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Kinderopvang

Op	de	site	van	de	Volkskrant	van	19	mei	2009	kopte	de	niet	mis	te	

verstane	regel:	‘Kwaliteit	kinderopvang	daalt	verder’.	Dit	zou	blijken	uit	

een	landelijke	meting	van	het	Nederlands	Consortium	Kinderopvang	

Onderzoek	(NCKO).	De	nieuwe	wet	Kinderopvang	van	2005	heeft	volgens	

het	krantenartikel	niet	de	kwaliteitsverbetering	opgeleverd	die	er	van	

verwacht	werd.	Vooral	de	pedagogische	kwaliteiten	van	het	werkzaam	

personeel	zouden	zijn	gedaald	sinds	1995.	Dit	wordt	vooral	geweten	aan	

het	feit	dat	er	nog	steeds	geen	goede	beroepsopleiding	is	en	het	speel-	en	

spelmateriaal	van	onvoldoende	kwaliteit	is.

Tot	zover	de	Volkskrant.	Het	is	hoe	dan	ook	vreemd	dat	leerkrachten	die	

lesgeven	aan	kinderen	in	de	leeftijd	van	4	tot	12	jaar	een	hbo-opleiding	

hebben	genoten,	terwijl	dat	niet	geldt	voor	personeel	werkzaam	in	de	

kinderopvangsector.	De	leer-	en	opvoedingsproblemen	van	jonge	kinderen	

wijken	niet	zo	veel	af	van	die	van	kinderen	in	de	basisschoolleeftijd.	

Scholen	hebben	er	volgens	mij	een	groot	belang	bij	dat	de	kinderopvang	

goed	geregeld	is.	Zeker	nu	de	discussie	gaande	is	over	de	realisatie	

van	doorlopende	leerlijnen.	Die	gelden	niet	alleen	voor	leerlingen	van	

4	tot	en	met	18	jaar,	maar	zeker	ook	voor	de	voorschoolse	periode.	Leer-	

en	opvoedingsproblemen	kunnen	zo	al	in	een	vroeg	stadium	worden	

opgespoord	en	behandeld.	Ik	zou	er	daarom	voor	willen	pleiten	dat	

scholen	–	meer	dan	nu	al	het	geval	is	–	zich	intensief	met	de	kinderopvang	

gaan	bezighouden,	misschien	zelfs	wel	de	kinderopvang	zelf	gaan	

regelen.	Nieuwe	regelingen	rond	de	‘combinatiefuncties’,	zoals	die	

besproken	zullen	worden	in	de	nieuwe	cao	van	2010,	maken	het	straks	

hopelijk	mogelijk	dat	onderwijspersoneel	ook	een	aanstelling	kan	krijgen	

in	de	kinderopvang.	Kennis	en	ervaring	over	opvoeding	en	onderwijs	

wordt	zo	beter	verspreid	binnen	de	kinderopvang.	De	angst	dat	‘het	

onderwijsleerproces’	zo	wordt	vervroegd	naar	de	voorschoolse	periode	

lijkt	me	een	slechte	raadgever.	Leren	doen	we	immers	al	vanaf	het	moment	

dat	we	geboren	worden.	_

Kaderspel _ door ton duif
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inspectie gaat kenmerken in kaart brengen

Dijksma: ‘Leren van sterke scholen’

Om	hun	kwaliteit	te	verbeteren	wil	staatssecretaris	Dijksma	dat	basisscholen	van	elkaar	leren.	Daarbij	

moeten	sterke	scholen	als	voorbeeld	dienen	voor	andere	scholen.	De	Inspectie	van	het	Onderwijs	heeft	op	

verzoek	van	Dijskma	de	kenmerken	van	sterke	basisscholen	in	kaart	gebracht.

Basisscholen die drie jaar 

achtereen bovengemiddelde 

leeropbrengsten hebben, zijn 

sterke basisscholen, aldus het 

ministerie van OCW. De sleutel 

tot succes blijkt opbrengst-

gericht werken te zijn. Dit 

impliceert dat scholen meer 

rekening houden met de 

ontwikkeling van leerlingen. 

Resultaten worden geanaly-

seerd en waar nodig wordt 

extra zorg geboden. Ook gaan 

sterke scholen de effecten van 

die zorg vaker na. Verder is 

op deze scholen sprake van 

een betere kwaliteitszorg: ze 

evalueren systematischer de 

opbrengsten en borgen de 

kwaliteit beter. Ook leggen 

leerkrachten de leerstof duide-

lijk uit.

Aandacht voor sterke scho-

len past in het streven van 

Dijksma om de kwaliteit van 

het basisonderwijs te verhogen. 

Ze wil dat veel meer scholen 

opbrengstgericht gaan werken. 

Daarom zijn er bijvoorbeeld al 

taal- en rekenverbetertrajec-

ten opgezet, waarbij sterke en 

zwakke scholen samen in een 

verbetertraject zitten. Andere 

maatregelen die de staats-

secretaris heeft genomen zijn 

onder andere het opzetten van 

een excellentieprogramma, het 

invoeren van referentieniveaus 

voor taal en rekenen per 1 

augustus 2010 en het onder-

steunen van schoolleiders bij 

het vormgeven van opbrengst-

gericht werken op hun school. _

Het inspectierapport ‘De 

sterkte basisschool’ is te 

beschouwen als een eerste 

bijdrage aan de kennis over 

sterke basisscholen. Zie 

www.onderwijsinspectie.nl/nl/

home/naslag/Alle_publicaties/

de-sterke-basisschool.

komst brede buurtscholen plus en brede buurtzones

Impuls voor onderwijs in Haagse krachtwijken
Op	zes	locaties	in	de	Haagse	krachtwijken	worden	de	komende	jaren	Brede	Buurtscholen	Plus	gerealiseerd.	
Daarnaast	worden	er	drie	Brede	Buurtzones	ontwikkeld.	De	gemeente	Den	Haag,	het	Rijk,	de	Haagse	
schoolbesturen	en	corporaties	hebben	hierover	een	akkoord	gesloten.	Hiermee	bundelen	zij	hun	krachten	

om	meer	kansen	op	het	gebied	van	onderwijs	te	creëren	in	de	Haagse	krachtwijken.

De brede buurtschool is dé 

plek in de wijk, waarbij kin-

deren van ‘s morgens tot ‘s 

avonds opvang en onderwijs 

krijgen, sporten, aan cultuur 

doen en betrokken worden bij 

activiteiten in en rond school. 

Daarnaast wordt de onderwijs-

tijd verlengd met zes uur per 

week. Kinderen, jongeren en 

ouders staan centraal. Bij de 

Brede Buurtschool Plus doen 

corporaties waar nodig extra 

investeringen in accommoda-

ties. Dit kan zijn uitbreiding 

van het bestaande schoolge-

bouw, maar ook complete her-

ontwikkeling van de locatie.

Een Brede Buurtzone is een 

deel van een wijk waarin 

diverse organisaties (onder-

wijs, welzijn en zorg) in 

onderling overleg optimale 

zorg voor kinderen, jonge-

ren en volwassenen bieden. 

De nadruk ligt op de sociale 

infrastructuur.

Wethouder Sander Dekker 

(Onderwijs, Jeugd en Sport): 

“De brede buurtschool gaat 

de spil in de wijk worden. Het 

is het kloppende hart van de 

buurt.” _

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé	vacaturesite	van	de	AVS

Op	zoek	naar	een	nieuwe	collega?
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onderwijsverslag 2007/2008 nader onder de loep

Kwaliteit speciaal basisonderwijs sterk verbeterd
De	meeste	Nederlandse	scholen	bieden	over	het	algemeen	onderwijs	van	voldoende	kwaliteit,	blijkt	uit	het	
Onderwijsverslag	2007/2008	zoals	beschreven	in	de	laatste	Kadernieuws.	In	het	betreffende	artikel	werd	
niet	verder	ingegaan	op	het	speciaal	basisonderwijs,	maar	deze	tak	heeft	zich	in	de	afgelopen	twee	jaar	

aanzienlijk	verbeterd.	Vijf	scholen	worden	nog	maar	aangemerkt	als	zeer	zwak.

Dat komt volgens het SBO-

werkverband vooral doordat 

steeds meer scholen ontwik-

kelingsperspectieven voor 

hun leerlingen opstellen. 

Ontwikkelingsperspectieven 

geven inzicht in de leer-

opbrengsten, zorgen voor 

een planmatige aanpak, 

stimuleren de ontwikke-

ling van leerlijnen en het 

maken van afspraken over 

leerstofaanbod.

Naast de goede cijfers geeft 

de inspectie ook een paar ver-

beterpunten op voor het spe-

ciaal basisonderwijs: slechts 

een derde van de scholen 

evalueert de opbrengsten op 

schoolniveau systematisch. 

Hier valt nog voldoende resul-

taat te behalen. Dat geldt ook 

voor het opstellen van criteria 

die bepalen wanneer regu-

liere begeleiding overgaat in 

extra zorg. In het hoofdstuk 

over zorgleerlingen signaleert 

de inspectie tevens dat de 

prestatieverschillen tussen 

leerlingen binnen een school 

erg groot kunnen zijn. In het 

voortgezet onderwijs leidt 

dat soms tot een voortijdige 

uitstroom van leerlingen die 

niet goed meekomen, waar-

door hun slechte prestaties 

niet gemeten worden en deze 

minder zichtbaar zijn in de 

eindresultaten. In internatio-

naal onderzoek (onder meer 

door Fullan en Barber) wordt 

dat al langer gesignaleerd. 

Het blijkt vooral te wijten aan 

kwaliteitsverschillen tussen 

leerkrachten. Fullan duidt 

deze problematiek aan als 

close the gap. Opvallend is dat 

de inspectie tegelijkertijd in 

het Onderwijsverslag stelt 

dat leerkrachten hun onder-

wijs voldoende afstemmen 

op hun leerlingen en dat het 

van voldoende kwaliteit is. 

AVS-adviseur Jos Hagens: “Als 

dat echt zo zou zijn, is Pas-

send onderwijs (behoudens 

enkele nieuwe structuurtjes) 

niet meer nodig! Leerkrach-

ten stemmen het onderwijs 

over het algemeen goed af 

op de gemiddelde leerling, 

maar de tegenstelling zit ‘m 

in de uitersten. De zorg en 

aandacht voor leerlingen die 

onder of bovengemiddeld 

presteren kan beter. Passend 

onderwijs kan die kloof klei-

ner maken.” _

Meer informatie: 

www.kindopdegang.nl en

www.leerlingbijdeles.nl 

ruim 90 procent leeft wet na

Medezeggenschap scholen op orde

Meer	dan	90	procent	van	de	scholen	in	het	funderend	onderwijs	heeft	de	Wet	Medezeggenschap	Scholen	

(WMS)	ingevoerd	en	een	vertaling	gemaakt	naar	de	eigen	school.	Het	overgrote	deel	van	de	scholen	vindt	dat	

de	WMS	in	de	praktijk	goed	werkt,	zo	blijkt	uit	een	evaluatieonderzoek	van	ITS.

In vergelijking met de situ-

atie voorafgaande aan de 

invoering van de WMS speelt 

medezeggenschap nu een gro-

tere rol bij de veranderingen 

in het onderwijs. De (G)MR 

beschikt over meer bevoegd-

heden en (G)MR-leden zijn 

beter geschoold, waardoor zij 

slagvaardig kunnen partici-

peren in de besluitvorming. 

Zowel ITS als de projectgroep 

WMS zijn wel bezorgd over 

de geringe deelname aan de 

medezeggenschap van laagop-

geleide ouders en vmbo-

leerlingen. De projectgroep 

adviseert daarom aan scholen 

als eerste opstap een open en 

uitnodigende houding, waar-

bij iedere vorm van participa-

tie welkom is.

Op een aantal scholen is de 

medezeggenschap nog niet 

op orde. De oorzaken zijn 

uiteenlopend, maar hebben 

allemaal te maken met een 

gebrekkige communicatie en 

te weinig gevoel voor geza-

menlijkheid, aldus Rob de 

Koning, projectleider WMS. 

“Als er geen goede communi-

catie is tussen bestuur, school-

leiding, personeel, ouders en 

leerlingen verloopt medezeg-

genschap moeizaam. Zelfs de 

wet kan dan geen medezeg-

genschap afdwingen.” De 

projectgroep adviseert de 

staatssecretarissen om de 

zogenaamde ‘achterblijvers’ 

te stimuleren en waar nodig 

te ondersteunen. _

Het Eindverslag van de pro-

jectgroep WMS en de ITS-

evaluatie ‘Medezeggenschap: 

de wind in de zeilen’ is te ver-

krijgen via www.infowms.nl/

downloadcentrum.
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dekkingsgraad groeit gestaag

Lichtpuntje voor ABP

Door	de	kredietcrisis	verslechterde	in	2008	de	

financiële	positie	van	Pensioenfonds	ABP.	Hierdoor	

besloot	het	bestuur	om	de	pensioenen	in	2009	

niet	te	laten	meegroeien	met	de	loonontwikkeling	

bij	overheid	en	onderwijs.	De	dekkingsgraad	lijkt	

momenteel	echter	weer	groeiende.

steekproef onder 2.200 nederlanders

‘Scholen moeten niet op stoel ouders gaan zitten’

Uit	een	steekproef	onder	2.200	Nederlanders	blijkt	dat	60	procent	vindt	dat	scholen	gewoon	goed	moeten	

lesgeven	en	zich	niet	moeten	bezighouden	met	opvoeden.	Het	onderzoek	is	uitgevoerd	voor	de	Gemeente	Den	

Haag	en	de	Provincie	Zeeland	onder	de	titel	‘Opvattingen	over	opvoeding:	resultaten	van	een	online-onderzoek’.

De dekkingsgraad van het 

ABP daalde in de eerste twee 

maanden van 2009 nog tot 83 

procent (eind februari). Eind 

maart steeg de dekkingsgraad 

naar 86 procent. Eind april 

2009 is de dekkingsgraad 91 

procent (het gaat hier om voor-

lopige cijfers). Het rendement 

over de eerste vier maanden 

van dit jaar komt nu uit op 1 

procent. Dat is in belangrijke 

mate te danken aan aandelen 

en onroerend goed. Opkomen-

de markten lieten de hoogste 

rendementen zien.

Maar de financiële markten 

vertonen nog steeds veel 

beweeglijkheid, wat duidt op 

onderliggende onzekerheid. 

Het fonds blijft met het her-

stelplan, dat ABP eind maart 

bij de toezichthouder inle-

verde, werken aan herstel van 

de financiële positie van het 

fonds. Het totale beeld na de 

eerste vier maanden van 2009 

is in lijn met het herstelplan 

van ABP. _

De steekproef laat zien dat 

een meerderheid vindt dat 

scholen niet op de stoel van 

de ouders moeten gaan zit-

ten. Wel vindt 66 procent 

dat lessen in sociale en 

emotionele vaardigheden 

op school positieve effecten 

voor tieners kunnen hebben. 

Verder vindt 52 procent van 

de respondenten dat opvoe-

den geleerd kan worden. 48 

procent lijkt opvoeden vooral 

te zien als iets dat je doet op 

basis van intuïtie en eigen 

inzichten.

Minister André Rouvoet voor 

Jeugd en Gezin: “Ouders heb-

ben een enorme invloed op 

de gezonde en evenwichtige 

ontwikkeling van kinderen. 

Intuïtie is ontzettend belang-

rijk in de opvoeding, maar 

niet altijd voldoende.” Om 

het uitwisselen van kennis en 

ervaringen over opvoeden te 

bevorderen, startte Rouvoet 

onlangs het opvoeddebat. 

Samen met gemeenten, scho-

len, jeugdorganisaties en 

sportverenigingen organiseert 

het ministerie voor Jeugd en 

Gezin bijeenkomsten waarin 

ouders met elkaar in gesprek 

kunnen gaan over opvoeden. _

Geïnteresseerden 

kunnen terecht op 

www.opvoeddebat.nl.

onrechtmatige huisvestingsuitgaven

‘Geen verplichtingen 
onderwijshuisvesting 
aangaan’

In	een	brief	aan	alle	schoolbesturen	adviseert	

staats	ecretaris	Dijksma	schoolbesturen	om	geen	

(nieuwe)	verplichtingen	aan	te	gaan	die	aan-

gemerkt	kunnen	worden	als	uitgaven	aan	onderwijs-

huisvesting.	Dat	meldt	de	PO-raad.

De staatssecretaris geeft in 

de brief een toelichting bij de 

toepassing van de regels voor 

huisvestingsuitgaven. Speci-

fiek gaat het over het gebrui-

ken van rijksbekostiging voor 

uitgaven aan huisvesting. 

Ondanks dat dit sinds de 

invoering van de lumpsumbe-

kostiging niet meer is toege-

staan, heeft de Inspectie van 

het Onderwijs geconstateerd 

dat dit in de praktijk veel-

vuldig voorkomt. Hierdoor is 

het mogelijk dat de accoun-

tant een niet-goedkeurende 

verklaring afgeeft voor het 

Jaarverslag 2008. De staats-

secretaris geeft aan naar 

aanleiding van een dergelijke 

verklaring niet met onmiddel-

lijke ingang de onrechtmatige 

uitgaven terug te vorderen. Zij 

wacht eerst de resultaten van 

een onderzoek naar de uitga-

ven af. Het onderzoek moet 

duidelijk maken of het gaat 

om uitgaven die niet onder 

de verantwoordelijkheid van 

de gemeente vallen, maar 

wel in het belang zijn van de 

school. _
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investeringen onder gemiddelde

‘Klantgerichtheid onderwijs kan beter’
Maar	liefst	86	procent	van	de	werknemers	in	het	onderwijs	denkt	dat	de	klantgerichtheid	beter	kan,	met	
name	door	meer	te	investeren	in	middelen	om	‘de	klant’	te	helpen.	Toch	waardeert	onderwijspersoneel	de	
klantgerichtheid	van	de	eigen	organisatie	gemiddeld	met	een	7,2.	Dit	blijkt	uit	een	onderzoek	van	Integron	

naar	de	beleving	van	klantgerichtheid	in	elf	sectoren.

“Het feit dat in het onderwijs 

61 procent van de medewer-

kers zijn eigen organisatie 

zonder bedenkingen zou aan-

bevelen bij relaties of vrien-

den, moet directies en bestu-

ren van scholen op scherp 

zetten. De relatief hoge waar-

dering voor de eigen prestaties 

toont aan dat men zich nog 

weinig bewust is van de grote 

verbetermogelijkheden die er 

nog liggen. Met dit onderzoek 

hopen we een bijdrage te leve-

ren aan die bewustwording”, 

stelt Integron-directeur Step-

han van Gelder.

Uit het onderzoek blijkt dat 

de investeringen in klantge-

richtheid in het onderwijs 

fors onder het landelijk 

gemiddelde liggen. Voor heel 

Nederland geldt dat vier op de 

tien medewerkers niet worden 

getraind op klantgerichtheid. 

In het onderwijs geldt dit voor 

bijna zes op de tien.

Op het gebied van klantonder-

zoek is het onderwijs tussen 

de tien andere sectoren een 

goede middenmoter. Onder-

zoek naar behoeften van klan-

ten blijkt bij 68 procent van 

de organisaties in de onder-

wijssector plaats te vinden. 

Organisaties die zowel kwan-

titatief als kwalitatief onder-

zoek doen, scoren aanzienlijk 

hoger op de tevredenheid over 

de klantgerichtheid.

Voor het onderzoek naar de 

klantgerichtheid in Neder-

land zijn in maart 2009 4.400 

werkenden in elf sectoren 

van de Nederlandse economie 

ondervraagd, waaronder het 

(basis)onderwijs. De in totaal 

4.400 werknemers die aan 

het onderzoek meewerkten, 

konden zelf aangeven welke 

aspecten van klantgericht-

heid zij het meest belangrijk 

vinden. Het nakomen van 

afspraken komt voor hen op 

de eerste plaats, gevolgd door 

integriteit en eerlijkheid, en 

op de derde plaats klantvrien-

delijkheid. _

onderzoek naar maatschappelijke participatie

Vrijetijdsactiviteiten voor veel arme 
kinderen te duur
	

Een	half	miljoen	kinderen	tussen	de	5	en	18	jaar	is	niet	‘maatschappelijk	actief’:	zit	niet	op	sport,	muziekles,	

scouting	et	cetera.	Financiële	redenen	spelen	hierbij	een	grote	rol.	Dit	blijkt	uit	een	recent	verschenen	

publicatie	‘Kunnen	alle	kinderen	meedoen?’	van	het	Sociaal	en	Cultureel	Planbureau.

Arme kinderen (huishoud-

inkomen < 120 procent van 

sociaal minimum) participe-

ren minder in georganiseerde 

vrijetijdsactiviteiten dan 

niet-arme kinderen: 34 pro-

cent van de arme tegenover 

17 procent van de niet-arme 

kinderen doet nergens aan 

mee. Van de in totaal 2,5 mil-

joen kinderen tussen 5 en 18 

jaar doet 20 procent (een half 

miljoen) nergens aan mee. 

Binnen de arme groep zijn 

het vooral de bijstandskinde-

ren die niet maatschappelijk 

participeren. De geringere 

deelname komt vooral tot 

uiting bij sport en culturele 

activiteiten.

De deelname aan activiteiten 

van wijk-/buurthuis/gemeen-

te, de extra-activiteiten van 

de buitenschoolse opvang en 

de buitenschoolse activiteiten 

(onder andere brede school) 

verschilt niet tussen arme 

en niet-arme kinderen. Aan 

jeugdactiviteiten georgani-

seerd door kerk of moskee 

wordt zelfs iets vaker door 

arme dan door niet-arme kin-

deren deelgenomen en vaker 

door niet-westers allochtone 

dan autochtone kinderen.

Het kabinet heeft aan 

gemeenten voor de jaren 2008 

en 2009 jaarlijks 40 miljoen 

euro ter beschikking gesteld 

om de deelname van arme 

kinderen aan sport, cultuur 

en andere recreatieve acti-

viteiten te bevorderen. Doel 

is het aantal kinderen dat 

om financiële redenen niet 

meedoet in twee jaar tijd te 

halveren. Om na te gaan of dit 

wordt gehaald, werd in 2008 

deze eerste peiling (nulme-

ting) uitgevoerd. _
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verduidelijking tekst voorkomt misverstanden

Technische wijziging CAO PO 2009

De	centrales	voor	onderwijspersoneel	en	de	PO-Raad	hebben	in	overleg	een	tweetal	technische	

wijzigingen	aangebracht	in	de	CAO	PO	2009.	Dit	om	te	verduidelijken	hoe	de	afspraken	zijn	bedoeld;	

om	hierover	geen	misverstanden	te	laten	bestaan.

