

nen door het lijf gieren. “De overgang van primair naar 

voortgezet onderwijs is turbulent voor de vroege pubers”, 

vertelt Lenie van Lieverloo, senior-adviseur bij onderwijs-

adviesbureau KPC Groep. En sommigen struikelen. Niet 

in de laatste plaats door het – vroege – selectiemoment in 

groep 8. Kinderen stromen in op een te laag niveau, stro-

men af en vallen soms helemaal uit. Van Lieverloo: “Het 

primair en voortgezet onderwijs zijn twee verschillende 

werelden waarbij soms te weinig naar het kind wordt geke-

ken.  Leerlijnen lopen niet door, de didactische aanpak is 

anders. En dat op zo’n lastige leeftijd.”

Heet hangijzer De schakeling van po naar vo is al 

langer een heet hangijzer. Diverse initiatieven en projecten 

moeten de transitie soepeler maken. Van voorbereidende 

zomerscholen, een latere afname van de Cito-toets tot men-

torsystemen, uitgebreide voorlichting en – uiteraard – een 

zo optimaal mogelijke leerlingoverdracht.

De scholen zijn er druk mee. “We laten bijvoorbeeld docen-

ten hier ook lesgeven”, vertelt schoolleider Harry Toebes. 

De kruisbestuiving is nodig. Toebes kent beide zijdes van de 

medaille. Hij werkte jarenlang in het voortgezet onderwijs 

en startte in 2011 in het primair onderwijs als schoolleider 

bij basisschool De Verrekijker in Julianadorp. “Het is in het 

voortgezet onderwijs redelijk onbekend wat er achter de 

deur van de basisschool gebeurt. Voor veel docenten is 

hun eigen basisschooltijd hun enige referentiekader.” En 

dat kan ook vakinhoudelijk verstrekkende gevolgen heb-

ben (zie kader Rekenen als struikelblok op pagina 40).

Verzachten Bij Toebes in de regio (Noord-Holland) is 

in 2007 een junior college opgericht in Julianadorp om 

die eerste periode op de middelbare school te verzachten. 

Een dependance van Scholen aan zee in Den Helder, waar 

kinderen van klas 1 en klas 2 les krijgen. Toebes: “Zo kun-

nen kinderen in de regio langer in de buurt naar school 

en hoeven ze niet gelijk naar de grote scholengemeen-

schap. Ook organisatorisch wordt de overgang soepeler 

gemaakt. Een docent geeft bijvoorbeeld meerdere vakken 

in plaats van voor elk vak een andere docent.” 

Tienerschool In de regio Zuid-Holland zijn ze wat 

betreft die samenwerking een fl inke stap verder gegaan, 

laat Van Lieverloo weten. De schoolbesturen LOGOS (basis-

onderwijs) en CS De Hoven (voortgezet onderwijs) hebben 

in Gorinchem een tienerschool voor kinderen tussen 

de 10 en 14 jaar opgezet. Het idee achter de school: de 

defi nitieve keuze voor vervolgonderwijs uitstellen, de aan-

sluiting op het voortgezet onderwijs verbeteren en – niet 

onbelangrijk – het aanbod afstemmen op de specifi eke 

behoeften van pubers.

Afgelopen augustus zijn 18 leerlingen van start gegaan 

in een doorlopende programmalijn, ontwikkeld door 

deskundigen uit het primair en voortgezet onderwijs. 

Van Lieverloo: “De school is voor leerlingen die toe zijn 

aan een andere benadering. Meer uitdaging behoeven, 

maar wel in een veilige groep. Dat is de basis.”

Het is niet dé manier om de overgang te versoepelen, ver-

volgt ze, maar één manier. “Je voegt iets toe aan het pal-

let van mogelijkheden. Voor sommige leerlingen is deze 

programmalijn een antwoord. Het concept onderscheidt 

zich onder andere door veel aandacht voor research- en 

development. Dit wordt momenteel vormgegeven in een 

project: een leergemeenschap waarin innovatieve ideeën 

worden ontwikkeld, uitgeprobeerd en geëvalueerd.” Het 

initiatief vindt mogelijk navolging, vertelt Van Lieverloo: 

“Een aantal scholen in krimpgebieden onderzoekt of de 

programmalijn een impuls voor de leerlingen in hun 

regio kan betekenen.”

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

Afgelopen augustus zijn 18 leerlingen van start 
gegaan op de tienerschool in Gorinchem, opgezet 
door schoolbesturen LOGOS (basisonderwijs) en 
CS De Hoven (voortgezet onderwijs). Er is een 
doorlopende programmalijn, ontwikkeld door 
deskundigen uit het po en vo.
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Hoger uitstroomniveau De zogenaamde ‘program-

malijn 10-14’ garandeert ouders een hoger uitstroomni-

veau dan de basisschool. Is dat haalbaar? Van Lieverloo: 

“We verwachten dat kinderen die wat ouder zijn gerichter 

een keuze kunnen maken.” Dat idee wordt gedeeld door 

zelfstandig onderwijsdeskundige Gertjan Kleinpaste. Eind 

juni presenteerde hij zijn boek ‘Een andere blik op leren’, 

met daarin onder meer een pleidooi voor langere leer-

lijnen en tussenscholen. “Op latere leeftijd is het niveau 

van de leerling veel nauwkeuriger vast te stellen.” De 

auteur is actief voor GroenLinks en heeft onder meer het 

onderwerp ‘tussenscholen’ samen met de overleggroep 

Onderwijs op de agenda van het verkiezingsprogramma 

gezet. Het huidige systeem mag van hem op de schop. 

“Momenteel verliest de groep tussen de 10 en 14 jaar bijna 

een jaar aan onderwijs. In groep 8 valt de laatste helft van 

het jaar bijna weg door de Cito-toets en de brugklas begint 

ongeveer op het kennisniveau van groep 7.” De Cito naar 

achter verschuiven levert volgens hem slechts een kleine 

verbetering op. “En dan zal het voortgezet onderwijs het 

selectiemoment ook verschuiven.” 

Het liefst zou hij een écht doorlopende leerlijn zien, waar-

bij één schoolbestuur de leerling begeleidt; van kleuter 

tot diploma. “Maar in elk geval moet het onderwijs van 

groep 7, 8 en klas 1 en 2 aan elkaar worden verbonden en 

het selectiemoment verlaat worden. Dat zal het onder-

wijsrendement verhogen en de uitval verlagen.”

s t r u i k e l e n  o v e r  r e k e n e n

Geeke Bruin, onderzoeker Reken- en 

wiskundedidactiek aan de TU-Eindhoven, 

onderzocht voor haar promoveren het 

rekenonderwijs in het primair en voort-

gezet onderwijs. Ze nam onder meer 

toetsen af en bekeek schoolboeken van 

groep 8 en de brugklas. Haar belangrijk-

ste bevinding: de methode in het vo sluit 

niet goed aan op die in het po.

Dit wordt vaak niet herkend doordat po-

leerkrachten met een heel andere ach-

tergrond naar de inhoud van de school-

boeken kijken dan docenten uit het vo. 

Bruin: “Ze interpreteren daarom hetzelf-

de lesmateriaal soms op een heel andere 

manier. Zo heeft het woord ‘breuk’ in het 

basisonderwijs vaak strikt de betekenis 

van een getal tussen de 0 en 1, terwijl 

daar in het vo alle rationele getallen mee 

bedoeld worden. Die overgang kan bij 

leerlingen voor veel verwarring zorgen.”