De eerste wijziging betreft 

de toelichting op het schaal-

uitloopbedrag (art 6.14b). 

Het werd in het veld als 

onduidelijk ervaren of het 

schaaluitloopbedrag wordt 

toegekend aan leerkrach-

ten met een garantiesalaris 

(HOS of anderszins). Partijen 

bedoelen dat ook zij voor 

het schaaluitloopbedrag in 

aanmerking kunnen komen 

(uiteraard geldt wel de voor-

waarde van een niet-onvol-

doende beoordeling). Om aan 

deze onduidelijkheid een ein-

de te maken is de toelichting 

op dit artikel aangepast. Ook 

is toegelicht dat een uitloop-

toeslag en/of bindingstoelage 

en/of inkomenstoelage geen 

invloed heeft op het recht 

op het schaaluitloopbedrag. 

Deze toe(s)lagen bestaan naast 

elkaar.

De tweede wijziging betreft 

bijlage A9. Het bleek niet 

helder hoe de BAPO-korting 

en de korting in het tweede 

ziektejaar doorwerkte naar de 

berekening van toeslagen, toe-

lagen en uitkeringen. Een ver-

duidelijking in de tekst maakt 

ook aan die onduidelijkheid 

een eind. _

Kijk voor de exacte technische 

(tekstuele) aanpassingen op 

www.avs.nl/werkgeverszaken/

personeelsbeleid/caopo.

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

Uit	lezersonderzoek	blijkt	dat	personeelsadvertenties	in	Kader	Primair	en		
Kader	nieuws	vaak	gelezen	en	goed	gewaardeerd	worden	door	bijna	6.000	abonnees.	

Plaats	ook	een	vacature	in	Kader	Primair	en/of	Kadernieuws!	Neem	contact	op	met	Recent,		
tel.	020-3308998,	info@recent.nl	of	kijk	op	www.recent.nl. NB:	gratis	doorplaatsing	mogelijk	
naar	www.werkeninhetprimaironderwijs.nl,	dé	vacaturesite	van	de	AVS.

digibordlessen beschikbaar voor alle scholen

Winnaars COS Awards 2009 bekend

De	winnaars	van	de	COS	Awards	2009	zijn	medio	mei	bekend	gemaakt	in	science	center	Nemo	in	Amsterdam.	

Een	school	kon	winnen	als	zij	een	interessante	les	voor	gebruik	op	een	digitaal	schoolbord	had	gemaakt.	

De	winnaars	gingen	naar	huis	met	fraaie	prijzen,	waaronder	complete	digiborden.

De Rank uit Westzaan is door 

de jury aangewezen als win-

naar in de categorie primair 

onderwijs. De jury was geïm-

poneerd door de inzending 

van de les ‘Digitale micro-

scoop met digibord’ vanwege 

de combinatie met de digitale 

microscoop, het gebruik van 

Google Earth, het element pre-

senteren door leerlingen met 

het digibord en de uitgebreide 

documentatie. Uit het jury-

rapport: “Het werken met het 

digibord wordt goed gecombi-

neerd met andere lesvormen 

zoals ontdekkend leren. De 

les is ook goed bruikbaar voor 

anderen en er is aandacht 

voor mediawijsheid.”

In de categorie voortgezet 

onderwijs won het Car-

booncollege uit Hoens-

broek met een les over 

Ruimtemeetkunde, met een 

koppeling van wiskunde aan 

kunst (onder andere

de piramide bij het Louvre). 

De les kan ook gebruikt wor-

den in de bovenbouw van het 

primair onderwijs.

De jury bestond uit de redac-

tieleden van COS onder lei-

ding van Theo Louwers,

hoofdredacteur. De COS 

Awards zijn een initiatief 

van COS, onafhankelijk vak-

tijdschrift voor eigentijds 

onderwijs en ict. Doel is het 

ict-gebruik op scholen te 

stimuleren. De ingezonden 

digibordlessen verschijnen op 

www.cos-awards2009.nl. Deze 

zijn daardoor vrij te gebruiken 

door andere scholen. _

Meer info: www.cos-awards.nl
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Over	het	thema	

Als	u	surft	naar	www.schoolenveiligheid.nl	

komen	rechts	in	beeld	constant	nieuws-

berichtjes	voorbij:	‘Leerling	bedreigt	

jongen	met	nepwapen’,	‘Leerling	Roermond	

aangehouden	na	bedreiging’	en	‘Drie	

leerlingen	Canisius	mishandeld’.	Het	gros	

van	dit	soort	incidenten	vindt	plaats	in	het	

voortgezet	onderwijs.	Maar	dat	is	wel	de	

omgeving	waar	u	uw	leerlingen	op	voorbereidt.	

De	‘daders’	hebben	bovendien	recent	nog	een	

flink	aantal	jaren	basisonderwijs	genoten.	En	

door	de	steeds	vroeger	ingezette	puberteit	

en	de	veranderende	sociale	omgeving	van	het	

thuisfront,	is	waarschijnlijk	ook	op	uw	school	

agressie	een	issue.

Dat	constateren	is	één.	Er	openlijk	over	praten	

blijkt	nog	iets	heel	anders.	Geen	enkele	

school	loopt	graag	te	koop	met	dit	soort	

imagogevoelige	informatie	(zie	het	kader	

‘Angst	voor	imagoschade’	op	pagina	17).	Toch	

vindt	de	redactie	het	belangrijk	agressie	te	

tackelen.	Allereerst	breed:	neemt	de	agressie	

in	de	maatschappij	nu	echt	toe,	of	is	dat	

het	beeld	dat	de	media	ons	doen	geloven?	

Vervolgens	door	een	kijkje	in	het	speciaal	

(basis)onderwijs:	experts	op	het	gebied	van	

omgaan	met	agressieve	leerlingen.	Als	derde	

geeft	AVS-adviseur	Tom	Roetert	belangrijke	

tips	voor	het	omgaan	met	agressie	(ook	vanuit	

ouders)	en	tot	slot	komen	een	aantal	scholen	

voor	het	voetlicht	die	een	link	zien	tussen	

internetgebruik	en	agressie,	en	daarom	hun	

leerlingen	specifiek	internetlessen	geven.

thema _ agressie

ov er  h o e  in d i v i d ua l i s m e 
a g r e s sie  vo edt

Assertiviteit hoort bij een mens. Deze eigenschap maakt 

je weerbaar en zorgt dat je niet over je heen laat lopen. 

Verandert weerbaarheid in gedrag waarbij een ander 

schade wordt toegebracht en bepaalde regels worden over-

treden, dan spreken we volgens Jan Dirk van der Ploeg, 

emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden, van 

agressiviteit.

Of iemands assertiviteit uitgroeit tot agressiviteit, is deels 

een kwestie van toeval. Agressie, zegt Van der Ploeg, vloeit 

voort uit een combinatie van ongunstige biologische, soci-

ale en persoonlijkheidsfactoren1. Vallen die bij iemand 

samen, dan maakt hij of zij grote kans zijn/haar woede 

moeilijk te kunnen beheersen. Vrij beslissend is daarbij de 

‘ego-controle’, het vermogen om je geweten en driftleven 

te reguleren, de realiteit te doorgronden en daar flexibel 

op te reageren.

Op de vuist
Nog niet eens zo lang geleden was het heel normaal om 

conflicten met behulp van agressie op te lossen. Prof. Dr. 

Ton Mooij, onderzoeker en manager aan het Instituut voor 

Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) van de Radboud 

Universiteit Nijmegen: ‘‘Tot en met de 18e eeuw ging 

men gewoon met elkaar op de vuist. Nu moeten we onze 

Lessen trekken

Een	béétje	agressie	maakt	een	mens	weerbaar.	

Maar	soms	loopt	het	–	heel	erg	–	uit	de	hand.	

Waar	komt	agressie	vandaan,	is	het	een	groeiend	

maatschappelijk	probleem?	En:	kun	je	het	

indammen?		 tekst marijke nijboer
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ov er  h o e  in d i v i d ua l i s m e 
a g r e s sie  vo edt

onderlinge problemen sociaalpsychologisch zien op te los-

sen, dat is een heel nieuw leerproces.’’

Agressie hoort dus al lang bij de samenleving. Maar deze 

eigenschap lijkt wel steeds meer problemen te veroor-

zaken. Uit de politiestatistieken blijkt dat het aantal 

geweldsincidenten tegen personen per 100.000 inwoners 

sinds 1950 bijna is verdubbeld, van 215 naar 419. Volgens 

de Nederlandse Enquête Arbeidsomstandigheden meldt 

28 procent van de Nederlandse werknemers in 2006 dat 

zij te maken hebben gehad met ongewenst gedrag door 

leiding en/of collega’s. Meldt in 2000 20,5 procent van 

een representatieve groep werknemers intimidatie door 

klanten (voor onderwijspersoneel zijn dat de ouders en 

de leerlingen) of patiënten; in 2003 is dat 26,6 procent. 

Het gemelde lichamelijk geweld groeit van 6,9 naar 

8,8 procent.

Sensationele berichtgeving
Ons beeld van dit soort fenomenen is echter verre van 

realistisch, zegt Henk Ferwerda, criminoloog, politieon-

derzoeker en directeur van Bureau Beke. ‘‘Wij hebben een 

overdreven beeld van het probleem, en de media spelen 

daar een grote rol in.’’ Hij begrijpt dat de media inzoo-

men op geweldsincidenten. ‘‘De impact van geweld op 

slachtoffers en het publieke veiligheidsgevoel is immers 

groot.’’ Maar de vaak sensationele berichtgeving vertekent 

de werkelijkheid. Door gebeurtenissen zoals het geweld-

dadige incident op Koninginnedag in Apeldoorn, worden 

agressie en geweld weer actueel. Men gaat dan op zoek 

naar vergelijkbare incidenten. Het gevaar ontstaat dat er 

dan onterechte verbanden worden gelegd en conclusies 

getrokken. Hetzelfde effect zie je na een geweldsincident 

op een school. Ferwerda: ‘‘Dingen die anders niet in de 

krant komen, staan er dan wel in. Ook gebeurtenissen 

waarbij leerlingen zijn betrokken, maar die niets met 

school te maken hebben, worden gezien als geweld op 

school.’’

Hufterigheid
Bescheidener uitingen van agressie kunnen óók voor veel 

ergernis zorgen. 83 procent van de Nederlanders vindt dat 

onbeschoft gedrag de afgelopen jaren is toegenomen (pei-

ling Motivaction/Netwerk, mei 2009). De SIRE-campagne 

‘Onbewust asociaal’ is ontstaan vanuit die groeiende irri-

tatie over kleine vormen van ‘hufterigheid’: mensen die in 

de tram hun tas op de lege stoel naast zich zetten, mobiel 

bellen terwijl ze met de caissière afrekenen, of de hele 

treincoupé laten meegenieten van hun keiharde muziek.

Lessen trekken
uit woede

Een	voorbeeld	van	zinloos	geweld	in	het	onderwijs	was	de	moord	op	leerling	Jesse	Dingemans	uit	Hoogerheide.	Foto’s:	Hollandse	Hoogte

>
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zich te ontwikkelen, omdat onze gedragsregels onduide-

lijk zijn. ‘‘Via een beroep op vrije meningsuiting mogen 

sommige dingen in het algemeen wel, maar niet met 

betrekking tot bepaalde personen.’’ Als voorbeeld noemt 

hij een recent krantenbericht over infiltratie in de Partij 

voor de Vrijheid door een lid van de VVD. Over deze infil-

tratie op zich ontstond weinig ophef. Was de actie – je 

anders voordoen dan je bent om informatie los te peute-

ren – gericht geweest op één persoon in plaats van een 

groep mensen, dan waren er wellicht veel meer mensen 

over gevallen. ‘‘De fatsoensregels zijn soms verschillend 

of onvoldoende afgebakend. Het is complexer geworden; 

sommige mensen zijn de weg kwijt. Respect is iets wat 

een ander moet hebben voor jou, andersom is minder 

nodig. De onzekerheid op dit vlak zit diep en er zijn volop 

tegenstrijdigheden.’’

Door	gebeurtenissen	zoals	het	gewelddadige	incident	
op	Koninginnedag	in	Apeldoorn,	worden	agressie	en	
geweld	weer	actueel.

In een dichtbevolkt land is het wel zo prettig als iedereen 

zich aan bepaalde fatsoensregels houdt. Maar dan moet 

je die regels allereerst kénnen. De school kan veel meege-

ven, maar wie thuis heeft geleerd om rekening te houden 

met een ander en conflicten op te lossen, heeft een grote 

voorsprong. Toch geeft een goede opvoeding geen garantie 

dat iemand niet over de schreef zal gaan. Neem het ver-

schijnsel ‘zinloos geweld’. De plegers hiervan zijn echt niet 

allemaal voor galg en rad opgegroeid. Integendeel: veront-

rustend vaak gaat het om jongeren uit normale gezinnen. 

Hoe kan dit? Socioloog Gabriel van den Brink2 analyseerde 

een incident dat in 1999 het land opschudde. Een groep 

jongens, op weg van een avondje stappen naar huis in Ren-

kum, mishandelt zonder enige aanleiding twintig minu-

ten lang een fietser. De man overleeft ternauwernood.

‘Narcistische woede’
De daders zijn gewone jongens zonder strafblad, met een 

opleiding en een baan, uit goede gezinnen; jongens die 

geen enkele reden hebben om boos of rancuneus te zijn. 

Van den Brink meent net als de Amerikaanse psycholoog 

Baumeister dat geweld niet voortkomt uit een te zwak 

gevoel van eigenwaarde, zoals lang is gedacht, maar juist 

uit een gevoel van superioriteit tegenover het slachtof-

fer. Iemand die zichzelf geweldig vindt, wordt agressief 

wanneer hij onvoldoende respect ontvangt. Heeft hij dan 

ook nog eens z’n eigen impulsen slecht onder controle, 

bijvoorbeeld door alcoholgebruik, dan treedt zijn ‘narcis-

tische woede’ naar buiten.

De afgelopen decennia, zegt Van den Brink, zijn de mon-

digheid en het zelfbewustzijn in Nederland toegenomen. 

Door de groeiende welvaart en democratisering kregen 

individuen bovendien extra vrijheid. Individuele auto-

nomie werd de nieuwe levensstijl. Het assertieve gedrag 

nam toe, en daarmee ook de kans op krenking. Van den 

Brink: ‘‘Dat verklaart niet alleen de agressieve toon die in 

het sociale leven is geslopen, maar ook de grotere gevoe-

ligheid voor asociale gedragingen. Zo bezien is het agres-

sieve gedrag van jongeren een onbedoeld gevolg van de 

manier waarop de modernisering zich in Nederland heeft 

voltrokken.’’

Onduidelijke regels
Volgens Mooij van ITS krijgt agressie mede zoveel kans om 

‘ tot  e n  m e t  d e  1 8 e  e e u w  g i n g  m e n 
g e w o o n  m e t  e l k a a r  o p  d e  v u i s t . 
n u  m o e t e n  w e  o n z e  o n d e r  l i n g e 
p r o b l e m e n  s o c i a a l - p s yc h o lo g i s c h 
z i e n  o p  t e  lo s s e n ’
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Socioloog Van den Brink: ‘‘Op het werk is er toezicht en 

zijn er duidelijke gedragsregels. In het uitgaansleven is 

er minder sociale controle en zijn er nauwelijks gedrags-

regels. Daardoor brengen jongeren in de ene situatie veel 

meer zelfbeheersing op dan in de andere.’’

Geweld in het onderwijs
De cijfers over geweld binnen het onderwijs duiden 

niet op groei en soms zelfs op afname. Volgens Van den 

Brinks theorie komt dat door de duidelijke gedragsre-

gels die veel scholen hanteren. In 2004 lieten de AOb, 

CNV Onderwijs en Nova samen ruim 500 docenten uit 

het voortgezet onderwijs ondervragen. Van deze groep 

meldde 52 procent op z’n huidige school verbaal geweld 

te hebben meegemaakt. In 2008 meldde 37 procent van 

de v(s)o-leerkrachten in een ITS-enquete3 verbaal geweld. 

In 2004 meldde 8 procent fysiek te zijn belaagd; in 2008 

was dat 5 procent. Het veiligheidsgevoel neemt wel iets 

af: in 2004 voelde 95 procent zich veilig in en rondom de 

school. Onder de door ITS ondervraagde leerkrachten was 

dat 93 procent in 2006 en 92 procent in 2008.

Uit een onderzoek door de Jongerenorganisatie Beroeps-

onderwijs (JOB) in 2007 bleek dat 18 procent van de mbo-

studenten ‘wel eens last van geweld’ had; in 2005 was dit 

22 procent. Het percentage studenten dat zei veel last van 

geweld te hebben daalde van 2,9 procent naar 2,4 procent.

Samenhang
Hoe dringen we agressie en geweld zoveel mogelijk 

terug? Mooij denkt dat naast duidelijke gedragsregels, 

samenhang in de maatschappij een belangrijke sleutel 

is. ‘‘Traditioneel gezien was er soevereiniteit in eigen 

kring; men bemoeide zich weinig met elkaar. Dat gold 

voor godsdienstige groepen, gezinnen, en aanvankelijk 

ook voor etnische groepen. Men heeft ontdekt dat meer 

onderlinge interesse, en waar nodig hulp of bemoei-

zucht, goed zouden zijn.’’

Maar dan wel graag op basis van degelijk onderzoek. 

Mooij: ‘‘Je moet de opvoeding van het begin af aan onder-

zoeksmatig aanpakken; thuis, voorschools, in het basis- en 

voortgezet onderwijs verantwoord inhaken op preventie 

en op een verantwoorde manier de effecten vaststellen. 

Instituties willen het probleem van agressie verminderen, 

maar staan er te ver van af. Wil je dit goed aanpakken, 

dan moet je tussen de kinderen staan.’’

Verder kunnen we lessen trekken uit de praktijk. Van der 

Ploeg: ‘‘Preventieve activiteiten op Nederlandse scholen 

zijn weinig in kaart gebracht en nog minder onderzocht. 

Voor zover ze zijn onderzocht, blijken de effecten gering.’’

Gelukkig zijn er wel degelijk programma’s ontwikkeld 

die werken. Van der Ploeg roemt in dat verband Taakspel, 

PAD, LSCI en Anger Coping. Het meest effectief, zegt hij, zijn 

programma’s die leerlingen inzicht geven in hun eigen 

affectieve mogelijkheden en de cognitieve aspecten van 

agressie, en die hen laten oefenen met nieuw gedrag. _

1  J.D. van der Ploeg, ‘Agressie’, Lemniscaat Uitgeverij, april 2009
2  Gabriel van den Brink, ‘Agressieve jongeren – over jeugd, 

agressie en beschaving in Nederland’, Uitgeverij SUN, 2002
3  Prof. dr. T. Mooij en drs. W. de Wit, ’Ontwikkeling van sociale 

veiligheid in het voortgezet (speciaal) onderwijs 2006-2008’, 
brochure door ITS, 2008. Tot de geënquêteerden behoren onder 
andere ruim 6.000 leerkrachten.

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

e n  v e i l i g h e i d  o p  s c h o o l

De	inspectie	concludeert	in	het	

Onderwijsverslag	2007/2008	dat	scholen	

hun	wettelijke	taak	om	burgerschap	

te	bevorderen	in	veel	gevallen	hebben	

opgepakt.	Scholen	benoemen	echter	

vooral	globale	doelen,	zonder	dat	

duidelijk	is	welke	kennis,	houding	of	

vaardigheid	zij	bij	leerlingen	willen	

bereiken.	Een	risico	is	–	stelt	de	inspectie	

–	dat	scholen	burgerschapsonderwijs	

invullen	met	toevallig	aanwezige,	

min	of	meer	relevante	activiteiten,	

die	onder	de	vlag	van	‘burgerschap’	

worden	gepresenteerd.	Bij	zo’n	

‘patchworkbenadering’	brengen	

scholen	geen	samenhangend	aanbod	

tot	stand	en	werken	ze	niet	gericht	toe	

naar	expliciet	benoemde	doelen.	De	

inspectie	bepleit	daarom	opnieuw	dat	

schoolbesturen	en	schoolleiders	een	

actieve	rol	moeten	vervullen	bij	invulling	

van	de	burgerschapsopdracht.

En	ondanks	dat	het	veiligheidsbeleid	de	

laatste	jaren	meer	vorm	heeft	gekregen,	

zijn	er	vooral	in	het	basisonderwijs	

nog	veel	scholen	die	incidenten	niet	

registreren	en	daardoor	onvoldoende	

inzicht	hebben	in	de	sociale	veiligheid,	

aldus	de	inspectie.	Het	ministerie	van	

OCW	start	in	het	najaar	een	aantal	pilots	

met	betrekking	tot	de	registratie	van	

geweldsincidenten	op	school.	Deze	

proefprojecten	moeten	uitwijzen	hoe	

de	registratie	het	beste	kan	worden	

opgezet.

‘ w i j  h e b b e n  e e n  o v e r d r e v e n  b e e l d 
v a n  h e t  p r o b l e e m ,  e n  d e  m e d i a 
s p e l e n  d a a r  e e n  g r ot e  r o l  i n ’
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spec i a a l  (b a si s)o n d erw i j s  s i g n a l eer t  m eer  com pl e x e 
s to o r ni s s en  en  to en e m en d  v er b a a l  g e w el d

Slaan,	schoppen,	of	schelden.	Op	scholen	in	het	speciaal	(basis)onderwijs	komt	dat	vaker	voor	

dan	op	een	reguliere	basisschool.	Een	schoolleider	en	een	leerkracht	beschrijven	agressieve	

situaties	en	de	leerling	die	verandert.

tekst susan de boer

‘Emoties beheer  sen
moeten we ze leren, net als rekenen’
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‘Emoties beheer  sen

“In het speciaal basisonderwijs zijn de meeste kinderen 

sowieso impulsiever en meer fysiek ingesteld dan in het 

reguliere onderwijs”, vertelt Herman Bruggeman, school-

leider van sbo-school De Catamaran in Alkmaar. “Wat 

me opvalt is dat het grof taalgebruik toeneemt, zoals in 

de hele maatschappij overigens. Woorden als ‘kanker’ en 

‘klootzak’ horen we nu meer dan tien jaar geleden.” Veel 

kinderen op De Catamaran hebben een lagere intelligen-

tie, een aantal heeft een gedragsstoornis en soms hebben 

ze beide. Bruggeman: “Agressiviteit komt doorgaans voort 

uit frustratie of onmacht. De kinderen konden niet meeko-

men op de reguliere school, ze zijn explosiever. Als iemand 

iets tegen ze zegt wat ze niet begrijpen of als vernederend 

ervaren, kunnen ze daar impulsief op reageren, of gaan 

schelden of slaan. Terwijl in onze ogen de aanleiding vaak 

iets onnozels is: een potlood dat valt, of iemand die tegen 

de tafel stoot.”

Twee of drie keer per jaar dreigt het tot een vechtpartij te 

komen tussen leerlingen, of tussen een leerkracht en een 

leerling. Om met agressieve, bedreigende of intimiderende 

situaties te kunnen omgaan heeft het team een agres-

sietraining doorlopen. “Je moet zorgen dat je jezelf onder 

controle houdt”, zegt Bruggeman. “Ook volwassenen kun-

nen primair reageren, je maakt per slot adrenaline aan. 

Dat moet je zien te temperen. Als twee leerlingen elkaar 

aanvliegen, ga je er tussen staan of er vlakbij staan, en je 

zegt ‘stoppen’. Meestal werkt dat wel, maar lukt het niet, 

dan moet je per situatie inschatten wie je het beste kunt 

meenemen om escalatie te voorkomen. Soms zijn ze het 

beiden.” Als er een incident heeft plaatsgevonden, komt er 

altijd een gesprek met de ouders of verzorgers. Het is op De 

Catamaran belangrijk dat de zorg om het gedrag een geza-

menlijk zorg is. “Als een leerling bijvoorbeeld weigerach-

tig gedrag vertoont en zegt: ‘het hoeft ook niet van mijn 

vader’, dan gaan we natuurlijk met die vader in gesprek.”

De Catamaran accepteert dat kinderen niet vanzelfspre-

kend hun emoties kunnen beheersen of met anderen kun-

nen omgaan. “Dat moeten we ze leren, net als rekenen. Je 

wilt voorkomen dat ze de bocht uitvliegen. Als er met een 

kind echt niet te praten valt, als het te agressief is en niet 

doet wat de leerkracht zegt, dan kunnen we besluiten het 

voor één dag te schorsen.” Op De Catamaran is dat in het 

lopende schooljaar twee keer gebeurd. Eén keer misdroeg 

een kind zich zo dat het van school werd gestuurd. “Het 

ging om een jongen die door school zwierf, op het plein 

liep te schelden, met stokken tegen de ramen sloeg en 

mij bedreigde. Na een schorsing hebben we deze jongen 

van school verwijderd. Het ging me aan het hart, want hij 

heeft een slechte thuissituatie. Je wil eigenlijk een veilige 

haven zijn als school, maar het kon niet anders. Hij maak-

te het te onveilig voor de anderen. Verwijdering is echt het 

allerlaatste wat wij doen, liever geven wij een kind nog 

een extra kans.”

Peter Damstra is leerkracht Algemene Techniek op een 

‘cluster-4-school’ en herkent de problematiek van zowel 

verbaal als fysiek geweld. “De eerste vijf minuten van de 

les is het aftasten: speelt er nog iets, moet er nog iets uit 

de wereld? Dan begin ik pas.” Ook op deze school heeft het 

team een training gevolgd om op een standaardmanier 

met verbaal en fysiek geweld om te gaan: Stoppen, den-

ken, doen. “Leerlingen sarren elkaar, zoeken ruzie. Wat je 

als leerkracht doet is zeggen: ‘stoppen’. Leerlingen worden 

apart gezet, moeten ‘denken’ over wat er is gebeurd en 

waarom, vervolgens ‘doen’: praten over hun gevoelens en 

over wat er is gebeurd. Soms zijn ze na vijf minuten weer 

afgekoeld en kan de les gewoon weer verder.”

Damstra heeft de populatie in het speciaal onderwijs de 

afgelopen twintig jaar zien veranderen. “Vroeger ging 

het meer om leerachterstanden. Nu spelen ook allerlei 

stoornissen een rol, ADHD, PDD NOS. Die waren er vroeger 

natuurlijk ook. Maar nu is er over deze stoornissen meer 

bekend, ook over de aanpak die je moet kiezen. Je moet 

bijna orthopedagoog zijn om goed met je leerlingen om 

te gaan.” De leerkrachten vormen een hecht team en de 

betrokkenheid bij de leerlingen is groot. Iedere dag is er 

om half drie een briefing, waar ieder conflict wordt gerap-

porteerd. “Vandaag is het nog gebeurd, een gevecht tussen 

leerlingen onderling. Er zijn rake klappen gevallen, een 

jongen is geschorst. Na de schorsing komen we erop terug 

in een gesprek met de ouders. We maken een contract op 

waar ze zich aan moeten houden. Als ze niet te handhaven 

zijn, zoeken we een andere oplossing. Dan komen ze na 

half drie op school om werk te maken.” Hoewel het werken 

op een cluster-4-school geen sinecure is, zou Damstra niet 

op een reguliere vmbo-school willen werken. “Ik voel me 

betrokken bij deze leerlingen, het is mijn vak om met ze 

om te gaan. En dat geldt ook voor mijn collega’s.”

De naam Peter Damstra is gefingeerd. _

‘a g r e s s i v i t e i t  ko m t  d o o r g a a n s 
vo o r t  u i t  f r u s t r at i e  o f 
o n m a c h t ’

moeten we ze leren, net als rekenen’
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l a n g d u r i g e  b l o o t s t e l l i n g  v e r a n d e r t  e e n  v r o l i j k ,  o p e n  m e n s   i n  e e n  a f s ta n d e l i j k  e n  t e r u g g e t r o k k e n  p e r s o o n

“Op	scholen	is	soms	meer	grensoverschrijdend	gedrag	dan	dat	schoolleiders	vermoeden,”	

aldus	AVS-adviseur	Tom	Roetert.	Hij	geeft	al	jaren	cursussen	en	trainingen	op	het	gebied	

van	agressie	en	vat	zijn	praktijklessen	samen.	“Hoewel	de	gevolgen	groot	kunnen	zijn,	is	de	

aanpak	redelijk	eenvoudig.”	 tekst tom roetert

Agressie is in grote lijnen in twee vormen te verdelen: 

instrumentele agressie en frustratieagressie. Instrumente-

le agressie is doelgericht en wordt toegepast door iemand 

die een resultaat wil boeken. Ik wil nu mijn dochter spreken 

en jij gaat haar voor mij uit de klas halen! En snel een beetje! 

Anders doe ik het zelf. Bij deze vorm van agressie weet de 

‘dader’ precies wat hij of zij doet en waarom. De agressor 

kiest zijn/haar ‘slachtoffer’ en maakt het persoonsgericht 

om de druk te verhogen. De medewerker is als het ware 

een middel om het doel te bereiken.

Frustratieagressie is plotseling en niet doelgericht. Deze 

vorm van agressie is ook niet persoonsgericht, maar meer 

een vorm van onmacht die de kop opsteekt. Ja, maar dat 

zeiden jullie de vorige keer ook al en nu is het nog steeds niet 

geregeld en ik kan het niet meer… Hoe moet dat nou verder! Het 

overvalt de dader vaak ook en verdwijnt soms ook ineens 

weer als deze bij zinnen komt of ‘instort’ en bijvoorbeeld 

begint te huilen. Frustratieagressie is vaak grilliger en 

minder voorspelbaar. De benadering van de twee soorten 

agressie is geheel verschillend.

O m g a a n  m e t  a g r e s s i e  a l s 
w e r k n e m e r :  p a s  o p  v o o r 
b e r o e p s d e f o r m a t i e

Voor een directeur of leerkracht die met agressie of fysiek 

geweld te maken krijgt, kan het werkplezier verdwijnen. 

Omgaan
met agressie

Illustratie:	Jos	Collignon		
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Mogelijke gevolgen van agressie variëren van concentratie-

problemen en angststoornissen tot complete persoonlijk-

heidsveranderingen, waarbij een eens open en vriendelijk 

persoon verandert in een afstandelijk, teruggetrokken 

mens die de deur niet meer uitgaat. Het hoeft bovendien 

niet altijd één heftig gewelddadig incident te zijn dat dit 

soort reacties oproept. Langdurige blootstelling aan grens-

overschrijdend gedrag kan tot dezelfde klachten leiden. 

Bijvoorbeeld grof en onterend taalgebruik door leerlingen 

of hun ouders, kleine vernielingen van persoonlijke eigen-

dommen, verkleinwoordjes zoals ‘hé jufje’, gefotografeerd 

worden in de klas en op YouTube terecht komen, lastig 

gevallen worden in de supermarkt, enzovoort. Heel lang-

zaam verliest een mens zo z’n waardigheid en zelfrespect.

Soms ontstaat er zo ook een ongewenste bedrijfscultuur. 

Medewerkers gaan het abnormale gedrag van de doel-

groep normaal vinden, of gaan het gedrag zelfs over-

nemen om zichzelf staande te houden. In de literatuur 

noemt men dat beroepsdeformatie; blikvernauwing, 

(psychische) misvorming als gevolg van het langdurig 

uitoefenen van een bepaald beroep. Reden te meer voor 

de individuele werknemer om zijn of haar grenzen te 

leren aangeven. Bijvoorbeeld: U hoeft niet te schreeuwen en 

te schelden mevrouw, want dan stop ik nu met dit gesprek. Als 

iets letterlijk niet goed voelt en de persoonlijke fatsoens-

norm overschrijdt, is het over de grens en dus schadelijk. 

Toch doorgaan en denken dat het wel goed komt, of dat 

het bij deze éne keer zal blijven, is vragen om problemen. 

Grensoverschrijdend gedrag gaat zichzelf versterken als 

het niet wordt gestopt. Opvallend is dat een leerkracht 

voor leerlingen vaak goed weet hoe ze met elkaar moeten 

omgaan, maar zich niet realiseert dat in betrekking tot 

zichzelf dezelfde omgangsregels gelden.

O m g a a n  m e t  a g r e s s i e  a l s 
w e r k g e v e r :  g e t r a i n d e  w e r k -
n e m e r s  k u n n e n  a g r e s s i e f  g e d r a g 
b e t e r  h a n t e r e n

Als (vertegenwoordiger van de) werkgever is het de taak 

van de schoolleider om de veiligheid van de werknemers 

te bevorderen en te waarborgen. Een niet geringe verant-

woordelijkheid waar men beter niet alleen voor kan staan. 

Een onzekere directeur vindt het eerder belangrijk om 

ouders te sussen dan om zijn/haar leerkracht te ondersteu-

nen. Vanuit een gedeelde visie en vastgesteld beleid kan 

een schoolleider pal voor zijn/haar leerkrachten staan. 

Samen met collega-directeuren binnen de stichting over 

agressie spreken en gezamenlijk optrekken, is daarom 

heel verstandig. Het ontwikkelen van een gemeenschap-

pelijk anti-agressiebeleid en een bijbehorend protocol of 

handelwijze(r) geeft meer duidelijkheid over het beleid. 

En ook training van het schoolteam kan veel problemen 

voorkomen. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat getrainde 

medewerkers agressief gedrag sneller herkennen en ook 

beter kunnen hanteren. Instrumentele agressie dient bij-

voorbeeld niet beloond te worden en verdient geen enkel 

begrip. Handhaving van het afgesproken beleid is het 

devies. Natuurlijk moet een medewerker alles doen om 

zichzelf te beschermen, maar toegeven aan dit type agres-

sor kan betekenen dat de agressie gaat ‘groeien’, of dat het 

weer gebeurt. Het verkeerde gedrag is immers beloond. 

Frustratieagressie verdient daarentegen wel begrip en 

mededogen. De persoon tot rust brengen door middel van 

aandacht en medeleven is meestal voldoende. Ook hier 

geldt dat de veiligheid van de medewerker niet in gevaar 

mag komen en dat het afgesproken beleid gehandhaafd 

blijft. Er is namelijk maar weinig zo demotiverend en 

frustrerend voor een slachtoffer van agressie wanneer de 

dader later toch zijn zin krijgt. Een leerkracht heeft zich 

bijvoorbeeld keurig gehouden aan afspraken omtrent een 

bepaald kind dat niet door een ouder van school gehaald 

mocht worden. De ouder maakt een scène, wordt agressief 

en is minutenlang zeer bedreigend voor de leerkracht. 

Even later geeft de directeur alsnog toe en laat het kind 

met de ouder meegaan. Dit is bovendien vragen om proble-

men in de toekomst, omdat het al snel de ronde doet in de 

familie of wijk dat zulk agressief gedrag wordt beloond.

O m g a a n  m e t  a g r e s s i e  a l s  t e a m : 
s a m e n  s t a  j e  s t e r k

Een belangrijke gedragscode voor het team is het als 

één man uitdragen van het afgesproken agressiebeleid. 

Zodra ook maar één teamlid zich niet aan de afspraken 

houdt, brengt hij of zij de anderen in gevaar en voelt 

het slachtoffer zich niet meer gesteund. Een voorbeeld 

uit de praktijk. Op een school voor speciaal onderwijs is 

afgesproken dat leerlingen, die vaak ouder en groter zijn, 

niet voor de grap een leerkracht een schouderduwtje 

mogen geven. Wanneer nu een grote, mannelijke collega 

het met deze afspraak niet zo nauw neemt, brengt hij 

zijn vaak kleinere, vrouwelijke collega’s in problemen. 

Voor hen kan dergelijk fysiek contact met leerlingen 

sneller bedreigend en ongemakkelijk zijn. >
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m i n d e r  v a n d a l i s m e  s i n d s 
r e n o v at i e  w i j k
Op	De	Springbok,	een	openbare	basisschool	in	het	hartje	van	

de	Haagse	‘Vogelaarwijk’	Transvaal,	is	de	agressie	de	laatste	

twintig	jaar	juist	afgenomen,	zeggen	schoolleider	Jannie	van	

Kampen	en	de	intern	begeleiders	Maria	Schenke	en	Rebecka	

Buter.	Van	Kampen:	“Vroeger	vlogen	de	stenen	regelmatig	

door	de	ruiten.	Maar	sinds	de	wijk	is	gerenoveerd	is	er	minder	

vandalisme.”	Een	heel	enkele	keer	is	er	een	incident.	“Vorig	

jaar	is	het	gebeurd	dat	een	kind	verdrietig,	was	omdat	ze	

niet	het	schooladvies	had	gekregen	waar	ze	op	had	gehoopt.	

Toen	is	de	vader	hier	stennis	komen	schoppen.	Maar	het	

bleef	bij	schreeuwen.”	Ook	is	er	kort	geleden	een	moeder	

boos	geworden.	“Een	jongen	uit	groep	8,	met	ADHD,	maakte	

ruzie	met	een	ander	kind,	en	het	werd	een	handgemeen”,	

vertelt	Schenke.	“De	gymleraar	greep	in	en	pakte	het	kind	

vast.	De	moeder	zag	het	gebeuren,	en	raakte	overstuur.”	

Leerkrachten	praten	gemakkelijk	met	elkaar	over	kinderen	die	

ordeverstorend	gedrag	vertonen.	“Op	iedere	bouwvergadering	

is	er	een	korte	intervisie”,	vertelt	Buter.	“Als	kinderen	zich	niet	

gedragen,	volgt	er	altijd	een	gesprek	met	de	ouders	en	het	

kind.	Het	is	belangrijk	dat	je	samen	het	gedrag	van	het	kind	

erkent	en	samen	naar	een	oplossing	zoekt.”	

tekst susan de boer

Soms kan goed bedoeld gedrag van een team ook averechts 

werken. Het is samen zoeken naar de juiste manier van han-

delen. Zo wordt nogal eens op een school met louter vrouwen 

de mannelijke conciërge erbij geroepen als er een boze vader 

of moeder voor de deur staat. Dit kan juist agressie opwekken. 

Gaan we er mannen bij halen? Nou, die kan ik wel hebben hoor… of 

Ik ga mijn man ook even bellen! Probeer in alle gevallen te blijven 

praten met de persoon en stel duidelijke grenzen. Vraag direct 

of iemand wil zitten of iets wil drinken, want dan is het moei-

lijker boos te blijven. Probeer aandacht en begrip te hebben 

voor de persoon en zijn/haar boosheid. Dit hoeft de vrouwelij-

ke leidinggevende of leerkracht natuurlijk niet alleen te doen. 

Collega’s (één of twee) kunnen te hulp schieten en dit soort 

zaken aanbieden. De leerkracht voelt zich hierdoor minder 

alleen op zo’n moment en de agressor ziet en voelt dat er een 

team achter haar staat.” _

AVS-adviseur	Tom	Roetert	is	gespecialiseerd	in	het	

trainen	van	schoolteams.	Heeft	u	vragen	over	problemen	

op	uw	school,	of	bent	u	geïnteresseerd	in	de	cursus	

Omgaan	met	agressie	of	de	training	Teambuilding?	

Neem	dan	contact	op	via	t.roetert@avs.nl.

Kees van Hees van De Toorts in Didam:

“Eens.	Ik	zie	steeds	meer	kinderen/ouders	

die	zich	onvoldoende	kunnen	conforme-

ren	met	het	gestelde	beleid	en	dit	op	een	

steeds	‘agressievere’	manier	laten	zien.”

Y.M. Visch van sbo Van Heuven Goedhart 

in Rotterdam:

“Eens.	Ik	ben	nu	voor	een	tweede	keer	door	

een	kind	geschopt.	Op	een	sbo	school	zijn	

sowieso	meer	kinderen	met	een	kort	lontje.	

De	leerkrachten	merken	dat	de	agressie	

jaarlijks	toeneemt.	Als	we	de	dossiers	van	

nieuwe	kinderen	bekijken,	merken	we	dat	

er	geen	enkele	leerling	meer	tussen	zit	die	

niet	een	multi-probleem	heeft.	We	hebben	

het	idee	dat	we	achter	de	feiten	aan	lopen,	

hoe	duidelijk	de	regels	ook	zijn.	Ouders	en	

hulpverlening	aanvaarden	hun	verantwoor-

delijkheid	maar	matig	en	processen	duren	

erg	lang.	Het	kind	kan	er	echter	niets	aan	

doen	dat	hij	geen	grenzen	en	verantwoor-

delijkheid	heeft	geleerd	en	geen	respect	

voor	vrouwen.	Maar	moeten	wij	als	onder-

wijsmensen	dat	dan	voor	elkaar	krijgen?”

Jo Janssen van De Avonturijn in Stein:

“Eens.	Kinderen	en	ouders	hebben	een	

steeds	korter	lontje.	We	moeten	meer	dan	

voorheen	en	voortdurend	aandacht	geven	

aan	het	oplossen	van	conflicten	door	te	

praten	met	respect	voor	de	ander	en	het	

slaan/schoppen/schelden	achterwege	

laten.	Het	aanleren	van	vaardigheden	voor	

sociaal	wenselijk	gedrag	is	en	blijft	belang-

rijk.	Het	taalgebruik	van	ouders	wanneer	ze	

over	leerkrachten	praten,	is	steeds	vaker	

ongepast/niet	correct.”

De afgelopen maand heeft u via het AVS Scholenportaal kunnen 

reageren op de stelling:

Ik merk in de klas en op 
school dat de agressie in de 
maatschappij is toegenomen.

De	reacties	zijn	(ingekorte)	weergaven,	

	ingezonden	via	de	website.

uw mening telt _ peiling

61%
eens

17%
deels eens

22%
oneens
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a n g s t  vo o r  i m a g o s c h a d e  (noot van de redactie)

Bij	het	maken	van	dit	thema	wilde	de	

redactie	vooral	mensen	uit	de	praktijk	

aan	het	woord	laten.	Directeuren	en	

leerkrachten	waarvan	de	AVS	via	haar	

adviseurs	weet	dat	zij	persoonlijk	met	

agressie	of	gewelddadige	incidenten	

op	hun	school	te	maken	hebben	gehad.	

Dit	bleek	niet	eenvoudig	en	soms	zelf	

onmogelijk.	Als	de	personen	in	kwestie	

al	mee	wilden	werken,	dan	bij	voorkeur	

anoniem,	maar	nog	vaker	kreeg	de	redactie	

nul	op	het	rekest.	Het	meest	gehoorde	

argument	was	dat	publicatie	over	dit	

onderwerp	de	naam	van	de	school	of	

stichting	zou	schaden.	Kortom:	er	is	vrees	

voor	imagoschade	voor	de	school	en	de	

gevolgen	daarvan.

Ondertussen	weet	de	AVS	dat	er	

bijvoorbeeld	scholen	zijn	waar	tijdens	

ouderavonden	bewaking	op	het	terrein	

aanwezig	is,	zodat	leerkrachten	en	

ouders	begeleid	kunnen	worden	naar	hun	

fiets	of	auto.	Met	een	bewaker	hoeft	de	

schooldeur	ook	niet	telkens	afgesloten	

te	worden	tegen	indringers	uit	de	omge-

vende	wijk.	Ook	zijn	scholen	bekend	

waarvan	personeel	op	het	schoolterrein	

is	aangevallen	(de	slachtoffers	kunnen	

ondanks	intensieve	begeleiding	moeilijk	

of	niet	meer	functioneren)	en	scholen	die	

jarenlang	kampen	met	de	intimidatie	en	

bedreigingen	van	bepaalde	families	uit	de	

wijk.

Daarnaast	komt	het	voor	dat	(nieuwe	en	

soms	interim-)	directeuren	door	hun	eigen	

personeel	worden	gepest.	Hun	auto	of	

fiets	wordt	beschadigd,	of	op	school	wordt	

materiaal	van	ze	gestolen	en	in	hun	kantoor	

worden	computers	en	printers	onklaar	

gemaakt	of	vernield.	Agressie	komt	dus	

niet	altijd	van	buiten	de	school,	maar	soms	

ook	van	collega’s.	Zoals	een	school	waarbij	

een	fysiek	grote	(mannelijke)	leerkracht	

een	compleet	team	jarenlang	intimideerde	

en	soms	zelfs	bedreigde.	Pas	toen	er	een	

nieuwe	directeur	werd	aangesteld,	kwam	er	

een	einde	aan	die	situatie.