Ook spelen de verschillende stadia van 

beheersing mee, aldus Bruin. “In het po 

start het leren van wiskundige begrip-

pen op een informeel niveau. Leerlingen 

kunnen bepaalde typen opgaven correct 

oplossen, maar worden daarbij vaak 

nog ondersteund door de context of een 

model. In de boeken voor de brugklas 

wordt veel meer uitgegaan van een 

niveau waarbij leerlingen bijvoorbeeld 

voor het vermenigvuldigen van breuken 

al een algemene regel kennen. Het is dus 

niet duidelijk genoeg om te zeggen dat 

een leerling breuken moet kunnen ver-

menigvuldigen. Dat kan op verschillende 

manieren worden geïnterpreteerd. Je zult 

preciezer moeten zijn.” Door de verschil-

lende aanpakken, loop je het risico dat 

kinderen de logica en structuur achter 

rekenen niet ontdekken, concludeert 

Bruin.

Idealiter zou het vo moeten oogsten wat 

er op het po is geleerd. Hoe? Bruin: “Het 

po zou waar dat mogelijk is meer toe 

moeten werken naar generalisatie. En 

het vo moet zich meer bewust zijn van 

het informele leren in de context. Het zou 

goed zijn als de scholen zich echt zouden 

verdiepen in elkaar pedagogische cul-

tuur, omdat ze vanuit zo’n verschillende 

vakdidactische cultuur komen. Snappen 

hóe anders er wordt les gegeven in reke-

nen zal veel opleveren.”

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

Foto: Hans Roggen
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achtergrond

Schoolleider Toebes denkt dat er nog veel te winnen valt 

binnen de reguliere kaders. “Vanuit primair en voortgezet 

onderwijs kunnen we samen de overgang verbeteren door 

beter naar elkaar en naar de behoeften van de leerling te 

kijken. Ik zou graag zien dat alle leerkrachten – primair 

en voortgezet – een verplicht kijkje in elkaars keuken zou-

den nemen.” 

c o n f e r e n t i e  –  n o o d z a a k 
tot  o n t m o e t i n g  e n  o v e r l e g 
t u s s e n  p o  e n  vo

De AVS besteedt in haar jaarlijkse conferentie voor vrou-

welijke schoolleiders (uit het po en vo) aandacht aan de 

overgang tussen primair en voortgezet onderwijs, onder 

de titel: ‘Essentieel samen: de noodzaak tot ontmoeting 

en overleg tussen po en vo’. Waarom struikelen bijvoor-

beeld zoveel pubers bij deze overstap en wat is daaraan 

te doen?

Met een inleiding en workshops over onder andere de 

breinontwikkeling van (vroege) pubers en de rol van 

ouders. Sophie Verhoeven van KPC Groep doet weten-

schappelijk onderzoek naar de opbrengsten van de 

 tienerschool en zal ingaan op de achterliggende gedach-

ten ervan en praktijkervaringen. Rekenonderzoekster 

Geeke Bruin vertelt over door lopende leerlijnen over de 

grenzen van de onderwijstypen heen, met name op het 

gebied van rekenen en wiskunde. Zij reikt handvatten aan 

om de aansluiting bij dit vak te verbeteren.

Datum: 8 november 2012

Locatie: De Driehoek in Utrecht

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/

conferentievrouwelijkeschoolleiders

‘ i n  g r o e p  8  v a lt  d e  l a at s t e 
h e l f t  v a n  h e t  s c h o o l j a a r  b i j n a 
w e g  e n  d e  b r u g k l a s  b e g i n t 
o n g e v e e r  o p  h e t  k e n n i s n i v e a u 
v a n  g r o e p  7 ’

De tienerschool stemt onder andere het aanbod af op de specifi eke 
behoeften van pubers.
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Zijn stem lijkt geschapen voor een grote collegezaal. Tegelijk doordacht en geestdriftig produceert 

hij lange volzinnen, die worden onderstreept door handgebaren. Jan Maas, zelfstandig adviseur, 

onderhoudt nauwe banden met John en Miriam Carver en introduceerde hun model voor 

Policy governance® in Nederland. Naast hem, in zijn werkkamer met uitzicht op de tuin, zit senior 

AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot. Samen organiseren zij op 14 november het Carver-seminar 

‘Toezicht en bestuur: anders én beter!’ tekst marijke nijboer

Toezichthouder, de stem van de maatschappij

Policy governance vindt gehoor over de hele wereld. Het pre-

senteert principes en instrumenten die toezicht en bestuur 

effectiever maken, met de nadruk op het waarmaken van 

een maatschappelijke doelstelling. Het voorkomt dat de 

toezichthouder ‘teveel doet’ of op de stoel van de bestuur-

der zit, maar ook dat de toezichthouder te weinig doet, 

als optreden geboden is. Het is volgens Jan Maas het enige 

bestuursmodel dat besturen, Raden van Commissarissen en 

Raden van Toezicht ‘werkelijk tot leiderschap en adequaat 

toezicht in staat stelt’. Wat is er zo uniek aan? Maas: “Ik heb 

17 jaar gewerkt voor een besturenbond. Eén dag luisteren 

naar John Carver leverde mij meer bruikbare instrumenten 

dubbelinterview

Toezichthouder, de stem van de maatschappij
p o l i c y  g o v e r n a n c e :  b e s t u u r d e r  k r i j g t  d u i d e l i j k e  o p d r a c h t  e n
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Toezichthouder, de stem van de maatschappij

op. Wij denken ten onrechte dat we elk bestuurlijk falen 

kunnen oplossen met een verandering in de structuur. Car-

ver deed mij inzien dat structuren er nauwelijks toe doen. 

Het repertoire waaruit mensen kunnen kiezen binnen een 

rol, dát doet ertoe. Welk bestuurlijk model je ook kiest, het 

gaat erom dat de toezichthoudende partij zich realiseert dat 

z’n reden van bestaan niet ligt in de operations, maar in het 

geven van een stem aan de belanghebbenden.”

Maas vervolgt: “In Nederland kiezen we de toezichthouder 

op z’n expertise. En we zeggen tegen de fi nancieel specia-

list: kijk jij nu eens of het fi nancieel goed gaat. Voor je het 

weet is de Raad van Toezicht (RvT) aan het ‘mee-managen’.” 

Senior AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot: “Dat leidt tot rol-

onduidelijkheid.” Maas: “De toezichthouder zit er niet in de 

eerste plaats als sparring partner of voor die dossiers, maar sparring partner of voor die dossiers, maar sparring partner

om de trustee te zijn van de belanghebbenden. Wij draaien 

de RvT graag eens met het gezicht de andere kant op: wat 

verwacht de maatschappij van deze organisatie? Wanneer is 

het resultaat de kosten waard?”

Carver maakt onderscheid tussen morele eigenaren en 

andere stakeholders. De belangrijkste morele eigenaren van 

een onderwijsinstelling zijn de (toekomstige) ouders en 

leerlingen, die belang hebben bij goed onderwijs. Daarnaast 

zijn de kinderopvang, omwonenden, het onderwijspersoneel 

maar ook ‘afnemers’ als vervolgonderwijs en bedrijfsleven 

belanghebbend. Maas: “De RvT weegt af welke belangen van 

stakeholders tot criteria moeten worden verheven. Daar moet 

de bestuurder zich vervolgens aan houden.”

Meerdere wegen Het inhoud geven aan die criteria 

laat je over aan de bestuurder, vertelt Maas. “Je kunt hem 

zelfs niet meer verantwoordelijk houden als jij er zelf voort-

durend tussen zit. Je kunt zijn functioneren dan ook niet 

meer beoordelen. Dat kan alleen als je hem de ruimte en 

de juiste criteria meegeeft.” Carver hanteert het any reaso-

nable interpretation-beginsel: er zijn meerdere juiste wegen 

Eisen aan toezichthouders Op de vraag welke 

eisen Policy governance aan toezichthouders stelt, ant-

woordt Maas: “Zij moeten met elkaar op zoek kunnen 

gaan naar de in beweging zijnde verwachtingen van de 

maatschappij, en deze kunnen omzetten in criteria voor 

de organisatie.” Hulscher-Slot: “En dat dan graag met een 

helikoptervisie.”