De	vrees	voor	negatieve	beeldvorming	of	

imagoschade	bij	het	naar	buiten	brengen	

van	dit	soort	feiten	is	begrijpelijk,	want	de	

gevolgen	kunnen	groot	zijn.	Nog	vers	in	het	

geheugen	ligt	de	moord	op	een	docent	van	

het	Terracollege	in	Den	Haag.	Het	imago	

van	deze	school	was	ernstig	beschadigd	en	

een	jaar	later	liep	het	aantal	aanmeldingen	

van	nieuwe	leerlingen	drastisch	terug.	De	

school	was	genoodzaakt	leerkrachten	te	

ontslaan	en	heeft	nu	een	andere	naam.

De	hierboven	beschreven	situaties	zijn	dan	

ook	niet	bedoeld	om	bij	te	dragen	aan	een	

negatieve	beeldvorming	van	het	onderwijs.	

Eerder	als	poging	tot	openheid	om	dit	

soort	misstanden	te	kunnen	bespreken	en	

uiteindelijk	te	voorkomen.	De	voorbeelden	

kunnen	bij	sommige	lezers	leiden	tot	

herkenning	en	tot	het	inzicht	dat	ze	niet	

de	enige	school	zijn	waar	dit	voorkomt.	

Misschien	verlaagt	dit	de	drempel	tot	het	

zoeken	van	hulp	en	het	uiteindelijk	komen	

tot	een	oplossing.

B. Hakkeling van CBS Overschie in 

Rotterdam:

“Deels	eens.	Dat	is	afhankelijk	van	de	

gemeente/deelgemeente/wijk	waarin	je	

school	is	gevestigd.”

Willem Pronk van de Korenaar 

in Eindhoven:

“Eens.	Het	respect	voor	de	leerkracht	is	

de	afgelopen	jaren	sterk	afgenomen.	De	

ouders	geven	de	kinderen	vaak	gelijk.	Dat	

ondermijnt	het	gezag	van	de	leerkracht.	

Mede	daardoor	zijn	leerlingen	agressiever	

naar	hun	leerkrachten.	Van	thuis	uit	mogen	

ze	zelf	vaak	bepalen.”

Pauline van der Zwet-Kortekaas van KBS 

De Ark en KBS De Ark van Noach:

“Eens.	Helaas	moet	ik	constateren	dat	de	

agressie	in	de	maatschappij	is	toegenomen.	

Dit	is	echter	niet	verwonderlijk.	Er	leven	te	

veel	mensen	in	een	te	klein	gebied.	Vroe-

ger	konden	de	kinderen	gewoon	op	straat	

spelen	of	op	een	stuk	land.	Nu	is	alles	vol-

gebouwd	en	moeten	kinderen	het	doen	met	

een	klein	stukje	grond.	Hierdoor	kunnen	

kinderen	hun	energie	niet	kwijt.	Om	dit	pro-

ces	te	keren	zal	de	regering	er	op	moeten	

toezien	dat	gemeenten	niet	alles	vol	bou-

wen	met	huizen	en	wegen.	Zorg	voor	grote	

grasvelden	en	parken,	zodat	kinderen	nog	

gewoon	buiten	kunnen	spelen	en	volwasse-

nen	van	de	natuur	kunnen	genieten.”

P. Duijvelaar van de Burgst in Breda:

“Eens.	Wij	merken	dit	aan	een	toenemende	

mate	van	respectloosheid	bij	kinderen	en	

ook	bij	een	aantal	ouders.	Er	is	meer	ver-

baal	geweld	en	agressie	onder	elkaar	dan	

voorheen.	(Uiteraard	en	gelukkig	zijn	er	

ook	vele	kinderen	en	ouders	die	niets	van	

dit	alles	hebben!)”

Theo van Lankveld van de Hazesprong 

in Nijmegen:

“Deels	eens.	Tot	voor	kort	was	de	situatie	

erger	dan	nu.	Ik	merk	nu	dat	ouders	en	

kinderen	minder	agressief	reageren.	Deels	

komt	dit	door	de	aandacht	die	aan	agres-

sief	gedrag	gegeven	wordt	en	dat	er	binnen	

de	klas	meer	(preventieve)	aandacht	is	voor	

het	gedrag	van	kinderen.”	

	

Nico Sengers:

“Eens.	Ouders	geven	steeds	minder	het	

goede	voorbeeld	aan	hun	kinderen.	Kinde-

ren	kopiëren	dat	gedrag	en	daardoor	wordt	

het	steeds	erger.”

H. van Raak van de St. Jozef in Halfweg:

“Eens.	Je	merkt	dat	kinderen	mondiger	wor-

den,	minder	accepteren.	En	ouders	eisen	

steeds	meer,	soms	met	verbaal	geweld.”

	
Nieuwe peiling
De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	

Scholenportaal	kunt	reageren	luidt:	

Ik zou meer willen weten over 
hoe buitenlandse schoolleiders 
hun problemen oplossen.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	

uw	mening!	_
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b a si s s c h o l en  g e v en  in t er n e t l e s

De	wetenschap	komt	er	niet	uit.	Is	veel	internetten	nu	schadelijk	voor	kinderen	of	niet?	Feit	

is	dat	het	world	wide	web	en	de	media	in	het	algemeen	van	grote	invloed	zijn.	“Kinderen	

spiegelen	zich	aan	tv-programma’s	en	internetsites”,	aldus	Bamber	Delver,	directeur	van	De	

Kinderconsument.	Om	pesten	en	ander	ongewenst	gedrag	te	voorkomen,	verzorgen	een	aantal	

basisscholen	internetles.	 tekst noortje van dorp

Internet
Een Duitse scholier schiet in maart 2009 op zijn oude 

middelbare school 15 mensen dood. In september 2008 

richt een Finse jongen een bloedbad aan op een school 

en brengt daarmee tien mensen om het leven. Een 

Zuid-Koreaanse student vermoordt in april 2007 zeker 

33 mensen op de campus van Virginia Tech University en 

pleegt daarna zelfmoord. Slechts een kleine greep uit de 

verschrikkelijke gebeurtenissen die de afgelopen decen-

nia in het onderwijs hebben plaatsgevonden. Wellicht 

nog schrikbarender is het feit dat enkele daders hun 

daden van te voren aankondigden op internet en dat van 

anderen online filmpjes en teksten zijn gevonden die 

leidden tot de daden.

Bij het zoeken naar antwoorden op de ‘waarom-vraag’ 

wordt vaak gewezen op internet. De daders zouden zijn 

geïnspireerd door het spelen van gewelddadige com-

putergames of het bekijken van agressieve filmpjes op 

YouTube. Soms ook van andere daders. Heeft internet 

daadwerkelijk zo’n slechte invloed op kinderen? Volgens 

een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Adolescent 

Health hebben tieners meer kans om agressief gedrag 

te vertonen als ze te vaak achter het internet zitten. Ze 

slaan anderen eerder, schelden sneller en hebben een 

lage tolerantie. Maar de onderzoekers stellen ook dat 

een vuilnisvat vol  geweld

Daders	zouden	zijn	geïnspireerd	door	het	spelen	van	
gewelddadige	computergames	of	het	bekijken	van	
agressieve	filmpjes	op	YouTube.

‘ w e  m o e t e n  a l s  d e  w i e d e w e e r g a 
a n t i c i p e r e n  o p  d e  to e ko m s t : 
m o b i e l  i n t e r n e t t e n ’
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‘m e d i a  h e b b e n  i n v lo e d  o p 
k i n d e r e n ’

Bamber	Delver,	directeur	van	De	Kinderconsument,	vindt	

het	te	ver	gaan	om	te	zeggen	dat	internet	een	negatieve	

invloed	heeft	op	kinderen.	“Onderzoeken	spreken	zichzelf	

tegen.	De	pers	en	publieke	discussie	richten	zich	op	het	

internet	en	nooit	op	de	televisie,	terwijl	dat	het	grootste	

medium	is.”	Volgens	Delver	hebben	internet,	en	media	in	

het	algemeen,	een	grote	invloed	op	kinderen.	Positief	en	

negatief.	Is	internet	het	afgelopen	decennium	gevaarlijker	

geworden?	“Internet	is	leuker.	Het	is	een	speeltuin,	maar	

wel	een	drukke	speeltuin	waar	ook	volwassenen	komen.”

Wat	Delver	wel	ziet	is	dat	kinderen	door	de	invloed	van	

media	steeds	vroeger	gaan	puberen	en	dat	daardoor	de	

invloed	van	ouders	minder	groot	wordt.	“Dat	begint	al	

vanaf	groep	7.	Ze	spiegelen	zich	aan	programma’s	en	

internetsites	die	ze	bekijken,	bijvoorbeeld	wat	betreft	

uiterlijk	en	seksualiteit.”	Volgens	Delver	ligt	daarom	bij	

ouders	en	leerkrachten	de	taak	om	kinderen	vroegtijdig	

voor	te	bereiden	op	‘de	grote	wereld’.	“We	bereiden	

leerlingen	nu	in	groep	8	voor	op	de	overstap	naar	het	

voortgezet	onderwijs,	maar	ze	zien	al	veel	eerder	die	

grote	wereld.	En	daar	moeten	we	hen	in	begeleiden.	We	

moeten	als	de	wiedeweerga	anticiperen	op	de	toekomst.	

En	de	toekomst	is	het	mobiel	internetten.	Scholen	denken	

nog	steeds	dat	leerlingen	alleen	thuis	achter	de	computer	

zitten,	maar	ze	surfen	ook	tijdens	schooltijden	mobiel	

op	het	internet.	Wat	elke	basisschool	zou	moeten	doen	

is,	samen	met	ouders	en	leerlingen,	een	mediaprotocol	

maken.	En	geef	leerlingen	daarbij	de	inspraak	waar	ze	

recht	op	hebben.”

een vuilnisvat vol  geweld

Directeur Ruijter-Winder heeft nog niet te maken 

gehad met vervelende incidenten gerelateerd aan 

internet. Behalve het geval van een leerling die onder 

een andere naam credits van iemand op Habbo Hotel 

afpakte. “Maar dat betekent niet dat we er geen actief 

beleid op voeren. Wij willen preventief te werk gaan.” 

Volgens Dirks is het belangrijk om nú actie te onderne-

men. “Kinderen kunnen door internet agressiever wor-

den, normen en waarden vervagen. En wij hebben het 

niet in de gaten. Neem inderdaad Habbo Hotel, één van 

de meest populaire spellen onder basisschoolkinderen. 

Dat ziet er op het eerste gezicht heel vriendelijk uit, 

maar ik ken verhalen van kinderen die bedreigd wor-

den om hun spullen af te staan. Een jongen had voor 

een behoorlijk bedrag credits gekocht en is alles op die 

manier kwijtgeraakt. En er zijn veel meer van dit soort 

websites. Hoe langer we wachten, hoe meer kinderen 

zelfverworven vrijheden ontwikkelen.”

tieners door (te) veel internetten niet per se agressiever 

worden. Kinderen die van nature al agressief zijn, kun-

nen bijvoorbeeld hun agressie kwijt door te gamen. 

 Volgens onderzoeker dr. Chih-Hung Ko zullen kinderen 

die online chatten, gamen en op (volwassen) online 

forums komen, op latere leeftijd wel eerder agressief 

gedrag vertonen.

Mediawijs
Ger Dirks, bovenschools ict-coördinator van Stichting 

Katholiek Primair Onderwijs Helmond (SKPOH) waar 

14 basisscholen onder vallen, en Theresia Ruijter-Win-

der, directrice van basisschool Benedictus in Heiloo, 

zien enorme kansen in het onderwijs voor het mediawijs 

maken van kinderen. “We moeten onze kinderen wape-

nen tegen al die agressiviteit die ze online tegenkomen”, 

aldus Dirks. Dirks is van mening dat internet zeker een 

slechte invloed kan hebben op kinderen. “Laatst zag ik 

een jongen van elf jaar het spel Bendes spelen. Je schrikt 

je kapot. Het is de bedoeling dat je een soort godfather 

wordt door zoveel mogelijk misdaden te begaan. Dit 

soort games staan gewoon op openbare spelletjessites. 

En vergeet ook niet de doorlinks naar goksites die je op 

talloze onschuldige websites tegenkomt.”

‘Als	een	kind	op	Hyves	wordt	gepest,	is	het	niet	de	oplossing	
om	dan	maar	niet	meer	op	Hyves	te	gaan.’

>
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Internetles
Op zowel de 14 basisscholen van SKPOH als basisschool 

Benedictus is een internetprogramma voor leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Ruijter-Winder: “De groepen 7 

en 8 volgen het Veilig Internet-programma op school dat 

wordt afgesloten met een Veilig Internet-diploma. Daar 

leren kinderen onder andere wie ze zijn op internet. We 

leren ze bijvoorbeeld vragen te stellen tijdens het chatten, 

zodat ze kunnen controleren of ze met iemand van hun 

eigen leeftijd te maken hebben. Ook laten we zien hoe 

makkelijk wachtwoorden te kraken zijn.”

Bij SKPOH was het digitaal pesten de voornaamste aanlei-

ding voor het project Digitale weerbaarheid. Dirks: “Het 

is lastig om met cyberpesten om te gaan. Internet wordt 

te groot. Als een kind op Hyves wordt gepest, is het niet 

de oplossing om dan maar niet meer op Hyves te gaan.” 

Daarom probeert SKPOH op al haar scholen de leerlin-

gen preventief mediawijs te maken. Dirks: “Alle klassen 

van groep 5 tot en met 8 volgen het programma Ik surf 

veilig. We leren ze vooral hoe om te gaan met internet. 

Daarnaast geven we ouder- en teampresentaties. Het gaat 

namelijk om een gedeelde verantwoordelijkheid. Je kunt 

op school wel bepaalde websites afschermen en spellen 

verbieden, maar wat gebeurt er thuis, op de tussenschool-

se opvang of bij vriendjes?”

‘ j e  k u n t  o p  s c h o o l  w e l  b e pa a l d e 
w e b s i t e s  a f s c h e r m e n  e n  s p e l l e n 
v e r b i e d e n ,  m a a r  w at  g e b e u r t 
e r  t h u i s ,  o p  d e  t u s s e n s c h o o l s e 
o p v a n g  o f  b i j  v r i e n d j e s ? ’

thema _ duurzaamheidthema _ duurzaamheidthema _ agressie

Over grenzen
Maar wat als het mis gaat? Mag een leerkracht of direc-

teur op een online profiel van een verdachte leerling 

kijken? “Het is nog niet voorgekomen, maar ik zal zo ver 

gaan als ik kan bij het herleiden van leerlingen die iets 

hebben uitgespookt”, reageert Ruijter-Winder. “Ik heb 

wel de voorkeur om het samen met de leerling te doen. 

Kinderen realiseren zich namelijk vaak niet wat ze elkaar 

aandoen. Ze weten wel dat ze pesten, maar zien niet de 

impact ervan. Er zit een digitale afstand tussen.”

Op basisschool de Benedictus is er ook, bewust, geen filter 

op het internet gezet. Ruijter-Winder: “Zo laten we de ver-

antwoordelijkheid aan de kinderen over en vertrouwen 

we erop dat ze op een verantwoorde manier op internet 

zitten.” Of een internetfilter ook de juiste bescherming 

biedt tegen ‘foute’ internetinvloeden, is nog maar de 

vraag. Volgens recent onderzoek van De Kinderconsument 

kunnen kinderen eigenhandig de filtering uit- en aanzet-

ten. Het verbieden van bepaalde websites roept bovendien 

een grotere nieuwsgierigheid op. Kinderen zullen op 

andere plekken met computertoegang de websites probe-

ren te bezoeken.

Volgens Ruijter-Winder en Dirks is het in ieder geval nu 

niet de tijd om achteruit te gaan zitten. “En dat geldt 

zeker voor leerkrachten en ouders”, aldus Ruijter-Winder. 

Dirks: “Als een leerling naar de leerkracht gaat omdat 

zijn credits van Habbo Hotel zijn gestolen, dan moet je wel 

weten waar de leerling het over heeft. Het onderscheid 

tussen de virtuele en echte wereld is vaag voor kinderen.” 

Ruijter-Winder: “Het behalen van een diploma Veilig 

Internet is niet voldoende. Internet ontwikkeld zich, daar 

moeten wij op in blijven haken.” _

‘Laatst	zag	ik	een	jongen	van	elf	jaar	het	spel	Bendes	
spelen.	Je	schrikt	je	kapot.’

‘Habbo	Hotel	ziet	er	op	het	eerste	gezicht	heel	vriendelijk	
uit,	maar	ik	ken	verhalen	van	kinderen	die	bedreigd	worden	
om	hun	spullen	af	te	staan.’
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zo k an het ook  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	

problemen	–	of	kansen	–	aan.	De	aanpak	kan	bijzonder	zijn	en	voor	meerdere	

scholen	nuttig.	Directeur	Wilke	Vos	van	De	Kleine	Prins	in	Rotterdam	vond	

het	niet	langer	zinvol	om	het	einde	van	de	basisschooltijd	af	te	sluiten	met	

een	musical	waar	lang	niet	alle	leerlingen	plezier	uit	putten.	Hij	bedacht	een	

alternatief.	 tekst daniëlle arets

Na	de	Cito-toets	zit	de	basisschool	er	wel	

zo’n	beetje	op.	Dat	is	althans	het	gevoel	

bij	veel	leerlingen	van	groep	8.	Het	hele	

schooljaar	wordt	toegeleefd	naar	het	toet-

singsmoment	en	daarna	is	het	‘uitzitten’	

geblazen.	Redelijk	wat	scholen	werken	die	

laatste	maanden	onder	andere	aan	een	

gezamenlijke	musical	om	op	gepaste	wijze	

afscheid	te	nemen	van	de	schooltijd.	Tot	

twee	jaar	terug	organiseerde	De	Kleine	

Prins	eveneens	zo’n	musical.	Maar	ook	bij	

directeur	Wilke	Vos	groeide	het	idee	dat	die	

laatste	schoolmaanden	effectiever	benut	

konden	worden.	“Een	musical	is	erg	leuk,	

maar	je	ziet	dat	slechts	een	paar	leerlingen	

–	meestal	degenen	

met	een	hoofdrol	–	er	

veel	energie	in	steken.	

De	rest	hangt	er	een	

beetje	bij.”

De	Kleine	Prins	startte	

daarom	het	project	

‘Afstuderen	op	de	

basisschool’,	waarbij	

ieder	kind	op	zijn	eigen	

manier	laat	zien	wat	

het	in	acht	jaar	tijd	op	

school	bereikt	heeft.	

“Waar	ben	je	goed	in,	

wat	heb	je	geleerd,	

wat	vind	je	leuk?	Die	

vragen	staan	centraal	

bij	dit	individuele	

eindtraject”,	legt	Vos	

uit.	“De	kinderen	zijn	

volledig	vrij	in	hun	

onderwerpkeuze,	maar	

er	moet	wel	een	zekere	diepgang	in	zitten;	

ze	kunnen	niet	met	een	spreekbeurt	over	

de	hamster	aan	komen	zetten.”

Leerkrachten	begeleiden	de	afstudeer-

projecten,	maar	het	meeste	werk	doen	de	

leerlingen	zelf.	Er	hoeft	dus	weinig	extra	

onderwijstijd	in	gestoken	te	worden.	Begin	

mei	starten	de	leerlingen	met	het	schrijven	

van	een	onderzoeksplan	en	bespreken	dit	

met	de	leerkracht.	Daarna	gaan	ze	aan	de	

slag.	Dit	jaar	resulteerde	deze	individuele	

projecten	in	een	onderzoek	naar	pretpar-

ken,	een	animatiefilmpje	over	Lego	en	

een	modelijn	voor	slippers.	De	leerlingen	

bepalen	zelf	de	uitwerking	en	presentatie	

voor	de	lagere	klassen,	ouders	of	voor	een	

leerkracht.”

“De	leerlingen	omarmen	het	project	ieder	

jaar	weer	met	meer	enthousiasme”,	vertelt	

Vos.	“Ze	maken	er	steeds	meer	werk	van	

en	zijn	behoorlijk	ambitieus.”	De	directeur	

besloot	daarom	dat	de	individuele	eind-

trajecten	voorrang	moesten	krijgen	op	

de	musical.	In	plaats	van	vier	maanden	te	

werken	aan	een	gezamenlijke	eindmusical	

start	De	Kleine	Prins	nu	pas	de	laatste	vier	

weken	met	een	gezamenlijke	eindpresen-

tatie	naar	aanleiding	van	de	verschillende	

afstudeerprojecten.	“We	maken	dan	een	

verhaallijn	op	basis	van	de	diverse	indi-

viduele	talenten	van	leerlingen,	waarbij	

maximaal	16	leerlingen	samenwerken.	

Daardoor	kunnen	we	veel	meer	‘stemmen’	

aan	bod	laten	komen	dan	in	een	musical.”

‘Afstuderen	op	de	basisschool’	werd	

beloond	met	de	Zuid-Hollandse	Onderwijs-

prijs	en	genomineerd	voor	de	Nationale	

Onderwijsprijs.	Het	project	heeft	door	de	

nominaties	al	veel	aandacht	gegeneerd	bij	

andere	scholen.	Vos:	“Ik	zou	graag	zien	

dat	meer	scholen	ons	initiatief	overnemen,	

want	in	dat	laatste	schooljaar	kan	echt	nog	

veel	geleerd	worden.”	_

m e e r  i n fo r m at i e
Geïnteresseerden	kunnen	contact	opnemen	

met	Wilke	Vos	via	directie@kleineprins.nl

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

glansrijk over 
de eindstreep

Directeur	Vos	(rechts)	en	leerkracht	Gabi	vertellen	bij	de	start	van	het	
project	‘Afstuderen	op	de	basisschool’	wat	de	bedoeling	is	en	wat	ze	
van	de	leerlingen	verwachten.
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specia al (ba sis)onderwijs

Zoals iedere school heeft ook een 
school voor speciaal basisonderwijs 
de verplichting om het beste uit 
iedere leerling te halen. Toch blijkt 
dat de leerling in het speciaal 
basisonderwijs op het gebied van 
taal en rekenen vaak niet verder 
komt dan het eindniveau van groep 
5 basisonderwijs, zo constateert 
de Inspectie van het Onderwijs. En 
over de hele linie is een oplopende 
achterstand waarneembaar. Om 
beter te kunnen focussen op de 
ontwikkeling van het kind als geheel, 
de leeropbrengsten, planmatig 
handelen, het evaluerend vermogen 
van de organisatie en een passende 
verantwoordelijkheid van leerlingen 
voor hun eigen ontwikkeling, is het 
ontwikkelingsperspectief (OPP) 
ontstaan.

Tekst Hans van den Berg en Bob Ravelli

Het	OPP,	oftewel	ontwikkelingsperspec-

tief,	is	een	format	waarbij	een	leerling	

niet	alleen	gevolgd	wordt	in	zijn	of	haar	

ontwikkeling,	maar	waarmee	ook	expliciet	

gemaakt	kan	worden	wat	een	school	met	

die	leerling	denkt	te	kunnen	bereiken.	

Vanaf	2006	is	men	met	OPP	van	start	

gegaan	en	inmiddels	is	het	verplicht	voor	

leerlingen	in	het	speciaal	(basis)onderwijs	

en	de	LGF-leerlingen	in	het	basisonderwijs	

(Leerling-gebonden	Financiering).	Met	

een	OPP	voor	de	leerling	met	een	speciale	

zorgbehoefte	wordt	een	reëel	toekomst-

perspectief	in	beeld	gebracht.	Het	verdui-

delijkt	de	specifieke	leerbehoefte,	volgt	

de	ontwikkeling,	stelt	doelen	en	kadert	

keuzes.	Maar	bovenal	biedt	het	OPP	de	uit-

daging	een	verwachting	te	hebben.	En	het	

hebben	van	verwachtingen	stimuleert	de	

leerkracht,	de	leerling	en	de	schoolleider	

tot	intensiever	leren.

Meer dan intelligentie
Ontwikkeling	en	intelligentie	worden	

vaak	als	elkaars	synoniemen	beschouwd.	

Maar	ontwikkeling	is	meer	dan	dat.	Bij	

ontwikkeling	praten	we	niet	alleen	over	

de	cognitieve	aspecten,	maar	ook	over	de	

sociaal-emotionele	ontwikkeling,	werkhou-

ding,	didactische	vorderingen,	medische	

aspecten	en	de	spraaktaalontwikkeling	

van	kinderen.	Dit	alles	in	de	context	van	de	

thuisomgeving	en	de	schoolsituatie.

Het	Cito	is	daarom	bezig	de	leerlingvolg-

systeemtoetsen	voor	het	basisonderwijs	

af	te	stemmen	op	het	speciaal	basisonder-

wijs.	Ook	is	een	onderzoek	gestart	naar	

de	vraag	in	hoeverre	de	leerresultaten	zijn	

te	voorspellen	op	basis	van	de	gemaakte	

toetsen.	Voor	die	voorspelling	dienen	

een	aantal	factoren	als	basis.	Naast	de	

toetsresultaten	wordt	gekeken	naar	leer-

potentie	(het	IQ),	de	sociaal-emotionele	

ontwikkeling,	gezinsaspecten,	stoornissen	

(zoals	ADHD	en	dyslexie)	en	protectieve	

factoren.	Met	de	laatstgenoemde	factor	

worden	omgevingsaspecten	bedoeld	die	

het	kind	beschermen	tegen	invloeden	van	

bepaalde	stressoren	en	die	de	ontwikkeling	

uiteindelijk	positief	kunnen	beïnvloeden.

Op	basis	van	deze	factoren	wordt	aan	de	

hand	van	een	voorspellingsmodel	het	

ontwikkelingsperspectief	vastgesteld.	Het	

OPP	biedt	handvatten	voor	de	leerkracht	en	

schoolorganisatie	om	de	leerbehoefte	af	te	

stemmen	en	doelen	te	stellen.

Kansen
In	het	licht	van	Passend	onderwijs,	de	

bestuurlijke	verplichting	een	passend	

onderwijsaanbod	voor	iedere	leerling	rea-

liseren,	biedt	het	OPP	een	kans	voor	het	

hele	funderend	onderwijs.	Want	wat	zou	

het	voor	alle	betrokkenen	betekenen	als	

er	van	álle	leerlingen	die	zich	aanmelden	

al	een	OPP	in	kaart	gebracht	zou	zijn	door	

de	vorige	school	of	misschien	wel	het	

kinderdagverblijf,	de	peuterspeelzaal	of	

jeugdgezondheidszorg?	Welke	fundamen-

ten	biedt	het	ontwikkelingsdossier	voor	het	

voortgezet	onderwijs,	wanneer	een	leerling	

na	de	basisschool	doorstroomt?	Het	OPP	is	

nog	volop	in	ontwikkeling,	maar	biedt	voor	

de	school,	het	team	en	de	schoolleider	de	

mogelijkheid	niet	alleen	de	zo	gewenste	

anamnesegegevens	van	een	kind	te	verza-

melen,	maar	tegelijk	ook	vooruit	te	kijken	

naar	de	kansen	en	mogelijkheden	voor	

ieder	kind.	_

m e e r  w e t e n ?
www.ontwikkelingsperspectief.nl

Hans	van	den	Berg	

(h.vandenberg@avs.nl)	werkt	bij	

de	AVS	als	adviseur.	Hij	houdt	

zich	onder	andere	bezig	met	

dienstverlening	op	het	gebied	van	onder-

wijs	en	leerlingenzorg	en	is	trainer	van	de	

praktijksimulatie	‘Kind	op	de	Gang!®’.

Bob	Ravelli	(b.ravelli@avs.nl)	

is	adviseur	bij	de	AVS	op	het	

gebied	van	onderwijs	en	

leerlingenzorg	en	is	trainer	van	

de	praktijksimulatie	‘Kind	op	de	Gang!®’.

opp: ontwikkelings- 
perspectief in beeld?

h e t  o p p  i s  n o g  vo lo p  i n  o n t w i k k e l i n g , 
m a a r  b i e d t  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  z o w e l 
d e  a n a m n e s e g e g e v e n s  v a n  l e e r l i n g e n  t e 
v e r z a m e l e n ,  a l s  o o k  vo o r u i t  t e  k i j k e n 
n a a r  h u n  k a n s e n  e n  m o g e l i j k h e d e n .
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i n s p e c t e u r - g e n e r a a l  a n n e t t e  r o e t e r s  w i l  m e e r  s a m e n h a n g  e n    s a m e n w e r k i n g

Ze	ziet	prachtige	voorbeelden	van	hoe	het	moet	op	sterke	scholen.	Maar	veel	andere	scholen	

laten	kansen	liggen	om	hun	onderwijs	naar	een	hoger	niveau	te	tillen.	Annette	Roeters:	“Het	

komt	op	het	bewustzijn	neer	en	de	wil	om	er	iets	aan	te	doen.	En	het	heeft	te	maken	met	verder	

kijken	dan	je	neus	lang	is.”	 tekst marijke nijboer

interview

‘ Besturen, schoolleiders en leer  krachten 

moeten hun rol beter  spelen’
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i n s p e c t e u r - g e n e r a a l  a n n e t t e  r o e t e r s  w i l  m e e r  s a m e n h a n g  e n    s a m e n w e r k i n g

De zon staat op haar ruime werkkamer bij de Inspectie 

van het Onderwijs. Annette Roeters, die ondanks alle hec-

tiek rond het net verschenen Onderwijsverslag 2007/2008 

een ontspannen indruk maakt, schenkt koffie en water. 

Op de vraag wat haar in haar eerste jaar als inspecteur-

generaal vooral is opgevallen, vertelt ze dat ze onder de 

indruk is van hoe snel en effectief sommige zeer zwakke 

scholen (in 2008 1,5 procent van het totaal) zich hebben 

teruggevochten, ‘‘soms zelfs in één stap naar een voldoen-

de.’’ Maar ze vindt het ook opvallend dat scholen weinig 

doen met de beschikbare expertise en informatie. ‘‘Waar-

om spelen schoolleiders en leerkrachten hun rollen ten 

opzichte van elkaar zo slecht? En waarom maken scholen 

zo weinig gebruik van al het beschikbare cijfermateriaal?’’

Roeters ziet die rollen zo: de leerkracht is de ‘vakman’ die 

kennis overbrengt en zijn instructie aanpast aan de moge-

lijkheden van de kinderen. De schoolleider ondersteunt 

de leerkracht en helpt hem om op een hoger niveau naar 

de resultaten te kijken. ‘‘De schoolleider moet zorgen dat 

de leerkracht gebruik kan maken van de gegevens van 

andere klassen en andere scholen. Waarom doen vergelijk-

bare kinderen het anders? Hij of zij stelt in het team het 

primaire proces ter discussie: hoe doen we ons werk, wat 

vinden we daarin belangrijk?’’

Ook het bestuur heeft volgens Roeters een belangrijke rol. 

‘‘Het bestuur moet uitspreken: ‘dít vinden wij kwalitatief 

goed onderwijs’. Het weet welke gegevens het nodig heeft 

voor een goed beeld van de school, en staat erop dat het 

die op tijd krijgt. Het bestuur houdt de schoolleider bij de 

les door vergelijkingen te maken met andere scholen en de 

gegevens te becommentariëren.’’

Roeters: ‘‘Als iedereen zijn rol vervulde, zou dat zó helpen 

om te voorkomen dat scholen afglijden naar zeer zwak. 

Met meer samenhang en samenwerking valt er een wereld 

te winnen.’’

De praktijk is op veel scholen echter anders. Het Onder-

wijsverslag concludeert dat veel zorgleerlingen niet de 

nodige aandacht krijgen. En schoolleiders zijn druk met 

andere dingen dan het onderwijsproces. ‘‘Management-

taken die voortvloeien uit de lumpsum en het creëren 

van een goede sfeer. Ook belangrijk, want dat motiveert 

het personeel. Maar vaak komen ze dan niet meer toe aan 

het primaire proces.’’ Dat zouden de besturen moeten 

bewaken, maar die hebben lang niet altijd goed zicht op 

de praktijk. ‘‘Het is toch raar als een bestuur niet weet dat 

een van z’n scholen risico loopt? Een bestuur móet zich 

laten informeren over de kwaliteit van het onderwijs.’’ Het 

momenteel zo modieuze ‘besturen op afstand’ is prima, 

vindt Roeters, ‘‘als je de rollen maar duidelijk verdeelt. 

Het bestuur moet zich niet tevreden laten stellen met: 

‘daar zijn we druk mee bezig’.’’

Impact Voor het meten van de interne kwaliteit heeft 

de inspectie voorgesteld dat scholen, na de invoering van 

de referentieniveaus, op drie ijkmomenten nagaan of hun 

leerlingen deze niveaus halen. Dat kan met behulp van de 

bestaande leerlingvolgsystemen. Dankzij het leerlingvolg-

systeem en de Cito-scores hebben scholen de beschikking 

over een zee aan gegevens. Maar volgens Roeters doen ze 

daar vaak te weinig mee. ‘‘Aan de cijfers kun je zien hoe 

het kind zich ontwikkelt en wat het op dat moment nodig 

heeft. Je kunt ze gebruiken om kritisch naar je eigen 

functioneren als leerkracht te kijken: je ziet de impact van 

jouw manier van instructie en van jouw didactisch han-

delen. Ook de effectiviteit van de school spreekt uit de cij-

fers. Als je de prestaties van kinderen op een betrouwbare 

manier meet en regelmatig evalueert, kun je je handelen 

voortdurend bijstellen.’’

Waarom doen scholen dit te weinig? Roeters: ‘‘Het onder-

wijs is te lang gezien als uitvoeringswerk: voor de klas 

staan en je taak uitvoeren. Terwijl het juist een kwestie is 

van samenwerken, evalueren en je strategie aanpassen.’’ 

Het schoolleiderschap is ook lang onderschat. ‘‘Dat is niet 

alleen zorgen voor de krijtjes en het geld, maar vooral 

inspireren en ondersteunen. Kwaliteitszorg en leerlingen-

zorg kunnen zonder onderwijskundig leiderschap niet tot 

stand komen.’’

Lesgeven is ingewikkelder geworden doordat de leerling-

populatie meer variatie kent dan vroeger. ‘‘Op sterke 

basisscholen zie je dat leerkrachten verschil kunnen 

‘d e  s c h o o l l e i d e r  m o e t  z o r g e n 
d at  d e  l e e r k r a c h t  g e b r u i k 
k a n  m a k e n  v a n  d e  g e g e v e n s 
v a n  a n d e r e  k l a s s e n  e n  a n d e r e 
s c h o l e n ’

‘ Besturen, schoolleiders en leer  krachten 

moeten hun rol beter  spelen’

>
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interview

maken tussen de kinderen. Op veel andere scholen loopt 

de deskundigheid van leerkrachten niet gelijk op met de 

differentiatie. Het komt op het bewustzijn neer en de wil 

om er iets aan te doen. En het heeft te maken met verder 

kijken dan je neus lang is. Hoe doen andere scholen het? 

Waar kan ik van leren? Wellicht kunnen ook de leraren-

opleidingen hieraan meer aandacht besteden. De inspectie 

gaat meer toezicht houden op het leraarschap.’’

Verder krijgt de school steeds meer maatschappelijke 

problemen op haar bord. ‘‘Ik zie dat de balans tussen de 

kerntaken en die extra taken nog gevonden moet worden. 

Ik zeg: scholen, zorg alsjeblieft dat je kerntaak overeind 

blijft. De basisvaardigheden kun je niet overschatten. Een 

kind kan zoveel meer als het goed leert rekenen en lezen. 

Dat is de basis om de andere vakken te doorgronden.’’

In Engeland, waar zwaar is ingezet op taal en rekenen, 

blijkt nu uit onderzoek dat kinderen zich heel eenzijdig 

ontwikkelen. Lopen wij dat gevaar niet ook? Volgens 

Roeters valt dat mee: ‘‘Hier horen ook andere vakken, 

zoals geschiedenis en aardrijkskunde, bij de Kerndoelen. 

Maar wat krijg je mee van geschiedenis als je niet goed 

kunt lezen?’’

De inspecteur-generaal vindt dat de school zeker ook iets 

moet doen met de problemen die kinderen mee naar bin-

nen nemen. ‘‘Armoede, anderstaligheid, het veel te dik 

zijn; daar moet aandacht voor zijn. Maar er zijn nog heel 

veel andere, meer algemeen maatschappelijke problemen 

die over de schutting van de school worden gekieperd. 

Daarvoor moeten afspraken komen met partners die op 

die terreinen deskundig zijn.’’

Zelfde regime Nieuw is dat zwakke scholen onder 

hetzelfde soort regime komen als de zeer zwakke. 

Roeters: ‘‘We zien dat scholen die zeer zwak worden, 

al een hele periode daarvoor problemen hebben. We 

zeggen niet langer: ‘we komen over twee jaar terug om 

te kijken of het nog zo is’. Nee, we willen nú zien wat ze 

eraan doen. Van de basisscholen is 7,4 procent zwak. Dit 

voorkomt dat tienduizenden leerlingen op die scholen 

heel lang de dupe zijn van minder goed onderwijs.’’

Wat vindt Roeters van het voorstel van onder meer de PO-

Raad om de Cito Eindtoets te verschuiven van februari 

naar juni? ‘‘Wij vinden het vooral belangrijk dat die toets 

blíjft. Doordat 85 procent van de basisscholen kiest voor 

de Cito Eindtoets als tweede gegeven, is het een geweldig 

krachtig instrument waar wij veel gegevens uit kunnen 

halen. De Cito-toets maakt scholen vergelijkbaar.” De kri-

tiek van onder andere de AVS is echter dat je niet zomaar 

op basis van Cito-scores scholen kunt vergelijken die in 

totaal verschillende situaties lesgeven aan leerlingen 

met heel diverse achtergronden. “We verdelen de scholen 

daarom in zeven groepen, op basis van de gewichtenre-

geling. Die indeling komt van het Cito. Binnen die groe-

pen zijn de scholen wél vergelijkbaar.” Roeters: “Ik zou er 

geen bezwaar tegen hebben als die toets verplicht werd. 

Maar scholen hebben nu een intrinsieke motivatie om 

hem te gebruiken. Dat heb ik vele malen liever dan dat 

ze hem gebruiken tegen heug en meug.” Scholen moeten 

hun groepen 8 na de Cito-toets niet laten lanterfanten. 

‘‘Laten ze eens kritisch kijken naar hoe ze hun onderwijs-

tijd benutten. Het bezig zijn met de leerstof vergt onder-

houd. Die laatste maanden zijn óók belangrijk!’’

Passend onderwijs De commissie Dijsselbloem 

vond dat het Rijk minder veranderingen moet opleggen 

aan scholen. Een goed idee? Roeters: ‘‘Het is belangrijk 

dat dingen ook van onderop gebeuren en draagvlak heb-

ben op scholen.’’ Is Passend onderwijs dan niet typisch 

iets wat weer van bovenaf is gedropt? ‘‘Wij houden het 

kabinet voor dat er eerst een aantal dingen voor elkaar 

moet zijn voordat Passend onderwijs kan worden inge-

voerd. Met name de leerlingenzorg en kwaliteitszorg zijn 

nog niet voldoende op orde. Bij Passend onderwijs komen 

ook nieuwe vaardigheden kijken. Je moet kunnen beoor-

delen met wat voor kind je te maken hebt, of het bij jou 

op school goed af is en wat je het moet bieden. Zo ver zijn 

we nog niet.’’

Het Onderwijsverslag somt tot slot nogal wat tekortko-

mingen op. Moeten we ons zorgen maken? Roeters: ‘‘Wij 

zijn er om de vinger op de zere plek te leggen. Een aantal 

thema’s heeft meer aandacht nodig en wij leveren daar-

voor handvatten. We zijn ambitieus. Maar ons onderwijs 

scoort internationaal heel behoorlijk.’’

Onze tijd zit erop. Haar telefoon heeft gedurende het 

gesprek voortdurend geluidloos om aandacht gevraagd. 

Toch neemt Annette Roeters rustig afscheid. _

Drs.	Annette	Roeters	(1954)	is	sinds	februari	2008	inspecteur-
generaal	bij	de	Inspectie	van	het	Onderwijs.	Daarvoor	was	zij	lid	van	
de	colleges	van	bestuur	van	de	Hogeschool	Windesheim	in	Zwolle	en	
de	Vrije	Universiteit	Amsterdam.	Zij	was	ook	lid	van	de	Onderwijsraad.	
Roeters	studeerde	Nederlandse	Taal-	en	Letterkunde,	stond	voor	
de	klas	en	had	diverse	leidinggevende	functies	in	het	onderwijs.
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achtergrond

d e  z in  en  o nzin  va n  d e  f u sie to e t s

Deze	zomer	debatteert	de	Tweede	Kamer	over	

het	definitieve	wetsontwerp	dat	de	onderwijs-

minister	de	bevoegdheid	geeft	een	fusietoets	

uit	te	voeren.	Dit	na	een	advies	hierover	van	de	

Onderwijsraad.	Gewaakt	zou	moeten	worden	

voor	al	te	grote	bestuurseenheden.	Maar	wat	is	

dan	de	juiste	maatvoering?	 tekst bert nijveld

‘Over welk probleem

Groot is lelijk en klein is mooi. Dat is het sentiment dat 

leeft in het huidige tijdsgewricht. Zeker als het gaat over 

het onderwijs. De discussie over de omvang van scholen 

komt voort uit de fusiegolf in het voortgezet onderwijs, 

waar zeer grote instituten ontstonden. Docenten, leer-

lingen en ouders hebben moeite zich nog te identificeren 

met die megascholen. De menselijke maat is zoek, zo 

luidt de kritiek. In het primair onderwijs valt het nog 

wel mee met die maatvoering. Zeker wanneer je kijkt 

naar de schoolgrootte. Wel is ook hier een proces van 

bestuurlijk fuseren aan de gang. Nadat ook in het pri-

mair onderwijs lumpsumfinanciering was ingevoerd, 

ontstond de behoefte aan meer bestuurskracht. Terwijl 

het aantal scholen gelijk bleef, nam het aantal schoolbe-

sturen flink af. Het is deze tendens waartegen de Onder-

wijsraad nu waarschuwt.

hebben we het eigenlijk?’
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leerlingen”, legt Dennis Burger uit. Hij is directeur van 

de met opheffen bedreigde Mariaschool. “Door de fusie 

ontstaat één sterke katholieke school waarmee wij onze 

concurrentiepositie kunnen vasthouden; naast de open-

bare school vormt dat een mooi evenwicht.” Het bestuur 

waaronder deze school valt gaat terug van drie naar twee 

scholen. Hoe kijkt Burger aan tegen deze omvang? “Er 

zijn voor- en nadelen. Onze bestuurders zijn professione-

le amateurs die naast een baan overdag in de avonduren 

een bestuursfunctie vervullen. De lijnen zijn kort en als 

directies heb je veel vrijheid van handelen. Voor bepaalde 

zaken moeten wij externe adviseurs inhuren. Ik ben 

wel eens jaloers op grotere besturen. Die hebben een 

stafkantoor met allerlei faciliteiten. Wij moeten het met 

veel minder doen, maar hebben wel dezelfde verantwoor-

delijkheden. Een nadeel is ook dat het mobiliteitsbeleid 

binnen een klein bestuur lastig is, waardoor op den duur 

kwaliteit verloren gaat.”

En wat te denken van een fusie zoals die in 2005 heeft 

plaatsgevonden waarbij in Limburg twee besturen, de 

één met twaalf en de ander met tien scholen, zijn gefu-

seerd tot de huidige Dynamiek Scholengroep? Mart Mer-

tens is voorzitter van het College van Bestuur. Wat waren 

de overwegingen voor déze fusie? Mertens: “Als algemeen 

directeur van twaalf scholen moest ik heel veel ballen 

tegelijkertijd in de lucht houden. De conclusie was dat 

we meer zouden moeten investeren om dit op een profes-

sionelere manier te kunnen aanpakken. Dan zijn er twee 

mogelijkheden. De ene is dat je meer bij de scholen gaat 

weghalen. En dat wilden we liever niet; we wilden de kos-

ten voor het management zo laag mogelijk houden. De 

andere mogelijkheid was een slag groter te gaan, waar-

door we de taken over meerdere personen zouden kun-

nen verdelen. Door onze huidige omvang kunnen we met 

dezelfde middelen veel diepgaander besturen.”