Soms zijn toezichthouders echter meer bezig met zaken 

als fi nanciën en huisvesting dan met de onderwijskwali-

teit. Maas: “Mensen richten zich graag op concrete zaken. 

Maar in een organisatie die vooral bezig is met ‘harde’ 

zaken zoals exploitatie en vastgoed, komt de controle op 

datgene waar de organisatie werkelijk voor is bedoeld, op 

het tweede plan. Carver zegt: toezichthouders moeten met 

de armen om de hele organisatie staan, zonder er de vin-

gers in te hebben.” Hulscher-Slot: “De RvT zegt wat de kri-

tieke grenzen van verantwoord personeelsbeleid moeten 

zijn, niet hoe laag het ziekteverzuim moet zijn.”

Eén van Carvers aanbevelingen luidt: don’t control what 

you can, control what you must. Maas: “Veel RvT’s beslissen 

mogelijk. Een weg is goed als hij is gekozen met inacht-

neming van de belanghebbenden en leidt tot het juiste 

resultaat.

Bij Policy governance telt alleen het oordeel van de RvT 

als geheel. Hulscher-Slot: “Als RvT geef je samen aan wat 

de doelen van de organisatie zijn en kijk je samen of het 

maatschappelijk belang gediend wordt door de organisa-

tie.” Maas: “Natuurlijk voegt ieder z’n eigen kwaliteiten 

toe. Maar als elk lid alleen kijkt naar z’n eigen veld van 

expertise, kom je niet tot een collectieve opvatting. Het 

gaat niet om verstand van fi nanciën, maar om de vraag of 

de centen zo worden besteed dat de doelen worden bereikt. 

Als je daarnaast de bestuurder vraagt om regelmatig een 

operationeel bewijs te leveren dat nog steeds aan de rand-

voorwaarden wordt voldaan, ben je in control.”

Ondanks de aanwezigheid van toezichthouders gaat het 

soms toch mis. Zie bijvoorbeeld Amarantis. Volgens Maas 

komt dat meestal doordat de toezichthouders zich niet aan 

hun rol houden en niet over gemeenschappelijk vastgestel-

de criteria beschikken. “Soms is de RvT een gezelschap van 

grote ego’s, dat te dicht op de huid van de bestuurder gaat 

zitten. Of de RvT neemt het begrip ‘bestuurlijke afstand’ 

juist zo letterlijk dat men verzuimt een eigen repertoire 

op te bouwen. Dan is er geen goed verantwoordingsproces 

gecreëerd en is men er bij problemen te laat bij.”

de stem van de maatschappij
p o l i c y  g o v e r n a n c e :  b e s t u u r d e r  k r i j g t  d u i d e l i j k e  o p d r a c h t  e n r u i m t e  o m  d i e  u i t  t e  v o e r e nr u i m t e  o m  d i e  u i t  t e  v o e r e n

Zelfstandig adviseur Jan Maas (rechts) introduceerde 
het model voor Policy governance® in Nederland. 
Samen met senior AVS-adviseur Carine Hulscher-
Slot (links) organiseert hij 14 november aanstaande 
het seminar ‘Toezicht en bestuur: anders én beter!’, 
met de grondleggers van het model: John en Miriam 
Carver. Foto: Gerard Helt
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Interactief naar een hoger niveau! Vidi-Touch is een 
Full HD LED monitor met ingebouwd Audio systeem. 

Kiest u voor een 
monitor met touch functie of een echt 
TOUCHscreen?

Vidistri | Vidi-Touch International B.V.  
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Voor school en privé

Veel scholen samen kunnen beter 
en goedkoper inkopen. Dat is het 
idee achter AVS Voordeel. Om u te 
helpen bij het kiezen uit het vaak 
versnipperde aanbod, hebben we 
afspraken met diverse aanbieders 
gemaakt; met het oog op hoge 
kwaliteit en een lage prijs.

Schoolvoordeel:
Administratie en informatie, Advies en begeleiding
ICT en multimedia, Verbruiksmateriaal, Educatie, 
Huisvesting

Privévoordeel:
Financiën & administratie, ICT & multimedia, wet & recht 
en o.a. beauty & health, elektronica, ontspanning en 
mobiliteit.

Meer informatie: 
www.avsvoordeel.nl of mail voordeel@avs.nl

AVS Voordeel

Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nl

Uw duurzame partner
en specialist in: 

 Organisatieadvies
 Onderzoek & Evaluatie
 Werving & Selectie
 Interim-management
 Opleiding & Training
 Assessments 
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ineens dat ze op de verzuimcijfers van leerkrachten of 

Cito-scores moeten gaan letten. Dan moet de directeur/

bestuurder het zoveelste document opleveren. Mijn vraag 

is dan: welke zorg ligt hieronder? De RvT kan ook tegen de 

bestuurder zeggen: zorg dat díe situatie niet ontstaat, dan 

zijn wij tevreden.”

Bedrijfsblindheid Maar toezichthouders hebben 

toch informatie nodig? Maas: “Natuurlijk, de bestuurder 

moet regelmatig verantwoordingsinformatie verstrekken. 

Als dat niet toereikend is, moet er een tweede bron zijn, 

bijvoorbeeld de accountant. De RvT kan ook besluiten tot 

onderzoek door een externe partij, bijvoorbeeld een fi nan-

ciële audit. Een derde optie is om zelf de school in te gaan.” 

Hulscher-Slot: “Dat kan je doen omdat de RvT zich niet meer 

goed geïnformeerd voelt, maar ik hoor soms ook van de ceo 

of bestuurder dat die zo’n bezoek of een extern onderzoek 

fi jn vinden. Zij beseffen dat ze zelf ook last kunnen hebben 

van bedrijfsblindheid.” Maas: “Kies een actieve opstelling. 

Beslis als RvT hoe je aan de nodige informatie gaat komen. Je 

kan bijvoorbeeld jaarlijks de GMR uitnodigen. Spreek daarbij 

wel een duidelijke agenda af, anders denkt de GMR mis-

schien iets met jou te kunnen regelen wat ze bij de bestuur-

der niet voor elkaar kregen.”

Uit recente onderzoeken naar toezicht binnen het (primair) 

onderwijs blijkt dat er nog relatief weinig contact is tussen 

intern toezicht en externe stakeholders. Maas: “Dat is zeker 

in het onderwijs nog het meest onontgonnen gedeelte. Impli-

ciet zorg je daarvoor door je RvT een afspiegeling te laten 

zijn van je relevante publiek. Als hier mensen in zitten die in 

jouw regio wonen en er een netwerk hebben, aangevuld met 

mensen uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, kun je aan tafel al 

de discussie voeren met je achterban. Verder kan de RvT in 

bepaalde situaties initiëren dat een noodzakelijke discussie 

wordt aangegaan. Bijvoorbeeld bij een fusie, of over gevoelige 

vragen, zoals welk gebouw behouden moet blijven.”

Er gaat al veel goed. Maas: “Onderwijsorganisaties besef-

fen steeds beter dat de reden van hun bestaan ligt in hun 

maatschappelijke omgeving. Maar het rolbesef van toe-

zichthouders kan nog beter. Hun repertoire bestaat niet uit 

beleidsplannen, Cito-scores en verzuimcijfers, maar uit het 

stellen van doelen en kaders aan de bestuurder, vanuit het 

belang van de stakeholders.” 

p o l i c y  g o v e r n a n c e
i n  d e  p r a k t i j k
De AVS biedt het adviestraject ‘Policy governance® in de 

praktijk’. Zie www.avs.nl/artikelen/goed-onderwijs-goed-

bestuur of www.avspifo.nl (Advies en coaching > Advies > 

Goed onderwijs, goed bestuur).

p o l i c y  g o v e r n a n c e  i n  h e t 
o n d e r w i j s

Policy governance is geschikt voor elke sector. Ook binnen 

de kinderopvang, jeugdzorg en het openbaar bestuur 

ontdekt men momenteel dit model van Carver. Maar 

het primair- en voortgezet onderwijs zijn opmerkelijk 

ver met de splitsing tussen bestuur en toezicht, ook 

al is dit pas sinds 1 augustus 2010 wettelijk verplicht. 