Hij vervolgt: “De overheid heeft en aantal verantwoor-

delijkheden lager neergelegd. Wil je daar op een profes-

sionele manier inhoud aan geven, dan moet je daar tijd 

en middelen voor vrij maken. Bovendien is er een aantal 

maatschappelijke opdrachten bij het onderwijs komen te 

liggen, zoals Passend onderwijs. Dat betekent dat er een 

goede regionale afstemming moet zijn. Ik denk dat zoiets 

in grotere bestuurlijke eenheden beter vorm te geven is 

en dat je het meer gecoördineerd kunt laten verlopen.”

Denkfout In de kritiek dat het bestuur door schaal-

vergroting verder af zou staan van ouders en personeel 

herkent Mertens zich niet. “Uitgangspunt is wel dat er 

voor ouders wat te kiezen moet zijn. Vaak wordt de denk-

fout gemaakt dat grotere besturen ook grotere scholen 

en minder keuze voor ouders impliceren. Terwijl het 

omgekeerde het geval is. Omdat wij groter van omvang 

zijn, kunnen we de diversiteit (Dynamiek kent uiteen-

lopende denominaties, red.) van het onderwijs juist op 

een betere manier organiseren, bereikbaar houden en 

Toets De Onderwijsraad adviseert voorgenomen fusies 

eerst aan een toets te onderwerpen en te onderzoeken 

of zo’n fusie wel nodig is en of er geen monopoliepo-

sitie ontstaat. Fons van Wieringen, voorzitter van de 

Onderwijsraad: “Schaalgrootte kan de keuzevrijheid voor 

ouders beïnvloeden. We geven aan dat er altijd ten min-

ste twee bestuurlijke aanbieders moeten zijn in een voe-

dingsgebied. En als je heel grote besturen krijgt, bedreig 

je de keuzemogelijkheden en creëer je het risico dat een 

probleem binnen dat bestuur veel negatieve gevolgen 

heeft voor alle scholen. Er is een zeker onbehagen over het 

doorfuseren van scholen en besturen. Dat was voor ons de 

reden daar eens naar te kijken.”

Drie aspecten spelen volgens hem een belangrijke rol in 

de discussie over de fusietoets. Van Wieringen: “Het risico 

bestaat dat het voorzieningengeheel bepaald gaat worden 

door de bestuurders. Terwijl het principe in ons onderwijs 

het omgekeerde is; namelijk dat niet bestuurders een voor-

ziening bepalen, maar dat ze dat doen komend vanuit een 

bepaald maatschappelijk draagvlak. Dat is een principieel 

verschil in uitgangspunt.” Een tweede discussiepunt is 

dat als je regels gaat stellen aan fusies, bij welke drempel/

bovengrens je dat doet. Van Wieringen: “Wij adviseren dat 

je alleen ingrijpende fusies zou moeten beoordelen. Als 

een samengaan weinig gevolgen heeft voor verscheiden-

heid en aanbod, hoef je daar niet naar te kijken. Voor het 

primair onderwijs denken wij dat als een bestuur groter 

wordt dan tien tot 15 scholen, de kans bestaat dat zo’n 

bestuur een monopoliepositie gaat innemen en dat je dus 

zou moeten toetsen.” Als derde noemt hij de discussie over 

wie zo’n toets zou moeten uitvoeren. In de visie van de 

Onderwijsraad zou de NMa (de Nederlandse Mededingings-

autoriteit) een kamer moeten inrichten voor het onder-

wijs. “De NMa heeft veel ervaring met fusies. Bovendien, 

als de minister de fusietoets zou uitvoeren, wordt een 

fusie al gauw een politiek vraagstuk waar de Kamer over 

wil discussiëren. Soms is een fusie wel de beste oplossing. 

Je moet dat uit de politiek houden.”

Professioneel besturen Intussen dringt zich de 

vraag op wat nu het werkelijke probleem is. Tegen een 

op handen zijnde fusie als die van twee scholen onder 

hetzelfde bestuur in het Westfriese plaatsje ’t Veld, zijn 

nauwelijks bezwaren in te brengen. “Wij zitten in het 

vergrijzende deel van het dorp en hebben nog maar 65 >

‘ v a a k  w o r d t  d e  d e n k fo u t  g e m a a k t 
d at  g r ot e r e  b e s t u r e n  o o k  g r ot e r e 
s c h o l e n  e n  m i n d e r  k e u z e  vo o r 
o u d e r s  i m p l i c e r e n ’
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achtergrond

afstemmen op de vraag van ouders. En als een school 

onder de opheffingsnorm komt, kunnen wij die school 

als groter bestuur toch levenskansen bieden. Ouders en 

kinderen kiezen bovendien voor een school en niet voor 

een bestuur. Ook zie ik die afstand niet. Het komt gelukkig 

heel weinig voor dat ouders zich tot het bestuur richten, 

maar als dat wel het geval is, ben ik heel goed bereikbaar.”

Waar moet voor Mertens dan wel een grens getrokken 

worden, als het gaat om fuseren? “Op het moment dat je 

tussenlagen moet creëren. Als het bestuur bijvoorbeeld de 

bovenschools manager de directeuren niet meer persoon-

lijk kent, dan heb je een grens overschreden.”

Arbitrair Dat groot niet altijd meteen ook lelijk 

is, komt naar voren in een studie van het Sociaal en 

Cultureel Planbureau (‘De school bestuurd’), uitgevoerd 

door Monique Turkenburg. Zij stelt onder andere vast dat 

juist de grotere besturen zich beter thuis voelen bij de 

discussie over autonomie en verantwoording. Deze bestu-

ren zijn geneigd zich breed te verantwoorden en lijken 

daar meer oog voor te hebben. Hoe verklaart zij dan toch 

de hang naar kleiner? “Ik denk dat het inspeelt op een 

algemeen maatschappelijk gevoel. De menselijke maat: 

wie zou daar op tegen kunnen zijn? Er wordt een beeld 

geschetst dat wij in onze onderzoeken niet altijd tegen-

komen en waarvan ik mij afvraag of dat in de beleving 

van leerlingen, ouders en leerkrachten wel zo gesteld is. 

Tijdens debatten in de Kamer gaat het zowel over scho-

len als over besturen. Verder valt op dat niet vaststaat 

wat men onder ‘groot’ verstaat. Te groot of te klein zijn 

arbitraire begrippen. De hele discussie komt mij voor als 

onduidelijk. Over welk probleem hebben we het eigenlijk? 

De discussie doet vermoeden dat het maar door zou blijven 

gaan met die fusies. In het voortgezet onderwijs is het al 

wel uitgekristalliseerd; in het primair onderwijs nog niet, 

maar daar zijn ook nog veel echt kleine besturen.”

Turkenburg twijfelt over het nut van het optuigen van een 

fusietoets. “Misschien is die er niet helemaal. Maar aan de 

andere kant kan het ook geen kwaad duidelijk te maken 

wat de meerwaarde zou zijn van een fusie. Op zoek gaan 

naar een verantwoorde schaal lijkt mij alleen maar een 

goede zaak.” _

‘o m d at  w e  g r ot e r  v a n  o m v a n g 
z i j n ,  k u n n e n  w e  d e  d i v e r s i t e i t 
v a n  h e t  o n d e r w i j s  j u i s t  o p 
e e n  b e t e r e  m a n i e r  o r g a n i s e r e n 
e n  b e r e i k b a a r  h o u d e n ’

s ta n d p u n t  p o - r a a d ,  av s  e n  vo - r a a d

De	PO-Raad	voorziet	weinig	problemen	

met	de	huidige	schaal	in	het	primair	

onderwijs.	De	omvang	van	een	

gemiddelde	basisschool	is	nog	steeds	

225	leerlingen.	De	invloed	van	ouders	

en	medezeggenschapsorganen	biedt	in	

de	praktijk	een	voldoende	waarborg.	De	

PO-Raad	vraagt	zich	dan	ook	af	of	een	

fusietoets	noodzakelijk	is.	“Een	omslag	van	

schaalvergroting	naar	schaalverkleining	

vraagt	meer	dan	het	invoeren	van	een	

fusietoets”,	aldus	een	woordvoerder	van	

de	PO-Raad.	“Zowel	in	de	wetgeving	als	

in	het	beleid	van	het	ministerie	van	OCW	

is	een	forse	mate	van	inconsistentie	vast	

te	stellen.	Zo	leidt	kleinschaligheid	tot	

relatief	hogere	kosten.	Zolang	bekostiging	

en	wetgeving	op	dit	punt	niet	worden	

aangepast,	gaat	schaalverkleining	juist	ten	

koste	van	het	doel:	goed	onderwijs	voor	

alle	leerlingen.”	AVS	voorzitter	Ton	Duif	

sluit	zich	hierbij	aan:	“De	vraag	is	of	het	

bemoeilijken	van	fuseren	wel	zo’n	goede	

maatregel	is.	De	menselijke	maat	kan	heel	

goed	op	schoolniveau	blijven	bestaan,	

terwijl	op	bestuursniveau	gefuseerd	wordt	

om	van	schaalvoordelen	gebruik	te	kunnen	

maken.	Een	verplichte	effectrapportage	

vooraf	is	een	goed	idee,	aangezien	veel	

besturen	dat	toch	al	doen.”	Ook	de	VO-raad	

vindt	schaalgrootte	geen	issue.	“Om	

blind	af	te	geven	op	grootschaligheid	

vind	ik	zeer	kortzichtig”,	aldus	voorzitter	

Sjoerd	Slagter.	“Er	zijn	grote	clusters	die	

fantastisch	maatwerk	leveren.	Voor	veel	

scholen	betekent	schaalgrootte	de	redding	

en	slagen	ze	er	door	het	hebben	van	een	

zekere	omvang	juist	in	hun	kwaliteit	te	

verhogen.	Natuurlijk	moeten	ouders	wel	

kunnen	kiezen,	maar	soms	is	het	nodig	

daarvoor	een	zekere	schaalgrootte	te	

organiseren.	Het	thema	zou	moeten	

zijn	hoe	je	tot	een	goede	kwaliteit	kunt	

komen	en	hoe	je	die	menselijke	maat	kunt	

organiseren.”
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ov er h e a d ko s t en  in  pr im a ir  o n d erw i j s  r el at ief  l a a g

Het	primair	onderwijs	heeft	in	vergelijking	met	andere	onderwijssectoren	een	lage	overhead.	

Dat	blijkt	uit	onderzoek	door	adviesbureau	Berenschot	onder	23	schoolbesturen.	Door	verdere	

professionalisering	zal	de	overhead	de	komende	jaren	groeien,	is	de	verwachting.	“Door	

splitsing	van	functies	kun	je	taken	bij	leerkrachten	weghalen.”

tekst jaan van aken

achtergrond

Willie	Vrieler	(rechts),	manager	
personeel,	organisatie	en	financiën	
van	scholencombinatie	De	Radar/
Arnhemse	Buitenschool,	deed	samen	
met	zijn	collega	en	controller	Hans	
Jansen	mee	aan	het	onderzoek	naar	
overhead	van	Berenschot.

‘Overhead
is een maat voor

professionaliteit’
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Geld dat scholen niet in de klas inzetten, onttrekken ze 

aan het onderwijs aan de leerlingen. Dat is het heersende 

beeld in het primair onderwijs, volgens Lex Albers, advi-

seur bedrijfsvoering bij de AVS. “Met als gevolg dat de 

directeur soms de vuilnis buiten zet.” Het onderzoek van 

adviesbureau Berenschot nuanceert echter het beeld dat 

ondersteunende functies weggegooid geld zijn, vindt hij. 

“Je zou bijvoorbeeld zeggen dat het financieel voordelig is 

als je geen conciërge hebt. Maar als de schoolleider door 

werk aan de conciërge over te dragen één dag per week 

voor de klas kan, ben je goedkoper uit.”

De overhead van een organisatie heeft als doel het sturen 

van de organisatie en het ondersteunen van het primaire 

proces. Basisscholen gebruiken gemiddeld 16,8 procent 

van de formatie voor schoolleiding, staf en ondersteu-

nende diensten, blijkt uit onderzoek van Berenschot 

naar het aantal formatieplaatsen van de overhead onder 

23 schoolbesturen in het (speciaal) basisonderwijs (zie 

kader). Dat is zo’n 5 procent minder overhead dan in het 

voortgezet onderwijs en 10 procent minder dan in het hbo. 

Deze gemiddeld lage overhead komt niet onverwacht voor 

Albers. Zijn verklaring: “In vergelijking met het voortgezet 

onderwijs heeft het primair onderwijs pas kort lumpsum, 

vormen de scholen kleinere organisaties en zijn ze niet erg 

gewend aan functiesplitsing.” Pas de laatste vijf, zes jaar 

‘a l s  e e n p i t t e r  i s  h e t  m o e i l i j k 
j e z e l f  e e n  s p i e g e l  vo o r  t e 
h o u d e n ’

>

‘m e d e w e r k e r s  v r o e g e n  z i c h  a f  w a n n e e r  d e  g r o e i 
a a n  b o v e n s c h o o l s e  m e d e w e r k e r s  z o u  s to p p e n ’

Vragen	van	onder	

meer	de	GMR	waren	

een	reden	om	aan	

het	onderzoek	

van	Berenschot	

mee	te	doen	voor	

scholencombinatie	

De	Radar/Arnhemse	Buitenschool,	een	

REC-4	school	met	twaalf	locaties,	1.050	

leerlingen	en	355	personeelsleden.	“Na	de	

fusie	is	een	bestuursbureau	opgebouwd	

van	ongeveer	zes	fte.	Medewerkers	

vroegen	zich	af	wanneer	de	groei	aan	

bovenschoolse	medewerkers	zou	stoppen”,	

vertelt	Willie Vrieler,	manager	personeel,	

organisatie	en	financiën.

De	overhead	bleek	op	16,5	procent	te	

liggen,	drietiende	onder	het	gemiddelde.	

Alleen	bij	financiën	en	ict	wijkt	de	school	

af	van	het	gemiddelde.	“Vroeger	liepen	

de	financiën	via	een	onderwijsbureau,	

die	hebben	we	tegenwoordig	helemaal	in	

eigen	beheer	met	een	interne	controller.	

Andere	scholen	besteden	daar	wellicht	

extern	wat	meer	geld	aan”,	vermoedt	

Vrieler.	De	specifieke	problemen	van	de	

leerlingen	brengen	extra	overheadkosten	

met	zich	mee.	“Als	kinderen	zichzelf	

bijvoorbeeld	even	niet	meer	onder	controle	

hebben,	is	het	nodig	hen	buiten	de	klas	

op	te	vangen.	Daarom	heeft	elke	locatie	

een	‘achterwacht’,	te	vergelijken	met	een	

intern	begeleider.	Zij	vallen	ook	onder	het	

ondersteunend	personeel.”	_	

ziet hij geleidelijk de komst van administratieve onder-

steuning, conciërges en onderwijsassistenten.

Professionalisering
Managing consultant Jeroen Wismans leidde het onder-

zoek namens Berenschot. “De cijfers geven de deelnemen-

de schoolbesturen een goed inzicht in de eigen overhead. 

Daarnaast maakt het onderzoek duidelijk hoe het school-

bestuur zich tot andere besturen verhoudt.” Bij opvallen-

de afwijkingen van het gemiddelde moeten scholen zich 

de vraag stellen waarom ze hoog of laag zitten, vindt hij. 

“Soms zit er een duidelijke, verklarende visie achter. Soms 

ook niet en dat vraagt om nadere analyse.”

Een algemene uitspraak doen over de gewenste hoogte 

van overhead is lastig. Berenschot adviseert scherp te zijn 

op de hoogte van de overhead. Wismans: “Bij een te hoge 

overhead gaan mensen nieuwe regels verzinnen en elkaar 

bezighouden met de naleving daarvan. Dan krijg je starre, 

bureaucratische organisaties, die niet primair de taken 

uitvoeren die ze zouden moeten doen. Bij een te lage 

overhead is er juist te weinig aansturing en ondersteu-

ning aanwezig voor het uitvoeren van onderwijstaken. 

Dat leidt tot frustraties bij schoolleiders en leerkrachten. 

Daarom hanteren wij over het algemeen het gemiddelde 

van 16,8 procent.”

Albers en Wismans denken dat de overhead in het 

primair onderwijs de komende jaren zal groeien door 

professionalisering. Voor adviseur Albers is daarbij de 

hamvraag: wat wil je als school bereiken en hoe kunnen 

ondersteunende functies daarin een rol spelen? “Over-

head is een maat voor professionaliteit”, zegt hij. “Als je 

geen overhead hebt, wil dat zeggen dat iedereen in een 

organisatie alle taken uitvoert. Je kunt als schoolbestuur 

beter één controller hebben, dan 18 schoolleiders hun 

eigen begroting laten maken.”
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‘ leerkrachten ontl a st je  door meer handen in  de  kl a s’

KBS	Laurentius	

uit	Breda	is	een	

eenpitter	met	drie	

locaties	en	850	

leerlingen	en	zestig	

personeelsleden.	

De	school	bleef	

bewust	buiten	een	fusie.	“Als	grote	school	

kunnen	we	onszelf	prima	bedruipen”,	

zegt	adjunct-schoolleider	Peter Alleman.

Dat	de	generieke	overhead	op	zijn	school	

60	procent	lager	is	dan	bij	de	rest	van	de	

groep	verbaast	hem	niet.	“Scholen	met	een	

groter	bestuur	hebben	een	ondersteunend	

bureau.”	Dat	KBS	Laurentius	een	

beduidend	hogere	sectorspecifieke	

overhead	heeft,	lag	ook	voor	de	hand.	

“Omdat	we	geen	kantoorruimte	met	

bovenschools	directeur	en	secretariaat	

hoeven	te	bekostigen,	hebben	we	meer	

ruimte	voor	intern	begeleiders,	leerling-

administratie,	bouwcoördinatoren	en	

ict.	Doordat	we	een	medewerker	voor	ict	

hebben	zijn	de	ict-kosten	weliswaar	wat	

hoger	dan	gemiddeld,	maar	die	verdient	

zichzelf	in	lagere	materiaalkosten	terug.”	

De	school	maakte	een	bewuste	keuze	voor	

ondersteuning	van	de	groeps	leerkrachten	

en	voor	leerling-zorg.	“We	hebben	een	

onderwijskundig	begeleider	benoemd	

die	zich	specifiek	bezighoudt	met	de	

ontwikkeling	van	vaardigheden	bij	leer-

krachten.”	Leerkrachten	verder	ontlasten	

via	een	grotere	overhead	ziet	hij	niet	direct	

als	mogelijkheid.	“Leerkrachten	ontlast	

je	door	meer	handen	in	de	klas.	Daarom	

willen	wij	onderwijsassistenten	in	de	klas.”

Alleman	vond	het	zinvol	om	aan	het	

onderzoek	mee	te	doen.	“Als	eenpitter	

is	het	moeilijk	jezelf	een	spiegel	voor	

te	houden.	Het	is	interessant	om	de	

kengetallen	te	kunnen	vergelijken.”	_	

Door functiedifferentiatie kan de kwaliteit van het 

onderwijs verbeteren en de werkdruk afnemen. Albers: 

“Door splitsing van functies kun je taken bij leerkrachten 

‘ w e  h e b b e n  b e w u s t  g e ko z e n 
vo o r  e e n  s tat e  o f  t h e  a r t  i c t - i n r i c h t i n g ’

De	Haagse	Scholen,	

met	55	openbare	

scholen,	14.500	

leer	lingen	en	2.000	

personeelsleden	

één	van	de	grootste	

besturen	voor	

primair	onderwijs,	zaten	ruim	onder	het	

gemiddelde	met	14,5	procent.	Algemeen	

directeur	Wiely Hendricks	was	niet	verrast	

door	de	uitkomst.	Twee	jaar	gele	den	deed	

de	organisatie	zelf	al	een	benchmark-onder-

zoek	naar	overhead.	“Door	bestuurlijke	

verzelfstandiging	kwam	er	minder	subsidie	

vanuit	de	gemeente.	De	overhead	is	des-

tijds	fors	gehalveerd	van	80	naar	40	fte.	

Er	was	sprake	van	overlappingen	tussen	

sommige	functies,	in	bepaalde	organisatie-

onderdelen	werd	minder	efficiënt	gewerkt	

en	sommige	functies	moesten	worden	

geschrapt	omdat	er	onvoldoende	geld	

voor	was.”

In	het	huidige	onderzoek	bleek	ict	een	

dure	post.	“We	hebben	bewust	gekozen	

voor	een	state of the art	ict-inrichting”,	

verklaart	Hendricks.	“Je	kunt	tijdrovende	

(bovenschoolse)	processen	als	leerling-

administratie	simpeler	maken	met	ict	en	

zo	een	kwart	tot	een	halve	administratieve	

kracht	uitsparen.	Ook	facturen,	perso-

neelsmutaties,	ziekteverzuim	en	zwanger-

schapsverlof	handelen	we	centraal	af	voor	

scholen.”

De	Haagse	Scholen	vinden	dat	er	zoveel	

mogelijk	geld	naar	het	primaire	proces	

moet.	“Maar	we	zullen	de	overhead	niet	

in	schokkende	mate	wijzigen.”	_	

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

weghalen. Je kunt denken aan een onderwijskundig 

medewerker die onderzoekt of zorgleerlingen in het speci-

aal onderwijs thuishoren.” Volgens Albers valt er zelfs iets 

te zeggen voor een andere inrichting van scholen. “Veel 

scholen zitten vast aan een klassikaal systeem. Een alter-

natief is vijftig kinderen te nemen en daar drie mensen 

op te zetten.” Als voorbeeld noemt hij een school in Eind-

hoven die twee groepen samenvoegde onder de hoede van 

twee leerkrachten en een lio-stagiaire. “De ouders waren 

zo tevreden dat ze vroegen: we gaan er in groep 4 toch 

wel mee door?” _
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De	gemiddelde	overhead	onder	de	23	besturen	uit	het	onder-

zoek	van	Berenschot	bedraagt	16,8	procent,	waarvan	3,5	

procent	naar	bovenschools	niveau	gaat.	De	verschillen	tussen	

basisscholen	variëren	van	8,8	procent	tot	18,5	procent.	“Scholen	

konden	zichzelf	aanmelden	voor	het	onderzoek	en	met	4,3	

procent	van	de	leerling-populatie	is	het	geen	representatief	

onderzoek”,	licht	onderzoeker	Jeroen	Wismans	toe.

De	overhead	is	onderverdeeld	in	14,1	procent	generieke	en	

2,7	procent	sectorspecifieke	overhead.	Generieke	overhead	

omvat	functies	die	in	alle	organisaties	terug	komen:	bestuur/

directie,	P&O,	financiën	en	ict.	Onder	sectorspecifieke	

overhead	vallen	intern	begeleiders,	leerling-administratie	en	

bouwcoördinatoren.

In	vergelijking	met	andere	(onderwijs)sectoren	ligt	de	

generieke	overhead	in	het	primair	onderwijs	laag.	

Het	voortgezet	onderwijs	kent	een	overheadpercentage	van	

19,6	en	het	hbo	van	24,5.	Ziekenhuizen	zitten	op	15	procent,	

accountants	op	25,3	en	gemeenten	op	35	procent.
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	

Arie Slob,	woordvoerder	Onderwijs	en	voorzitter	van	de	Tweede	

Kamerfractie	van	de	ChristenUnie.

politieke column

iets voor volgend 
schooljaar?
Regeren	is	vooruitzien.	Dat	geldt	niet	

alleen	voor	de	politiek.	Ook	schoolleiders	

moeten	vooruitkijken.	Als	het	goed	is	zijn	

al	weer	heel	wat	schoolleiders	druk	bezig	

met	de	voorbereidingen	voor	het	volgende	

leerjaar.	Hoe	zit	het	met	de	aanmelding	

van	nieuwe	leerlingen?	Heb	ik	volgend	

schooljaar	voldoende	leerkrachten	voor	

de	klas	staan?	Hoe	zitten	we	met	onze	

gebouwen?	Het	zijn	vragen	die	je	niet	pas	

begin	augustus	moet	gaan	stellen.	Daar	

begin	je	al	maanden	van	te	voren	mee.	Naar	

ik	hoop	wordt	er	ook	tijdig	nagedacht	over	

de	inhoud	van	het	onderwijs.	Dat	is	wat	

mij	betreft	vooral	een	zaak	van	de	school	

zelf.	Natuurlijk	zijn	er	een	aantal	zaken	die	

we	met	elkaar	centraal	moeten	afspreken.	

Wet-	en	regelgeving	moet	worden	nage-

leefd.	En	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	

moet	bewaakt	worden.	Allemaal	waar.	

Maar	verder	vind	ik	dat	scholen	vooral	zelf	

moeten	nadenken	over	de	inhoud	van	hun	

onderwijs.	Een	zaak	van	schoolleider(s)	

en	leerkrachten.	Maar	ook	van	ouders	en	

leerlingen.	Mag	ik	zo	vrij	zijn	om	daarin	een	

suggestie	te	doen?

Veel	scholen	werken	met	themaweken.	

	Verspreid	over	de	verschillende	groepen	

wordt	er	dan	een	aantal	dagen	over	een	

bepaald	onderwerp	nagedacht.	Soms	

worden	daarvoor	ook	deskundigen	bin-

nen	de	school	gehaald.	En	als	ouder	van	

schoolgaande	kinderen	heb	ik	verschei-

dene	malen	meegemaakt	dat	zo’n	week	dan	

besloten	werd	met	een	ouderavond.	Leer-

krachten	en	leerlingen	laten	dan	zien	wat	

ze	gedaan	hebben	en	de	ouders	worden	

ook	betrokken	bij	het	onderwerp.

Zou	u	in	uw	planning	voor	volgend	school-

jaar	eens	na	willen	denken	over	het	onder-

werp	‘jongeren	en	drankgebruik’?	‘Op	de	

basisschool?’,	zult	u	misschien	zeggen.	Ja,	

op	de	basisschool!	De	cijfers	van	het	drank-

gebruik	onder	jongeren	zijn	verontrustend.	

Kort	geleden	trok	kinderarts	Nico	van	der	

Lely	van	het	Delftse	Reinier	de	Graaf	Gast-

huis	opnieuw	aan	de	alarmbel.	Hij	gaf	aan	

vorig	jaar	337	jongeren	met	alcoholvergifti-

ging	in	een	Nederlandse	ziekenhuis	waren	

terechtgekomen.	Sommigen	daarvan	in	

coma.	Dat	is	een	toename	van	13	procent	

ten	opzichte	van	2007.	Hun	gemiddelde	

leeftijd	was	met	15	jaar	iets	lager	dan	het	

jaar	ervoor.	De	meeste	kinderen	kwamen	

’s	nachts	(57	procent)	of	’s	avonds	(35	

procent)	in	het	ziekenhuis	terecht.	De	tie-

ners	verkeren,	zo	gaf	van	der	Lely	aan,	bij	

opname	in	een	levensgevaarlijke	situatie	

en	kunnen	er	blijvende	hersenschade	aan	

overhouden.	De	jongeren	waren	gemiddeld	

bijna	drie	uur	buiten	bewustzijn	met	uit-

schieters	tot	24	uur.

Ik	schrik	van	zulke	berichten.	En	ik	geef	

toe;	we	hebben	het	hier	over	excessief	

drankgebruik.	Daar	wil	ik	niet	alle	uitgaan-

de	en	drankdrinkende	jongeren	onder	laten	

vallen.	Maar	achter	die	comadrinkers	gaat	

wel	een	ontwikkeling	schuil.	En	die	ontwik-

keling	is	dat	jongeren	steeds	eerder	en	

meer	gaan	drinken.	Daar	moeten	allereerst	

ouders	met	hun	kinderen	over	spreken.	

Maar	ook	de	school	kan	daarin	een	nuttige	

rol	vervullen.	Bijvoorbeeld	door	tijdens	een	

themaweek	dit	onderwerp	op	te	pakken.	Ik	

weet	dat	de	school	niet	ieder	maatschap-

pelijk	probleem	kan	oplossen,	maar	er	zijn	

onderwerpen	waar	je	in	deze	tijd	nauwe-

lijks	meer	omheen	kunt.	Volgens	mij	is	dat	

het	geval	bij	het	onderwerp	‘jongeren	en	

drankgebruik’.	Misschien	kunt	u	er	eens	

over	nadenken.	Een	organisatie	als	STAP,	

een	kennis	en	adviescentrum	op	het	gebied	

van	alcoholbeleid,	zal	graag	bereid	zijn	u	

daarbij	te	helpen.	_

i k  w e e t  d at  d e  s c h o o l  n i e t  i e d e r 
m a at s c h a p p e l i j k  p r o b l e e m  k a n  o p lo s s e n , 
m a a r  e r  z i j n  o n d e r w e r p e n  w a a r  j e  i n  d e z e 
t i j d  n a u w e l i j k s  m e e r  o m h e e n  k u n t
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Ook volgende schooljaar organiseert de AVS weer 
nieuwe educatieve reizen naar diverse landen en steden. 
Hieronder een overzicht, zodat u alvast uw agenda kunt 
vrijhouden voor een reis naar keuze (alle data zijn onder 
voorbehoud).

Londen
v a n  ‘ fa i l i n g ’  s c h o o l 
n a a r  ‘e f f e c t i v e ’  s c h o o l

In	East-London,	in	de	County	of	Newham,	

bestaat	sinds	tien	jaar	een	intensieve	en	inte-

grale	aanpak	die	ertoe	moet	leiden	dat	de	

schoolprestaties	van	alle	leerlingen	en	hun	

kansen	op	de	arbeidsmarkt	vergroot	worden.	

Het	stadsdeel	beschikt	over	een	groot	bud-

get	en	een	eigen	(na)scholingsinstituut	voor	alle	leerkrachten;	

ook	voor	leerkrachten	volwasseneneducatie	en	maatschappelijk	

werkers.	De	wijk	is	een	smeltkroes	van	minstens	zestig	culturen.	

Veel	mensen	zijn	laag	opgeleid	en	werkloos,	maar	de	bouw	van	

faciliteiten	voor	de	Olympische	Spelen	van	2012	biedt	nieuwe	

mogelijkheden.	Het	schoolprestatieproject	heeft	tot	nu	toe	veel	

succes.	Deelnemers	kunnen	ervan	leren	hoe	een	gezamenlijke	

aanpak	tot	dit	succes	kan	leiden,	tot	minder	criminaliteit	en	tot	

meer	samenhorigheid	in	de	samenleving.

Datum: 5 t/m 9 oktober 2009

Israël
o p g r o e i e n  i n  e e n 
p lu r i fo r m e  s a m e n l e v i n g

In	Israël	hebben	veel	verschillende	bevol-

kingsgroepen	met	elkaar	moeten	leren	

samenleven.	Integratie	is	daarom	een	onder-

werp	dat	daar	nauw	in	het	onderwijs	is	ver-

weven.	De	vanzelfsprekendheid	waarmee	

integratie	in	het	onderwijssysteem	is	

opgenomen,	geldt	ook	voor	Passend	onderwijs.	In	Israël	hebben	

scholen	hier	al	uitgebreide	ervaring	mee.	Kennismaking	met	het	

Israëlische	onderwijs	is	het	doel	van	deze	reis.	Met	onder	andere	

een	bezoek	aan	een	aantal	scholen	en	hun	schoolleiders	–	waar-

onder	een	school	voor	hoogbegaafde	leerlingen	–,	het	Feuerstein	

Instituut	(gespecialiseerd	in	de	opvang	van	leerlingen	met	een	

autisme	spectrum	stoornis	en/of	verstandelijke	beperking)	en	

Oelpan	Akiva	in	Netanya.	Ter	ontspanning	staat	ook	een	aantal	

bezoeken	aan	bezienswaardigheden	gepland,	zoals	onder	andere	

de	opgravingen	bij	de	Dode	Zee	(Dode	Zee	Rollen),	de	Banias	(oor-

sprong	van	de	Jordaan	Rivier),	het	Meer	van	Tiberias	en	Jeruzalem.	

In	Jeruzalem	brengt	u	bijvoorbeeld	een	bezoek	aan	de	oude	stad,	

met	de	Klaagmuur,	‘City	of	David’	en	Yad	Vashem	(de	gedenk-

plaats	voor	de	Holocaust).

Datum: 10 t/m 17 november 2009

Kosten: u 1.915

Finland/Lapland/Rovaniemi
o p l e i d e n  i n  d e  s c h o o l ; 
k w a l i t e i t  d o o r  s a m e n w e r k i n g

Hoe	komt	het	dat	de	kwaliteit	van	het	Finse	

onderwijs	jarenlang	op	een	hoog	niveau	staat	

en	dat	het	beroep	van	leerkracht	en	school-

leider	daar	maatschappelijk	zeer	gewaar-

deerd	wordt?	De	gedreven	manier	van	

samenwerken	door	de	gemeente	(schoolbe-

stuur),	schoolleiders,	de	Universiteit	van	Lapland,	jonge	onder-

zoekers	en	een	bedrijf	dat	interactieve	schoolpleinen	ontwerpt,	

laat	zien	dat	gezamenlijk	aan	de	voorwaarden	voldaan	kan	wor-

den	waaronder	leerkrachten	hun	taken	binnen	de	school	optimaal	

kunnen	uitvoeren.	Rovaniemi	is	de	hoofdstad	van	Fins	Lapland.	

Deelnemers	maken	kennis	met	de	cultuur	van	een	volk	dat	rond	de	

Poolcirkel	leeft	en	werkt.	Een	bezoek	in	de	winter	toont	aan	dat	

mensen	en	kinderen	over	grote	mogelijkheden	beschikken	zich	

aan	te	passen	aan	hun	leefmilieu.

Datum: 7 t/m 14 maart 2010 

(bij	voldoende	aanmeldingen	ook	14	t/m	21	februari	2010)

a a n b o d  ed u c at ie v e  r eizen  s c h o o l j a a r  20 0 9/20 1 0
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Indonesië
a z i at i s c h e  e d u c at i e  m e t 
p o s t ko lo n i a l e  i n v lo e d e n

De	laatste	jaren	is	er	een	groeiend	bewust-

zijn	in	Indonesië	dat	vooral	het	funderend	

onderwijs	op	een	hoger	niveau	gebracht	

moet	worden.	De	meeste	leerkrachten	willen	

echter	graag	op	een	school	in	of	bij	de	stad	

werken,	zodat	plattelandsscholen	kampen	

met	een	personeelsgebrek,	laaggekwalificeerde	leerkrachten,	

slechte	faciliteiten,	et	cetera.	Sinds	2004	loopt	er	een	overheids-

project	om	te	komen	tot	de	oprichting	van	twintig	SBI-scholen	

(Sekolah	Bertaraf	International).	Met	nieuwe	gebouwen,	goede	

faciliteiten	en	twee	leerkrachten	per	groep.	Helaas	ontbreekt	het	

aan	goede	begeleiding.	Directeuren	en	leerkrachten	willen	wel,	

maar	weten	niet	hoe	het	aan	te	pakken.	Bovendien	zijn	ze	gebon-

den	aan	het	Indonesische	curriculum,	wat	vooral	gericht	is	op	het	

aanbrengen	van	veel	kennis.	Toch	zijn	er	ook	hoopvolle	initiatie-

ven.	In	een	dorp	op	Midden-Java	hebben	de	dorpelingen	zelf	het	

initiatief	genomen	om	een	school	voor	voortgezet	onderwijs	op	te	

zetten,	die	beter	past	bij	de	situatie	van	de	kinderen	die	uit	het	

basisonderwijs	komen,	en	die	beter	voorbereidt	op	een	beroep.	

De	school	sluit	aan	bij	de	individuele	competenties	en	voorkeuren	

van	de	kinderen.	In	principe	is	het	dezelfde	stroming	die	ten	

grondslag	ligt	aan	wat	in	Nederland	‘het	nieuwe	leren’	wordt	

genoemd.

Datum: 10 t/m 18 april 2010

Zweden/Stockholm
pa s s e n d  o n d e r w i j s 
i n  d e  z w e e d s e  p r a k t i j k

Na	ruim	15	jaar	ervaring	met	inclusief	onder-

wijs	staat	men	ook	in	Zweden	stil	bij	de	

mogelijkheden	en	onwenselijke	situaties	bin-

nen	schoolorganisaties	op	dit	vlak.	Krijgen	

alle	kinderen	op	alle	scholen	Passend	onder-

wijs	aangeboden?	En	wat	zijn	daarvan	de	

resultaten?	Deelnemers	onderzoeken	op	verschillende	scholen	

hoe	leerkrachten	met	ouders	afspraken	maken	over	lesprogram-

ma’s	en	hoe	kinderen	afwisselend	in	kleine	en	grotere	groepen	

samenwerken	in	een	uitdagende	leeromgeving,	veelal	in	de	vorm	

van	projecten.	Op	het	programma	staan	ook	ontmoetingen	met	

schoolleiders	en	deskundigen	op	het	gebied	van	nascholing	voor	

leerkrachten.	Na	de	reguliere	lessen	zijn	op	alle	scholen	activitei-

ten	te	zien	in	het	kader	van	zinvolle	vrijetijdsbesteding	(bso).

Datum: 19 t/m 23 april 2010

België/Leuven
d e  r o l  v a n  d e  d i r e c t e u r 
i n  d e  b r e d e  s c h o o l

Tot	het	nascholingsprogramma	van	de	Uni-

versiteit	van	Leuven	behoort	een	opleiding	

voor	directeuren	van	scholen	met	een	breed	

onderwijsaanbod:	samenwerkingsverbanden	

tussen	scholen,	maatschappelijke	organisa-

ties	en	kinderopvang.	Ook	de	inbreng	van	

sportverenigingen	en	muziekscholen	kunnen	deel	uit	maken	van	

een	gezamenlijk	aanbod.	Welke	competenties	heeft	een	school-

leider	in	een	dergelijk	samenwerkingsverband	méér	nodig	dan	die	

van	alleen	onderwijskundig	leider?	Hoe	worden	taken	verdeeld	en	

afgebakend?	En	vooral:	hoe	wordt	de	verantwoordelijkheid	van	

alle	betrokkenen	vastgesteld?	Deelnemers	maken	kennis	met	de	

opleiders	en	bezoeken	Belgische	brede	scholen.

Datum: 20 t/m 23 april 2010

Malawi
n e d e r l a n d s e  s c h o l e n 
o n d e r  s t e u n e n  e e n 
 o n d e r w i j s p r o j e c t

Datum: 26 mei t/m 5 juni 2010

Zie ook: www.warmhartvoormalawi.nl (Mdyanyamaschool)

Reizen op maat
Speciaal	voor	besturen,	directieberaden	en	studiegroepen	

organiseert	de	AVS	studiereizen	met	thema’s	als	‘inclusief	

onderwijs’	of	‘school	en	kinderopvang’	naar	onder	andere	

Denemarken,	Zweden,	Berlijn,	Italië	en	de	Verenigde	Staten.

Meer weten?
Zie	ook	www.avs.nl/professionalisering/internationaal/

educatievereizen.	De	brochure	met	alle	informatie	(waaronder	een	

kostenindicatie)	over	de	studiereizen	van	de	AVS	in	2009/2010	

verschijnt	eind	juni,	samen	met	Kader	Primair	11.	Wilt	u	nu	alvast	

uw	belangstelling	kenbaar	maken	voor	een	bepaalde	reis,	dan	kan	

dat	bij	Monique	Duparant,	m.duparant@avs.nl.	Voor	de	Israël-reis	

kunt	u	zich	wenden	tot	Carine	Hulscher-Slot,	c.hulscher@avs.nl.
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p r i v é  vo o r d e e l

Kortingen voor leden
AVS-leden	kunnen	gebruik	maken	van	aantrekkelijke	privé-

voordeelregelingen,	bestaande	uit	enkele	vaste	aanbiedingen,	

aangevuld	met	periodieke	actiekortingen.	Leden	krijgen	korting	op	

onder	meer	hotelovernachtingen,	stedentrips,	benzine	en	naviga-

tieapparatuur,	maar	ook	op	wasmachines,	tijdschriften,	boeken,	et	

cetera.	De	AVS	kan	deze	korting	bieden,	omdat	ze	is	aangesloten	

bij	Employees’	Benefits,	een	organisatie	die	kortingen	voor	leden	

en/of	werknemers	van	meer	dan	35	brancheverenigingen	regelt.	

De	AVS	en	haar	leden	zijn	tot	niets	verplicht	en	bestellingen	

zijn	geheel	vrijwillig.	Log	met	uw	lidmaatschapsgegevens	in	via	

www.avs.nl/privevoordeel.	Kies	voor	‘privé-voordeel’	en	vul	uw	

gebruikersnaam	en	wachtwoord	in.	Meldt	u	zich	voor	het	eerst	

aan,	dan	maakt	de	webmaster	uw	wachtwoord	zo	spoedig	mogelijk	

aan.	De	aanbiedingen	op	de	pagina	Privé-voordeel	worden	regel-

matig	ververst	en	aangevuld!

AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Twee	scholen,	waaronder	mijn	school,	gaan	

fuseren.	Vroeger	kon	ik	de	rechtspositionele	

regelingen	rondom	het	fuseren	van	scholen	en	de	

consequenties	voor	de	functie	van	de	directieleden	

van	deze	scholen	vinden	in	de	CAO-PO	en	in	de	Wet	

Primair	Onderwijs.	Wat	is	er	ten	aanzien	van	de	

directeursfunctie	nu	bepaald?	

tekst jos kooij

De	faciliteiten	en	de	rechtspositionele	gevolgen	van	samenvoeging	

zijn	in	het	overleg	over	de	CAO-PO	aan	de	orde	geweest.	Dat	was	

nodig,	omdat	door	de	invoering	van	de	lumpsumbekostiging	

nieuwe	afspraken	noodzakelijk	leken.	De	conclusie	was	dat	er	

geen	aparte	regeling	in	de	CAO-PO	nodig	is,	omdat	in	het	Burger-

lijk	Wetboek	fusie/samenvoeging	en	de	consequenties	voor	de	

betrokken	partijen	al	voldoende	zijn	omschreven.	In	de	CAO-PO	

2009-2010	komt	dit	onderwerp	daarom	niet	meer	voor.

Bij	het	fuseren	van	twee	scholen	was	geregeld	dat	het	bestuur	één	

van	de	directeuren	aanwees	als	de	nieuwe	directeur	van	de	school.	

De	tweede	directeur	kreeg	een	andere	functie	toegewezen,	met	

behoud	van	rechten	(salaris,	et	cetera).

In	feite	is	met	de	van	toepassing	zijnde	artikelen	uit	het	Burgerlijk	

Wetboek	(onder	andere	BW	7:	663)	aan	die	oude	regel	ook	vol-

daan,	waarmee	de	directeur	die	niet	de	nieuwe	directeur	van	de	

school	wordt	rechtspositionele	aanspraken	heeft	(zoals	behoud	

van	salaris)	alsof	hij/zij	nog	directeur	is.

De	bepalingen	uit	het	Burgerlijk	Wetboek	houden	in	dat	werkne-

mers	hun	arbeidsvoorwaarden	behouden	bij	een	scholenfusie,	

maar	ook	bij	een	fusie	van	schoolbesturen.	Dit	geldt	niet	alleen	

voor	de	arbeidsvoorwaarden	zoals	neergelegd	in	de	individuele	

arbeidsovereenkomsten	of	een	eventueel	personeelshandboek,	

maar	ook	voor	de	arbeidsvoorwaarden	neergelegd	in	de	op	het	

tijdstip	van	overgang	van	toepassing	zijnde	cao.

n i e u w e  l e d e n  m a k e n  k a n s  o p  b o e k 
o v e r  s c h o l e n b o u w

Kader Primair special 
over huisvesting

Bij	deze	reguliere	Kader	Primair	treft	u	een	extra	uitgave,	

geheel	over	het	thema	Huisvesting.	Een	interessant	en	breed	

verspreid	bewaarexemplaar	met	alle	aspecten	omtrent	

onderwijshuisvesting.	