Zelfstandig (bestuurs)adviseur) Jan Maas: ‘‘De meeste 

geïnteresseerden in het gedachtegoed van Carver zitten 

in het po en vo. Daar was men al vóór 2010 zoekende naar 

een betere bestuursvorm.’’

Policy governance richt zich in eerste instantie op de 

verhouding tussen de toezichthouder en de bestuurder, 

maar volgens Maas ontdekken veel schoolbestuurders 

dat het model ook kan worden doorgetrokken naar hun 

relatie met schooldirecteuren. ‘‘De onderwijscultuur kent 

‘Poolse landdagen’, waar na discussies met 25 directeuren 

iedereen ontevreden naar huis gaat. Terwijl je die 

directeuren ook hun eigen inhoud kunt laten bepalen. Het 

onderwijs is relatief ver met het ruimer toepassen van dit 

concept.’’ Carine Hulscher-Slot, senior adviseur bij de AVS: 

‘‘Wij denken dat dit zelfs moet kunnen op het niveau van 

de leerkracht. Maar zover is het nog niet.’’

1 4  n o v e m b e r :  s e m i n a r  m e t  j o h n  e n  m i r i a m  c a r v e r

Op 14 november aanstaande verzorgen 

John en Miriam Carver samen met de 

AVS en Maas Bestuursvraagstukken 

een seminar over toezicht en bestuur op 

Nyenrode Business University. Dr. John 

Carver is de grondlegger van het Policy 

governance-model, wereldwijd erkend 

als een door braak in visie op bestuur 

en toezicht. Hij werkte ruim dertig jaar 

met besturen en toezichthouders in 

veel sectoren en schreef artikelen en 

boeken. Echtgenote Miriam Carver heeft 

een internationale adviespraktijk voor 

besturen. Ze is mede-grondlegger en 

eerste bestuurslid van de International 

Policy Governance Association.

Het seminar is bedoeld voor toezicht-

houders, bestuurders, bestuursleden, 

commissarissen, directeur/bestuurders, 

algemeen directeuren, directeuren, maar 

ook gemeente- en provinciebestuurders, 

secretarissen, hoge ambtenaren, advi-

seurs, beleidsmedewerkers en andere 

geïnteresseerden in goed bestuur en 

toezicht. Bij inschrijven vóór 1 oktober 

2012 geldt een korting van 5 procent op 

de deelnameprijs.

Meer informatie en inschrijven: 

www.carverevent.nl Twitter: #carverevent

dubbelinterview
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Zo...dat zit goed!

 School- of projectinrichting is een kwestie van  

functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het 

leveren van innovatieve oplossingen en design 

voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf 

Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering 

en vernieuwing van de producten. Presikhaaf 

Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment 

schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen 

en materialen.

Voor meer informatie kijk op:

www.schoolmeubelen.com

SCHOOLMEUBELEN

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 5457
6802 EL Arnhem

Telefoon: 026 - 368 56 85
Telefax: 026 - 368 56 78
E-mail: schoolmeubelen@presikhaaf.org
Internet: www.schoolmeubelen.com

Presikhaaf Schoolmeubelen
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Manja Smits, woordvoerder 

(primair) onderwijs in de Tweede Kamer voor de SP.

politieke column

bildung
Een van de meeste inspirerende bezoeken 

die ik in de afgelopen jaren als Kamerlid heb 

afgelegd, was aan een school voor voort-

gezet speciaal onderwijs in het oosten van 

het land. Op deze school kwam ik op uitno-

diging van een leerling die ik nu Ruben zal 

noemen, een intelligente, eigenwijze jon-

gen. Vanuit zijn functie als voorzitter van de 

leerlingenraad van de school volgde hij alle 

ontwikkelingen rondom het zogenaamde 

Passend onderwijs. Het was na afl oop van 

een Kamerdebat waarbij hij aanwezig was, 

dat hij me vroeg eens bij hem op school te 

komen kijken.

De school van Ruben is eigenlijk een 

heel gewone school. De leerlingenraad is 

echter heel bijzonder. De jongeren uit de 

leerlingenraad zijn niet vooral bezig met het 

volgende schoolfeest, maar maken zich druk 

om het onderwijs. De raad doet onderzoek 

onder leerlingen over voorstellen van het 

schoolbestuur en gaat de discussie aan 

met dat schoolbestuur als de leerlingen het 

niet eens blijken te zijn met een plan. De 

uitkomst is dat iedereen tevreden is.

In de discussies die politiek Den Haag 

voert over onderwijs lijkt vorming niet 

meer te bestaan. ‘Waartoe voeden wij onze 

kinderen op?’ is een vraag die niet meer 

gesteld lijkt te worden in het onderwijs. De 

opdracht vanuit het ministerie is duidelijk: 

de lat moet omhoog. De lat voor taal en 

rekenen, welteverstaan. Met toetsen en 

meetmomenten, het liefst meetbaar in de 

toegevoegde waarde van de school. Als een 

twaalfjarige kan lezen en schrijven, de tafels 

kent en breuken snapt, heeft de school haar 

taak volbracht, zo lijkt het devies vanuit het 

ministerie.

Tegelijk sturen milieuorganisaties lespak-

ketten rond met de vraag aandacht te 

besteden aan klimaatverandering, de GGD 

wil voorlichting geven over obesitas en alle 

meesters en juffen moeten aandacht beste-

den aan verantwoord met geld omgaan. Het 

is allemaal belangrijk en allemaal heel goed 

te begrijpen. Maar veel leerkrachten en 

schoolleiders worden moedeloos van al die 

extra wensen en opdrachten.

Grote fi losofen schreven over de vormende 

taak van onderwijs. Onderwijs heeft, naast 

het aanleren van basisvaardigheden als 

lezen en schrijven, ook de taak kinderen 

voor te bereiden op de samenleving. Dat 

vereist meer dan taal en rekenen alleen. 

Je moet ook kunnen luisteren naar een 

ander, zijn of haar mening respecteren en 

begrijpen dat niet iedereen hetzelfde is als 

jij. Voor het voortbestaan van de democratie 

zijn nu kinderen nodig die zich betrokken 

voelen bij de samenleving en daar meer over 

willen leren. Kinderen die verder kijken dan 

hun neus lang is.

Brengen al die losse opdrachten aan scho-

len zulke kinderen dichterbij? Ik vraag het 

me af. Veel meer dan incidentele projecten, 

is een kritische houding van leerlingen 

gewenst. Zij moeten dat leren van hun 

voorbeelden: hun ouders, maar zeker ook 

van hun meesters en juffen. Door van jongs 

af aan de discussie aan te gaan met leerlin-

gen, ze te laten uitleggen wat ze denken en 

ze te vragen waarom ze dat denken, is dit 

kinderen uitstekend aan te leren. Dat vereist 

geen groteske onderwijshervormingen of 

vreemdsoortige lespakketten, noch meer 

toetsen. Dat vraagt enkel om kritische, 

betrokken meesters en juffen. Daar hebben 

we er genoeg van in dit land. Nu moeten we 

ze alleen nog de ruimte geven.

Ruben en zijn medeleerlingen in de 

leerlingenraad zijn de basisschool al lang 

ontgroeid. Zij zijn bijna volwassen, en 

groot genoeg om zelfstandig een plek in de 

samenleving te zoeken. Ze zullen van alles 

moeten leren, maar ze zijn goed toegerust: 

ze zijn onderzoekend, kritisch en maken 

zich druk om wat er met de wereld om hen 

heen gebeurt. Ik ben blij dat ik bij ze op 

bezoek ben geweest. Ik heb veel van ze 

geleerd. 

Foto: Bas Stoffelsen/SP

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

vo o r  h e t  vo o r t -
b e s ta a n  va n  d e 
d e m o c r at i e  z i j n  n u 
k i n d e r e n  n o d i g  d i e 
z i c h  b e t r o k k e n  vo e l e n 
b i j  d e  s a m e n l e v i n g
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AVS in de pers
Vlak voor de zomervakantie (eind juni) gaf AVS-voorzitter Ton Duif 

zijn mening in het Algemeen Dagblad over luxeverzuim en vroeg 

RTL hem om een reactie op het advies van de Onderwijsraad over 

cultuureducatie. Voor de juni-editie van het digitale magazine van 

de PO-Raad, Podium, werd Duif geïnterviewd over de toekomst 

van het Vervangingsfonds en de op stapel staande keuzevrijheid 

van schoolbesturen bij het wel/niet aansluiten daarbij.

Nieuwe medewerker
Ans Keij (a.keij@avs.nl) is sinds 

1 september 2012 werkzaam bij de 

AVS als senior adviseur en in de 

collectieve belangenbehartiging. 

Haar expertise ligt op het gebied 

van samenwerking tussen non-

profi t organisaties, zoals brede 

scholen/integrale kindcentra, 

en strategieontwikkeling. Hiervoor 

was zij directeur van de Brede School 

Tilburg en leverde een belangrijke 

bijdrage aan de ontwikkeling van 

brede scholen in de stad. Ans werkte 

eerder ook als regiomanager in de kinderopvang en als cao-

onderhandelaar bij een vakbond.

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

In hoeverre kan ik gezien de recente ontwikkelingen 

straks nog stoppen met werken op mijn 65e?

tekst ron bruijn

Al heel lang zijn we gewend om met 65-jarige leeftijd met welver-

diend pensioen te gaan. Hoewel, voor een aantal beroepen geldt 

dat zeker niet: advocaat, rechter, hoogleraar en menig ondernemer 

gaat nog lang na het bereiken van de 65 door met actief uitoefenen 

van het beroep.

In de huidige cao primair onderwijs staat in artikel 3.7.5 dat de 

arbeidsovereenkomst beëindigd wordt met ingang van de eerste 

dag van de maand volgend op het bereiken van de leeftijd van 

65 jaar. Artikel 3.10 van de cao maakt het de werkgever en op 

verzoek van de werknemer mogelijk het moment van beëindiging 

telkens met maximaal twaalf maanden uit te stellen. Voor het 

openbaar onderwijs betreft het ontslag en gaat het om de artikelen 

4.7 respectievelijk 4.9.

Om ons heen wordt al geruime tijd stevig gediscussieerd over de 

houdbaarheid van het huidige pensioenmoment, zelfs zo stevig dat 

in het Lenteakkoord is vastgelegd de AOW-leeftijd vervroegd en 

stelselmatig te verhogen: in 2013, 2014 en 2015 telkens met een 

maand en daarna versneld, zodat in 2019 de AOW-leeftijd op 66 

jaar komt en in 2023 op 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW leeftijd 

aangepast aan de (stijging van de) levensverwachting. Inmiddels is 

een wet van deze strekking aangenomen door de Tweede én Eerste 

Kamer.

Recente rechterlijke uitspraken op het gebied van arbeidsrecht 

maken duidelijk dat het bereiken van de leeftijd van 65 jaar op 

zichzelf geen reden van ontslag is. In de betreffende cao of in het 

arbeidscontract moeten bepalingen zijn opgenomen die expliciet op 

deze leeftijd van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld in de CAO PO.

De gevolgen van de voorgenomen wijzigingen voor de pensioenen 

en de AOW moeten nog worden uitgewerkt in onder andere het pen-

sioenreglement. De aangenomen wet kent enkele bepalingen om 

het wegvallen van de AOW in de eerste maanden na het bereiken 

van de 65 jaar op te vangen. Het ABP beraadt zich op de gevolgen 

voor de pensioenen.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

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 met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

en antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk. 

s c h o l e n pa n e l o n d e r z o e k

Vacatures en vervangingen
De AVS doet al een aantal jaren steeds rond september/oktober 

een onderzoek onder leidinggevenden op school- en bovenschools 

niveau in het primair onderwijs naar de mate waarin scholen 

en besturen erin slagen om personeel te krijgen. Ook dit jaar 

hebben AVS-leden hierover per e-mail een vragenlijst ontvangen, 

die tot uiterlijk 23 september aanstaande ingevuld kan worden. 

De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. 

De AVS zou het erg op prijs stellen als u mee wilt werken aan dit 

onderzoek en de vragenlijst invult.

Ans Keij (

1 september 2012 werkzaam bij de 

AVS als senior adviseur en in de 

collectieve belangenbehartiging. 

Haar expertise ligt op het gebied 

van samenwerking tussen non-

profi t organisaties, zoals brede 

scholen/integrale kindcentra, 

en strategieontwikkeling. Hiervoor 

was zij directeur van de Brede School 

Tilburg en leverde een belangrijke 

bijdrage aan de ontwikkeling van 

brede scholen in de stad. Ans werkte 

Op 10 en 11 september 2012 is de helpdesk 

gesloten i.v.m. een interne scholing. Vanaf 

12 september zijn we u graag weer van dienst.

Foto: Hans Roggen
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i n t e r a c t i e v e  l e z i n g

’De school naar 2020’
“We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leer krachten 
en schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid in de 20e eeuw, 
en zij geven les aan kinderen die leven in de 21e eeuw. Hoe 
kunnen we hen voorbereiden op een maatschappij waarvan 
niemand weet hoe die er straks uitziet?”

Dat is het thema van een interactieve lezing van AVS-voorzitter 

Ton Duif, over de uitdagingen van het hedendaagse onderwijs. 

Tijdens de lezing komt de ontwikkeling van kinderen in de 

informatie samenleving aan bod, de invloed van de exponentiele 

ontwikkeling van de techniek, het gebruik en de invloed van 

sociale media, de relatie tussen school en community, trends op community, trends op community

de arbeidsmarkt, maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen 

die dit alles heeft of krijgt. Wat betekent dit voor het eigen 

functioneren en de schoolontwikkeling?

Tijdens de lezing – die bedoeld is voor schoolleiders en school-

teams in het primair en voortgezet onderwijs – wordt onder andere 

een aantal opmerkelijke videofragmenten getoond.

Meer informatie en aanmelden: Monique Westland, 

tel. 030-2361010, m.westland@avs.nl

m a a k  e e n  c o l l e g a  a v s - l i d

Forse korting op uw contributie!
Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) basis-, 
voortgezet en speciaal onderwijs die nog geen AVS-lid 
zijn? Laat deze (adjunct-)directeuren, locatieleiders, 
middenmanagers of bovenschools managers/bestuurder dan 
kennismaken met de AVS en ontvang zelf een forse, oplopende 
korting op uw persoonlijke contributie tot wel 90 procent!

Hoe meer leden u aanbrengt, des te meer korting. 

Als u als AVS-lid vóór 1 februari 2013 een nieuw lid 

aanbrengt, ontvangt u 25  procent korting op uw 

eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 

45 procent, bij drie 75 procent en bij vier 90 procent.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

e va l u at i e

Wat vindt u van 
deze Kader Primair?

Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader Primair, om het 

blad te kunnen verbeteren en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

belevingswereld van schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel 

deze septemberuitgave via www.avs.nl/evaluatiekp.

m e e p r at e n  m e t  h e t  b e s t u u r

Verkiezingen AVS Ledenraad
De AVS Ledenraad heeft bij aanvang van schooljaar 
2012/2013 drie vacatures, onder andere door het 
afl open van zittingstermijnen van huidige leden. Acht 
leden hebben zich hiervoor, na een oproep afgelopen 
voorjaar, beschikbaar gesteld. De ledenraad gaat over 
tot verkiezingen om uit deze acht kandidaten drie 
nieuwe leden te kiezen. Stemt u mee?

De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigings-

orgaan van 25 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan 

adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. 

De  raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instem-

mingsrecht en vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid 

van het AVS-bestuur en de directie van de AVS.

Op www.avs.nl/ledenraadverkiezingen staat uitgebreide 

informatie over de acht verkiesbare kandidaten. Breng uw 

stem uit op de kandidaat die u het meeste aanspreekt. Stem-

men is mogelijk tot 22 september aanstaande. De drie leden 

met de meeste stemmen treden toe tot de ledenraad. In 

Kadernieuws 3 (oktober) volgt de uitslag van de verkiezing.

pa s s e n d  o n d e r w i j s  p o  e n  v o 

Kwartiermakersdag 21 september
De AVS organiseert op 21 september aanstaande 
van 10 tot 13 uur een bijeenkomst in hotel Mitland in 
Utrecht om met de kwartiermakers van de (nieuwe) 
samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet 
onderwijs op een interactieve manier ervaringen uit te 
wisselen en dilemma’s in beeld te krijgen, die bij de 
oprichting van samenwerkingsverbanden (bestuurlijk, 
inhoudelijk en fi nancieel) een rol spelen.

Dit alles uiteraard in het kader van de actuele ontwikkelingen 

Passend onderwijs en de stelselwijziging, met extra aandacht voor 

bekostiging, schoolondersteuningsprofi elen en het regionaal onder-

steuningsplan. Bij deze bijeenkomst is een vertegenwoordiging van 

het ministerie van OCW aanwezig. 

Bent u kwartiermaker, coördinator, directeur van een samenwer-

kingsverband of bent u vanuit een andere hoek geïnteresseerd in 

de bijeenkomst, noteer dan de datum in uw agenda. U kunt zich 

aanmelden door een mailtje te sturen aan de AVS, Margriet van 

Ast, m.vanast@avs.nl, onder vermelding van ‘kwartiermakersdag’. 

Tussen 13 en 14 uur is er een mogelijkheid tot een eenvoudige lunch 

(graag aangeven bij aanmelding).
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Trainingen & opleidingen
Oktober 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Oplossingsgerichte teamcommunicatie  3 oktober Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Elke school een TOPschool 3 en 24 oktober Jos Hagens en Jacqueline Kenter 

• Passend leiderschap 3 en 31 oktober Tom Roetert i.s.m. Berenschot

• Levensfasegericht aan de slag! 4 oktober Merlijn Norder en Jacqueline Kenter

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 4 en 5 oktober Ruud de Sain

• Hoe organiseer ik een summerschool? 4 en 11 oktober Ans Keij

• Integraal leiderschap voor directeuren 10 en 31 oktober Tom Roetert i.s.m. CNA

• Theorie U in de school 10 oktober Bob Ravelli en Jan Jutten 

• Bovenschools leiderschap en Marzano  11 oktober Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Opbrengstgericht leiderschap 11 oktober Bob Ravelli en Jan Jutten

• Neurolinguïstisch Programmeren voor onderwijsgevenden 11 oktober Ger van Drunen

• Effectief en effi ciënt vergaderen  31 oktober Tom Roetert en Jacqueline Kenter

November 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Financieel management  1 en 2 november John G. de Leeuw 

• Hoe organiseer ik een summerschool?  5 en 12 november Ans Keij

• Bestuur, beheer en exploitatie van brede scholen 7 november Ans Keij

• Interim management, iets voor u? 8 en 9 november Tom Roetert 

• Opbrengstgericht leiderschap 8 november Bob Ravelli en Jan Jutten 

• Wat werkt: bovenschools leiderschap  8 november Gerard van Uunen

• Appreciative inquiry 8 november Tom Roetert en Nynke de Geus 

• Neurolinguistisch Programmeren voor onderwijsgevenden 9 en 30 november Ger van Drunen

• Integraal leiderschap voor directeuren 14 en 28 november Tom Roetert i.s.m. CNA

• Elke school een TOPschool 14 en 28 november Jos Hagens en Jacqueline Kenter

• Passend leiderschap 14 november Tom Roetert i.s.m. Berenschot

• Succesvol onderhandelen  15 en 16 november Tom Roetert en Ans Keij

• Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel 20 november Harry van Soest en Anita Vink 

• Bouwen aan een lerende school 20 november Bob Ravelli en Jacqueline Kenter

• Theorie U in de school 21 november Bob Ravelli en Jan Jutten

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano 21 en 22 november Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Opleiding Middenkader 21 november Bob Ravelli

• Financieel management  22 en 23 november John G. Leeuw 

• Human Dynamics deel 2  22 en 23 november AVS School for Leaderschip i.s.m. KPC Groep• Human Dynamics deel 2  22 en 23 november AVS School for Leaderschip i.s.m. KPC Groep

• De winst van verschil  22 november Ruud de Sain i.s.m. Nynke de Geus 

• Meesterlijk coachen 22 en 23 november Tom Roetert

• Competentiegericht coachen  29 en 30 november Tom Roetert en Jacqueline Kenter

(onder voorbehoud)

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2012/2013 of kijk op www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionaliserings- 
en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties 
in het funderend onderwijs. Inschrijven kan ook via schoolforleadership@avs.nl.

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

s c h o o l  fo r  l e a d er s h ip
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Eendaagse

Verantwoording en verslaglegging

Tweedaagse

Succesvol onderhandelen

Eendaagse

Timemanagement

Het jaarverslag – met als onderdelen het bestuursverslag en de 

jaarrekening – gebruikt u onder andere om verantwoording af te leg-

gen over de besteding van de van het ministerie van OCW ontvangen 

middelen. Maar u kunt die informatie ook gebruiken om anderen 

(ouders, samenwerkingspartners) te informeren over het gevoerde 

beleid. Hoe moet zo’n jaarverslag eruitzien? Wat moet er minimaal 

in staan? Hoe kunt u zich hiermee profi leren? Hoe zet u zo’n docu-

ment op? Wie leest dat eigenlijk allemaal? Kunt u met al die ver-

schillende lezers rekening houden? Tijdens de eendaagse krijgt u 

antwoord op deze vragen. Ook komt de relatie tussen het bestuurs-

verslag en de jaarrekening aan de orde en leert u uw jaarrekening 

lezen, bepaalde posten te beïnvloeden, risico’s in te schatten en de 

omvang van uw reserves en voorzieningen te onderbouwen.

Sinds 2008 zijn de regels over de jaarverslaglegging gewijzigd. 

De AVS biedt ook ondersteuning bij de invoering van deze regels 

in uw school(organisatie). Als u uw eigen jaarverslag meebrengt, 

krijgt u advies over verbeteringen die u hierin kunt aanbrengen.

Doelgroep: schoolleiders, bovenschools managers en bestuur-

ders die in de praktijk betrokken zijn bij verslaglegging en 

verantwoording.

Datum: 7 maart 2013

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: John G. de Leeuw (eventueel i.s.m. Infi nite BV)

Schooldirecteuren en andere leidinggevenden worden nu én in 

de toekomst steeds vaker genoodzaakt zelf te onderhandelen. 

Met collega’s, als werkgever, over arbeidsvoorwaarden, deeltijd-

werk, verlof, scholing of het verrichten van andere werkzaamheden. 

Daarnaast moet de moderne schooldirecteur ook veel vaker voor 

de school onderhandelen met externe partijen als gemeenten, 

leveranciers of andere, soms concurrerende, scholen. Een juiste 

onderhandelingsattitude is onontbeerlijk in uw dagelijkse werk-

omgeving. In deze tweedaagse maakt u kennis met de theorie en 

de praktijk van onderhandelen. Met uitgebreide aandacht voor het 

verschil tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en tussen 

 wederzijdse afhankelijkheid en tegengestelde belangen. Ook ver-

schillen in onderhandelen met collega’s, de baas, de medewerkers 

en voor de school met externe relaties komen aan de orde.

Doelgroep: leidinggevenden, zoals bovenschools managers, 

 directeuren, locatieleiders, personeelsfunctionarissen, et cetera.

Data: 15 en 16 november 2012 of 21 en 22 maart 2013

Kosten: leden t 990 / niet-leden: t 1.240

Uitvoering: Ans Keij of Tom Roetert

Wordt uw werk langzamerhand een bron van onrust? Begint u het 

overzicht kwijt te raken en ’s avonds steeds weer te denken aan 

klusjes van uw werk? In deze training ontdekt u wat de oorzaken 

zijn van uw tijdsproblemen en leert u structuur aanbrengen in uw 

werkzaamheden, zodat u effectiever wordt. U leert hoe u uw tijd 

effi ciënter gebruikt door prioriteiten te stellen en bewust te kiezen 

voor wat u doet en wat u laat. Als u weet wat u wilt bereiken, plant u 

doelbewust en houdt u tijd over.

Na de training maakt u bewust gebruik van uw energie, kunt u ‘nee-

zeggen op een ja-manier’ en bent u bestand tegen stress en onrust 

in tijden van hectiek en verandering.

Doelgroep: iedere leidinggevende die met tijd en tijdsdruk wil 

omgaan en daarmee het totale functioneren wil verbeteren.

Datum: 6 maart 2013

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Maartje Alma, Jacqueline Kenter of Tom Roetert

meer informatie, inschrijven en maatwerk
Kijk voor meer informatie en inschrijven in de AVS Professionaliseringsgids 2012/2013, op www.avspifo.nl of mail naar 

schoolforleadership@avs.nl. De gids aanvragen kan via info@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training op maat voor 

uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.

Wegens succes herhaald! ‘Gouwe ouwe’ in het nieuwe schooljaar:
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tenslotte  Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
p u b l i c at i e
w e b s i t e
c u r s u s
l e s pa k k e t
c o n g r e s

r i c h t l i j n
c o n f e r e n t i e
d i v e r s e n
h a n d l e i d i n g
s y m p o s i u m

i n f o r m at i e
va r i a

voor u geselec teerd

voor: schooldirecteuren belast met huisvesting en 

medewerkers van gemeenten

van: PPS Netwerk Nederland i.s.m. Agenschap NL, BNG en 

de gemeente Eindhoven

wanneer: 18 september

waar: RAI, Amsterdam

wat: gratis seminar

Duurzame onderwijshuis-
vesting met PPS

Huisvesting die duurzaam voldoet aan alle gestelde eisen 

en de wensen van de gebruikers. Hoe is dat mogelijk in 

tijden van bezuinigingen? Het seminar ‘Nieuwe wegen naar 

realisatie van duurzame onderwijshuisvesting’ geeft inzicht in 

de mogelijk heden van constructies met PPS (Publiek-Private 

Samenwerking), waarbij de eenmalige (piek)investering door 

de markt wordt gefi nancierd en de onderwijsinstelling een 

vergoeding betaalt voor het gebruik van het gebouw tijdens 

de contractlooptijd. Aanmelden: info@ppsnetwerk.nl

voor:schoolbestuurders, schoolleiders en toezichthouders

van: AVS en PO-Raad

wanneer: 31 oktober

waar: NBC, Nieuwegein

wat: conferentie

(Be)sturend leiderschap
De slotconferentie van het project Opbrengstgericht lei-

derschap (OGL) en de kick off van het project Sturen op kick off van het project Sturen op kick off

onderwijskwaliteit. Guuske Ledoux van het Kohnstamm 

Instituut, presenteert de resultaten van het project OGL. 

Tijdens hoor colleges en workshops delen schoolbesturen en 

schoolleiders hun ervaringen met OGL en de gevolgen voor de 

onderwijs kwaliteit en de cultuur in scholen. Met gelegenheid 

voor kritische refl ectie over intern toezicht en opbrengstgericht 

besturen. Inschrijven: www.poraad.nl/content/aanmelden-

besturend-leiderschap.

voor: bestuurders, schoolleiders, hrm-managers, 

regiobestuurders vakbonden en vertegenwoordigers pabo’s

van: Arbeidsmarktplatform PO

wanneer: 26 en 27 september, 2 oktober

waar: Zwolle, Eindhoven, Den Haag

wat: regionale kennismakingsbijeenkomsten

Maak kennis met het 
Arbeidsmarktplatform PO

Het nieuwe expertisecentrum van en voor werknemers en 

werkgevers op het gebied van de arbeidsmarkt, ondersteunt 

de sector primair onderwijs in het oplossen van arbeidsmarkt-

vraagstukken. Bijvoorbeeld over professionalisering, kwaliteit 

en krimp. Vraagstukken uit de praktijk komen aan bod en in 

rondetafelgesprekken staat de rol van het platform om de 

sector te faciliteren centraal. Er zijn workshops over strategi-

sche personeelsplanning, professionele ruimte en de relatie 

tussen besturen en pabo’s’. Meer informatie en aanmelden: 

www.arbeidsmarktplatformpo.nl/actueel/agenda.html

voor: groep 7 en 8

van: Kennisnet en ministerie OCW

wat: website

Verkiezingsland
Kinderen leren wat het belang van politiek is, hoe politiek 

werkt en waarom we gaan stemmen. Klassen kunnen aangeven 

wat zij zouden veranderen als zij het Ministerie van Dromen 

zouden vormen en een aantal politici vertelt over hun drijf-

veren. Leerlingen kunnen hun politieke kennis testen via een 

quiz. Verder fi lmpjes, spelletjes, weetjes, nieuwsberichten en 

een prijsvraag die overleg, discussie en afwegingen maken 

stimuleert. De leukste inzending wint een bezoek aan politiek 

Den Haag en Madurodam. http://kids.kennisnet.nl

voor: scholen, teams, leerkrachten po, vo, mbo en so

van: Onderwijscoöperatie

wanneer: najaar

wat: voorlichting

Lerarenregister
Het lerarenregister is in 2012 gestart. Registratie in het register 

toont aan dat een leerkracht actief werkt aan zijn profes-

sionele ontwikkeling. Een team geregistreerde leer  krachten 

gaat op pad om collega’s en anderen te informeren over 

www.registerleraar.nl. Scholen of teams die voorlichting wil-

len, kunnen een mail sturen naar info@onderwijscooperatie.nl

of bellen naar 030-2306960.
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De AVS organiseert ook dit schooljaar weer een conferentie speciaal voor 
vrouwelijke school  leiders in het primair én voortgezet onderwijs. 

Het thema is: ‘Essentieel samen: de noodzaak tot 
ontmoeting en overleg tussen primair en voort-
gezet onderwijs.’ Over de overgang tussen po en 
vo. Waarom struikelen bijvoorbeeld zoveel pubers bij 
deze overstap en wat is daaraan te doen? 
Met een inleiding over het puberbrein en workshops 
over o.a. de tienerschool en doorlopende 
leerlijnen.

Locatie: De Driehoek, Utrecht
Meer informatie en aanmelden:
www.avs.nl/conferentievrouwelijkeschoolleiders

goed onderwijs door visionair leiderschap

Ontmoeting en 
overleg tussen po en vo
Conferentie vrouwelijke schoolleiders – 8 november 2012

 De verandering 
   meester!   ________
    Congres Vervangingsfond

s

   21 november 2012 

    Media Plaza, Utrecht

www.congres-vervangingsfonds.nl
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boekbespreking

De vakantie zit erop, het nieuwe schooljaar is nog fris. Veel mensen 

hebben na de zomervakantie het sterke verlangen de zaken anders 

aan te pakken. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel, en dus voor 

veel schoolleiders. Voor hen is er goed nieuws in de vorm van een boek 

van Ben Tiggelaar: ‘Dit wordt jouw jaar!’ Hij geeft inspirerende, handige 

en sterke adviezen om het verlangen naar verandering en verbetering 

te realiseren. tekst ron bruijn, avs

In zijn boek gaat Tiggelaar in op onder-

zoeksresultaten die belangrijk zijn bij het 

realiseren van dromen en verlangens. 

Hiermee wil hij misverstanden die veran-

dering veelal blokkeren uit de weg ruimen. 

Tiggelaar zegt allereerst dat je geluk vooral 

wordt bepaald door wat je doet, hoe je 

je (professionele) leven vorm geeft. Het 

tweede belangrijke gegeven is dat het niet 

echt gaat om bezit, maar om betekenis: 

plezier hebben in wat je doet, tevredenheid 

doordat je het werk kunt doen en zingeving, 

meewerken aan iets groters dan jezelf.

Maar hoe moet dat dan, zo’n andere aanpak 

realiseren? Je begint met een diepgaand 

onderzoek naar wat je beweegt, naar 

wat je drive is. Het boek draagt een serie 

handreikingen aan die je helpen om je 

richting te bepalen. Waarom is dat nu zo 

belangrijk? Het blijkt duidelijk dat het voor 

mensen veel uitmaakt of zij hun werk in 

dienst kunnen stellen van een breder – of 

zo je wilt hoger – doel. Dat geldt niet alleen 

voor de leerkracht, maar bijvoorbeeld ook 

voor de schoonmaker. Als die z’n dagelijks 

werk beschouwt als het verbeteren van de 

werkomstandigheden van leerkrachten en 

kinderen betekent dat heel veel. Het tilt het 

werk op!

Na het bepalen van je drive zet je de koers 

uit en verdeel je de weg in stappen. In 

twaalf hoofdstukken (twaalf stappen) geef 

je deze koers vorm, verzeker je je van de 

nodige steun in je omgeving en formuleer 

je acties om tot je beoogde verandering te 

komen. Op deze manier weet Tiggelaar de 

lezer te ondersteunen bij het plannen van de 

noodzakelijke zetten om tot ander gedrag 

te komen. Hij wijst je op de valkuilen die je 

kunt tegenkomen, op manieren om die te 

ontwijken en steunt je bij het scheppen van 

de wilskracht en het doorzettingsvermogen 

dat je nodig hebt.

Tiggelaar laat zien dat hij weet waarover 

hij schrijft. Hij haalt regelmatig recente 

onderzoekers aan en de resultaten van hun 

werk, zonder te vervallen in een overdreven 

optimisme over de mogelijkheden. Het 

toepassen van zijn adviezen kan oprecht 

helpen.

Voor schooldirecteuren is dit boek over 

gedragsverandering van dubbel belang: 

je leert beter leidinggeven aan jezelf als 

directeur en daardoor versterk je het eigen 

leiderschap op voor jou belangrijke punten. 

Daarnaast maakt het boek je gevoelig voor 

en alert op de behoeften van medewerkers 

die zich willen ontwikkelen en die ander 

gedrag willen in en buiten de klas. Het 

biedt handreikingen om hen daarbij te 

ondersteunen. Erg welkom in een tijd dat 

er van scholen en schoolleiders veel wordt 

gevraagd.

Tot slot: leg jezelf niet te veel druk op en 

beschouw je aanpak als een experiment 

waarvan de afl oop je ook kan verrassen. 

Een bekend voorbeeld is Levi Strauss, de 

man die met tentdoek en tenten geld wilde 

verdienen aan de Gold rush in het Wilde 

Westen van Amerika en tenslotte spijker-

broeken ging maken! 

 
  ‘Dit wordt jouw jaar! 

12 krachtige lessen 

in persoonlijke 

verandering’, 2011,

  dr. Ben Tiggelaar, 

Tyler Roland Press,

 ISBN 978 90 794 4550 9

Alle eerder verschenen boekbesprekingen 

zijn terug te vinden op www.avs.nl/

vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

zin in een écht
nieuwe start?

h e t  m a a k t  vo o r 
m e n s e n  v e e l  u i t 
o f  z i j  h u n  w e r k 

i n  d i e n s t  k u n n e n 
s t e l l e n  v a n  e e n 

b r e d e r  –  o f  z o  j e 
w i lt  h o g e r  –  d o e l
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Lijkt het je wat, binnenkort in de (Op)Kop-groep?

Wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving, in de 
Kop van Overijssel, dicht bij de Wieden, Weerribben en Giethoorn.
Stichting Op Kop zoek een: 

directeur
voor de Arembergschool in Arembergschool in Arembergschool Zwartsluis

Voor meer informatie: zie www.stichtingopkop.nl
Verschillende opties en scholingsmogelijkheden zijn bespreekbaar.
Reacties vóór 22 september naar: Stichting Op Kop, 
t.a.v. Hans Lasthuis, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn
of  via e-mail info@stichtingopkop.nl

Belangstellenden die begin 2012 hebben gereageerd op deze vacature 
hoeven niet opnieuw te reageren. 
Voor info: 0521-362520, Ans Weterings, algemeen directeur.

Het openbaar basisonderwijs in Steenwijkerland en Zwartewaterland bestaat uit 22 onderwijslocaties.
De scholen worden bezocht door zo’n 2200 leerlingen. Het onderwijs wordt door ongeveer 
240 medewerkers verzorgd.
De directeuren zijn integraal verantwoordelijk voor het beleid op de scholen.
Het directieberaad heeft een belangrijke plaats in de organisatie. Een stafbureau ondersteunt het bestuur en 
de directies.
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Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)
advertenties in Kader Primair en Kadernieuws 
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 of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar 
voortaan terecht bij Elma Multimedia. In geval 
van vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, 
dé vacaturesite van de AVS.

Elma Multimedia, Jort Ruiter (key accountmanager)
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331600  avs@elma.nl  www.elma.nl

Adverteren in Kader Primair 
of Kadernieuws?



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, 

bovenschools managers, bestuurders, middenmanagers, adjunct-directeuren en locatieleiders verzorgen 

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.
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Maak een collega AVS-lid 
Forse korting op uw contributie!

meer 

nieuwe leden 

= meer korting

Kent u collega-schoolleiders in het (speciaal) basis-, voortgezet en speciaal onderwijs die nog 
geen AVS-lid zijn? Laat deze (adjunct-)directeuren, locatieleiders, middenmanagers of 
bovenschools managers/bestuurders dan kennismaken met de AVS!

Als u als AVS-lid Als u als AVS-lid vóór 1 februari 2013 een nieuw lid aanbrengt, 
ontvangt u ontvangt u 25 procent korting op het persoonlijk deel van 
uw eerstvolgende contributie. uw eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 45 procent, 
bij drie bij drie 75 procent en bij vier 90 procent.

Meer informatie: Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

goed onderwijs door visionair leiderschap