In	het	verlengde	hiervan	worden	onder	nieuwe	

AVS-leden	die	zich	vóór	1	juli	aanstaande	aanmel-

den	voor	het	nieuwe	schooljaar	tien	exemplaren	

van	het	boek	‘Een	traditie	van	verandering;	de	

architectuur	van	het	hedendaagse	schoolge-

bouw’	verloot.	Een	actueel	en	inspirerend	over-

zicht	van	recente	scholenbouw	in	Nederland.	

Zie	www.avs.nl/vereniging/lidworden.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken.	De	AVS	Helpdesk	is	bereik-

baar	van	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	17.00	uur	via	

tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl.
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Centraal Beheer Achmea 
nieuwe AVS Voordeelpartner

AVS-leden kunnen hun personeelsvoorzieningen voordelig 
onderbrengen bij de nieuwe AVS Voordeelpartner Centraal 
Beheer Achmea. Zij hebben dan recht op flinke kortingen 
op ruim dertig verzekeringen/premies en financiële 
diensten (rentevoordeel).

De	Personeelsvoorzieningen	bestaan	uit	een	uitgebreid	pakket	

verzekeringen	en	financiële	diensten.	Van	autoverzekeringen	

en	inboedelverzekeringen	tot	levensverzekeringen.	Van	hypo-

theken	en	leningen	tot	reisverzekeringen.	Profiteren	van	een	

pakket	uiteenlopende	aanbiedingen	op	het	gebied	van	onder	

meer	reizen,	gezondheid	en	mobiliteit	kan	ook.	Denk	hierbij	

aan	korting	op	autohuur	via	Euromobil,	met	voordeel	exclusieve	

reizen	en	dagjes	uit	via	World	of	TUI	Reisbureau,	aanbiedingen	

voor	computers	via	Dell,	et	cetera.	Kijk	voor	meer	informatie	

op	www.centraalbeheer.nl	of	bel	055-5798093/8177.	Zie	ook	

www.avs.nl/avsvoordeel.	Verdere	contacten	lopen	via		Centraal	

Beheer	Achmea,	zonder	tussenkomst	van	de	AVS.

av s  s c h o l e n p o r ta a l

Nieuw: alumnivereniging online
De	AVS	heeft	een	alumnivereniging	met	een	enthousiaste	advies-

groep.	Deze	vereniging	is	opgericht	voor	afgestudeerden	van	onze	

schoolleideropleidingen,	bovenschoolse	(master)trajecten	en	de	

opleidingen	voor	coaching,	excellente	schoolleiders,	middenmana-

gers	en	startende	directeuren.	Dit	geldt	ook	voor	afgestudeerden	

van	alle	‘op	maat’	opleidingen	binnen	grotere	schoolorganisaties,	

uitgevoerd	door	de	AVS	School	for	Leadership.	Op	www.avs.nl/

professionalisering/alumnivereniging	leest	u	alles	over	de	

alumnivereniging:	wat	heeft	deze	te	bieden,	hoe	schrijf	ik	me	in?	

Et	cetera.

Ruimere openingstijden 
AVS Helpdesk

Om AVS-leden nog beter van advies te kunnen voorzien, 

 worden de openingstijden van de AVS Helpdesk verruimd. 

De	helpdesk	is	vanaf	nu	dagelijks	open	van	9.00	tot	17.00	uur	

(in	plaats	van	tot	16.30	uur).	Daarmee	komt	ook	de	sluiting	op

	maandagmorgen	te	vervallen.	Verder	zal	de	helpdesk	waar-

schijnlijk	de	hele	zomerperiode	bereikbaar	zijn.

p u b l i c at i e s  &  p r o d u c t e n

Stimulerend beoordelen
De	publicatie	‘Stimulerend	beoordelen’	gaat	

over	de	positieve	effecten	van	een	beoordelings-

gesprek	op	de	professionele	kwaliteit	van	uw	

medewerkers.	Met	aandacht	voor	het	proces	en	

het	gesprek,	achtergronden,	beleid,	gespreks-

interventies	en	instrumentarium	(op	cd-rom).	

Adviseurs	Anita	Burlet	en	Trieneke	van	Manen	schreven	deze	AVS	

publicatie	op	basis	van	hun	jarenlange	ervaring	met	het	invoeren	

van	integraal	personeelsbeleid	in	het	Nederlandse	basisonder-

wijs.	Kosten:	e	15	voor	leden	en	e	20	voor	niet-leden.	Bestel	via	

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten.	Hier	kunt	u	ook	

andere	publicaties	en	producten	van	de	AVS	bestellen.
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Nieuwe medewerkers
Margriet	Beerdsen	(m.beerdsen@avs.nl)	werkt	sinds	

11	mei	bij	de	AVS.	Ze	houdt	zich	bezig	met	de	cursus-

administratie	van	de	AVS	School	for	Leadership.	

Hiervoor	werkte	zij	in	een	soortgelijke	functie	bij	de	

beroepsorganisatie	voor	fysiotherapeuten.

Myrna	Houtman	(m.houtman@avs.nl)	treedt	per	1	juni	

in	dienst	bij	de	AVS.	Ze	gaat	zich	bezighouden	met	de	

AVS	Helpdesk.	Hiervoor	werkte	zij	in	een	soortgelijke	

functie	bij	VOS/ABB.

	

Harry	van	Soest	(h.vansoest@avs.nl)	treedt	per	

1	juni	als	adviseur	in	dienst	bij	de	AVS.	Hij	gaat	zich	

voornamelijk	bezighouden	met	de	AVS	Helpdesk	en	

de	cao-onderhandelingen.	Hiervoor	werkte	hij	als	

eerstelijnsadviseur	bij	VOS/ABB.

AVS-lid	Henk	Langeler,	locatiedirecteur	van	De	Schakel	in	Best,	

laat	zien	dat	Kader	Primair	voor	meerdere	doeleinden	geschikt	

is.	Langeler:	“Op	bijgaande	foto	een	ongenode	gast	in	onze	

slaapkamer,	die	we	met	behulp	van	het	AVS	blad	vriendelijk	

maar	gedecideerd	buiten	hebben	gezet.	Gezien	de	vasthou-

dendheid	was	er	kennelijk	veel	belangstelling.	Toch	handig	om	

het	altijd	bij	de	hand	te	hebben.	Rest	nog	dat	het	beestje	de	

operatie	goed	doorstaan	heeft.”
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School	for
Leadership

Inschrijven	nu	al	mogelijk!

Opleidingen vanaf september 2009

Vanaf	september	2009	start	de	AVS	weer	met	diverse	opleidingen.	

Raadpleeg	de	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	2009/2010	voor	meer

	informatie,	data	en	inschrijven.	Of	zie	het	AVS	Scholenportaal,	www.avs.nl/

professionalisering/schoolforleadership/cursusaanbod20092010.

•		september	2009	 Goed	in	je	werk	zijn	en	blijven	(Trieneke	van	Manen)

•	24	september	2009	 Minileergang	Startende	directeuren	(Elaine	Toes)

•	29	september	2009	 Oriëntatie	op	management	(Magda	Snijders)

•	1	oktober	2009	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	(Ruud	de	Sain	e.a.)

•	8	oktober	2009	 Management	trainee	traject	(Magda	Snijders	en	Ad	van	der	Staak)

•	15	december	2009	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	(Trieneke	van	Manen)

•	13	januari	2010	 Masterclass	voor	intern	begeleiders	(Magda	Snijders	en	Jos	Hagens)

•	15	januari	2010	 Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	(i.s.m.	Interstudie	NDO)

•	26	januari	2010	 Kweekvijver	(Magda	Snijders)

•	14	april	2010	 Minileergang	Middenmanagement	(Bob	Ravelli	e.a.)

•		Leergang	Lerend	Leiderschap	(i.s.m.	Interstudie	NDO),	zie	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership

•		Masterprogramma,	zie	www.centrumvoornascholing.nl

(onder	voorbehoud)

Leergang	van	zeven	dagen,	intake-	en	begeleidingsgesprek

Minileergang Startende directeuren
U	buigt	zich,	samen	met	andere	startende	directeuren,	over	de	

diverse	en	talrijke	vragen	die	op	u	afkomen.	U	ondersteunt	uw	

nieuwe	rolinvulling;	met	collega-starters	–	die	net	als	u	afkomstig	

zijn	uit	een	andere	functie,	zoals	leerkracht,	zij-instromer	of	coör-

dinator	–	verrijkt	u	uw	ervaringen	en	repertoire.	U	heeft	een	beeld	

van	de	leidinggevende	vaardigheden	die	u	verder	wilt	ontwikkelen.	

•	 	In	het	eerste	blok	ligt	het	accent	op	het	

verwerven	van		competenties	van	de	

schoolleider,	specifiek	gericht	op	het	

operationele	niveau.

•	 	Het	tweede	blok	staan	competenties	

op	meer	structureel	niveau	centraal.	

De	vraag	is	“Geven	we	de	goede	dingen	

goed	vorm?”

•	 	Het	derde	blok	vormen	de	

op	leidingen	gericht	op	het	volledige	

competentieprofiel,	waarbij	de	focus	ligt	

op	strategisch	niveau:	“Doen	we	de	goede	

dingen?”
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Operationeel niveau
Oriëntatie	gericht	op

management	en	leiderschap

Structureel	niveau
Gericht	op	ontwik	keling	
van	eigen	leiderschap	
binnen	het	beroep

Strategisch	niveau
Gericht	op	ontplooiing	en	excellent	

worden	in	het	volledige	
competentieprofiel
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Trainingen & opleidingen

Juni	2009

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur

•	Human	Dynamics	deel	2	 4	en	5	juni	 Anita	Burlet

•	Musicaleren	 11	juni	 Bob	Ravelli

(onder	voorbehoud)

Raadpleeg	voor	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	2008/2009	of	kijk	

op	www.avs.nl/professionalisering/schoolforleadership/cursusaanbod20082009.	

Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl	

Voor	ervaren	schoolleiders

Goed in je werk zijn en blijven

De	inhoud	wordt	mede	samengesteld	op	basis	van	de	gevoerde	

intakegesprekken.	Aan	de	orde	komen	in	elk	geval:	zelfsturing,	

organisatiebeleid	en	–beheer,	leiderschap,	organisatiebeleid	en	

beheer,	ontwikkelen,	aansturen	van	het	primaire	proces,	organisa-

tieontwikkeling,	aansturen	van	professionals,	onderwijsonderne-

merschap	(interpersoonlijke	competentie),		presenteren	persoon-

lijke	ontwikkelingsplannen	(POP).

Doelgroep:	startende	directeuren

Uitvoering:	Elaine	Toes	e.a.

Data:	24	september	2009,	14	en	15	oktober	2009,	12	november	

2009,	3	december	2009,	7	januari	2010,	28	januari	2010	(serie	1)	of	

14	januari	2010,	3	en	4	februari	2010,	11	maart	2010,	8	april	2010,	

13	mei	2010,	3	juni	2010	(serie	2)

Kosten:	leden	t	2.875	/	niet-leden	t	3.175

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Hoe	ben	je	een	goede	schoolleider	en	hoe	blijf	je	dat?	Speciaal	

voor	ervaren	schoolleiders	met	een	schoolleidersopleiding	heeft	

de	AVS	samen	met	Interstudie	NDO	een	professionaliseringstraject	

ontwikkeld.	Dit	traject	bestaat	uit	een	gedegen	inhoudelijk	

aanbod	en	een	aanbod	op	thema’s	die	er	net	zo	toe	doen:	een	

assessment,	intervisie	in	een	kleinere	leergroep,	de	kans	om	een	

360°	feedback	te	krijgen	en	te	ontvangen	en	de	mogelijkheid	

om	visitatie	te	ontvangen	en	uit	te	voeren	van	en	bij	collega-

deelnemers.	Een	traject	met	alle	ingrediënten	die	bijdragen	aan	

goed	schoolleiderschap,	nu	en	in	de	toekomst.	Doel	is	serieus	te	

werken	aan	de	eigen	professionaliteit,	zonder	het	voornemen	om	

van	functie	te	veranderen.	Als	optie	is	het	mogelijk	om	als	groep	

een	internationale	studiereis	te	maken.

Data: september/oktober	2009	(assessment),	12	en	13	november	

2009	(Systeeemdenken),	20	januari	2010	(Strategisch	financieel	

beleid),	25	en	26	februari	2010	(Meesterlijk	coachen),	24	maart	

2010	(Veranderen	met	een	team),	15	en	16	april	2010	(Mediation)

Doelgroep: ervaren	schoolleiders	die	een	formele	

schoolleidersopleiding	hebben	gevolgd.

Uitvoering: Trieneke	van	Manen	e.a.

Kosten: t	5.900	euro	(excl.	overnachtingskosten)

Meer informatie en aanmelden:	Sylvia	Visser,	s.visser@avs.nl
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voor: besturen, schoolleiders, (G)MR-leden, 

overblijfkrachten

van: ministerie van OCW

wat: brochure

Over overblijven
Bijna	iedere	basisschool	biedt	leerlingen	de	gelegenheid	om	

over	te	blijven.	Is	de	overblijf	zelf	te	organiseren?	Of	is	uitbe-	

	steden	een	betere	optie?	Hoe	laat	je	het	overblijven	soepel	

verlopen?	Handreiking	om	een	overblijfvisie	te	ontwikkelen,	

te	herzien	of	aan	te	scherpen.	Met	een	greep	uit	de	moge-

lijkheden	en	voorbeelden	van	oplossingen	voor	bijvoorbeeld	

huisvesting	of	een	tekort	aan	overblijf	krachten.	Downloaden:	

www.minocw.nl/documenten/Over_overblijven.pdf.	

Schoolbesturen	kunnen	tot	1	juli	aanstaande	bij	Cfi	subsidie	

aanvragen	voor	scholing	van	hun	overblijfmedewerkers.

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: basisonderwijs

van: Kindertheater A la Carte

wanneer: vanaf 27 september

wat: voorstelling Kinderboekenweek

Watertanden!
Een	kindervoorstelling	naar	aanleiding	van	het	kinder-

boekenweekthema	(2009)	‘Aan	tafel!	–	eten	en	snoepen	in	

kinderboeken’.	Voor	leerkrachten	is	er	een	gratis	lesbrief	met	

opdrachten	ter	voorbereiding	en	nabespreking.	Scholen	die	

de	voorstelling	nog	in	de	Kinderboekenweek	willen	boeken	

moeten	snel	zijn,	maar	‘Watertanden’	kan	ook	daarbuiten	

gespeeld	worden;	de	voorstelling	is	nog	tot	en	met	juni	2011	

te	boeken.	Meer	informatie:	www.theateralacarte.nl

voor: primair onderwijs

van: KPC Groep

wat: publicatie

Sturing binnen academische 
basisschool

‘Academische	basisscholen	ketengestuurd!’	is	een	rapport	

naar	aanleiding	van	het	onderzoek	dat	binnen	de	Academische	

basisschool	Utrecht-Amersfoort	is	uitgevoerd	naar	sturing	

van	praktijkonderzoek	binnen	academische	basisscholen.	

Welke	sturing	en	actie	is	wenselijk	en	noodzakelijk	om	

praktijkonderzoek	door	leerkrachtonderzoekers/studenten	

succesvoller	te	laten	plaatsvinden?	Met	onder	andere	

antwoord	op	de	vraag	wie	stuurt	wat	bij	het	opleiden	in	de	

school?	Bestellen:	verkoop@kpcgroep.nl

voor: leerkrachten, leerlingen, educatieve centra

van: SME Advies i.o.v. ministerie van Verkeer en Waterstaat

wat: website met lesmateriaal

Watereducatie
Met	behulp	van	de	website	kunnen	leerkrachten	snel	

een	up-to-date	overzicht	vinden	van	al	het	beschikbare	

lesmateriaal	over	het	onderwerp	water.	Deelonderwerpen	zijn	

onder	andere:	natuur,	veiligheid,	drinkwater,	waterzuivering,	

klimaat(verandering),	waterkringloop,	recreatie,	visserij	en	

transport.	Het	lesmateriaal	varieert	van	boekjes	en	digitale	

programma’s	tot	websites,	tentoonstellingen,	excursies	en	

cd-roms.	Kijk	op	www.watereducatie.nl

voor: leerkrachten en management speciaal onderwijs.

van: Cultuurnetwerk Nederland i.s.m.

CANON Cultuurcel Vlaanderen

wanneer: 15 juni

wat: 5e Dag van de Cultuureducatie

	

Cultuur voor kinderen met 
speciale behoeften

Waarmee	moet	je	rekening	houden	als	je	een	cultuur-

educatief	programma	ontwikkelt	met	of	voor	kinderen	met	

enkel-	en	meervoudige	handicaps,	fysieke	en/of	mentale	

beperkingen?	Wat	is	het	huidige	culturele	aanbod	voor	

dit	zeer	gedifferentieerde	onderwijs?	In	een	programma	

in	Musis	Sacrum	in		Arnhem	komen	diverse		aanpakken	

en	mogelijkheden	voor	diverse	culturele	activiteiten	

voor	uiteenlopende	leerlingen	aan	bod.	Meer		informatie	

en	inschrijven:	www.dagvandecultuureducatie.nl	en	

www.cultuurnetwerk.nl
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voor: remedial teachers, zorgcoördinatoren, 

schoolmanagement

van: Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

wanneer: 21 september

wat: 2e nationale vakbeurs

Remedial teaching
Met	informatie	over	actuele	middelen,	methodes	en	

diensten	die	remedial	teaching	ondersteunen,	en	

workshops	over	lopende	ontwikkelingen	in	onderwijs	

en	het	veld	van	remedial	teaching	(rekenen,	taal,	lezen,	

passend	onderwijs,	doorlopende	leerlijnen,	digitale	

hulpmiddelen,	et	cetera).	RT	Touch	II	vindt	plaats	in	het	NBC	

te	Nieuwegein.	Meer	informatie:	www.lbrt.nl.	Inschrijven:	

www.digitaalinschrijven.nl

voor: besturen basisonderwijs en speciaal (basis)

onderwijs

van: PO-Raad

wat: toolbox

Bedrijfsvoering
Bevat	rekenprogramma’s	die	bijvoorbeeld	helpen	bij	het	

maken	van	de	meerjarenbegroting,	maar	ook	instrumenten	

die	ondersteunen	bij	groeibekostiging	en	de	fusieregeling.	

De	instrumenten	in	de	Toolbox	zijn	voorzien	van	de	laatste	

gegevens	van	de	personele	bekostiging.	Zie	www.poraad.nl.

voor: po en vo

van: SLO, VGN, IVGD en entoen.nu

wat: lesmateriaal en voorleeswedstrijd

Canonvensters
Sinds	kort	staan	op www.entoen.nu	bij	een	aantal	

canonvensters	uitgewerkte	lessen	online.	De	lessen	spitsen	

zich	in	eerste	instantie	toe	op	de	canonvensters	die	in	de	

gangbare	lesmethodes	nog	niet	of	nauwelijks	aan	bod	

komen.	Vanaf	schooljaar	2009/2010	kunnen	leerkrachten	ook	

meedoen	aan	een	nationale	voorleeswedstrijd,	waarbij	ze	

gaan	voorlezen	uit	de	boeken	die	bij	de	vijftig	vensters	van	

de	canon	van	Nederland	horen.	Wedstrijdpakket	aanvragen:	

www.lezen.nl

voor: leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders en 

bestuurders po

van: Projectbureau Kwaliteit (PO-Raad)

wanneer: 22, 24 en 29 september

wat: regionale conferenties

Excellent rekenonderwijs voor 
alle leerlingen

Om	de	kennis	over	effectieve	aanpakken	voor	goed	reken-

onderwijs	te	vergroten	en	verspreiden.	Met	nadrukkelijke	

aandacht	voor	de	rol	van	de	schoolleider	en	de	intern	

begeleider	bij	het	versterken	en	verbeteren	van	het	

rekenonderwijs.	Onderwerpen	zijn	o.a.	kleuterrekenen,	

handelingsgericht	werken,	compacten	en	verrijken,	cruciale	

leermomenten,	de	tafels	van	vermenigvuldiging	en	het	

gebruiken	van	toetsresultaten	(opbrengstgericht	werken).	

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.deelnameregistratie.nl

voor: basis- en voortgezet onderwijs

van: CentiQ i.s.m. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO),

Sardes, Cito en Nibud

wat: rapport

Basisvisie Financiële Educatie
Leidraad	voor	financiële	educatie,	waarmee	op	diverse	

scholen	pilots	worden	gestart,	om	de	financiële	

zelfredzaamheid	te	bevorderen.	De	aanpak	voorziet	in	een	

leerplankader,	waarbij	financiële	educatie	wordt	geïntegreerd	

in	bestaande	vakken.	In	de	basisvisie	zijn	duidelijke	

leerdoelen	geformuleerd.	Zo	moeten	kinderen	vanaf	8	jaar	

bijvoorbeeld	weten	wat	munteenheden	zijn	en	wat	sparen	

en	lenen	is.	Het	rapport	Basisvisie	Financiële	Educatie	is	te	

downloaden	via	www.wijzeringeldzaken.nl/onderwijs.

voor: groep 1 t/m 8 basisonderwijs

van: ThiemeMeulenhoff

wat: vernieuwde rekenmethode

Alles telt
Speelt	in	op	ontwikkelingen	op	rekengebied,	zoals	de	

noodzaak	van	oefenen,	memoriseren	en	automatiseren.	Een	

‘kwismeester’	laat	leerlingen	oefenen	met	sommen,	met	als	

doel	ze	te	automatiseren.	Er	is	een	oefenboekje	waarmee	twee	

leerlingen	samen	een	rekenkwis	doen.	De	kwismeester	is	ook	

een	hulpmiddel	voor	scholen	die	hun	huidige	methode	nog	

niet	gaan	vervangen,	maar	wel	meer	aandacht	willen	voor	het	

oefenen	en	memoriseren.	De	methode	houdt	verder	rekening	

met	de	verschillen	tussen	leerlingen.
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postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht  telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl

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

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.400 schoolleiders, 

bovenschools managers, 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.

goed onderwijs door goed management

Met kortingen tot wel 90% op uw persoonlijk lidmaatschap!

Maak uw collega lid
en verdien uw contributie terug

goed onderwijs door goed management

Als u als AVS-lid nieuwe leden aanbrengt, ontvangt u een oplopende 
korting op het persoonlijk deel van uw eerstvolgende contributie. 
Bij één nieuw lid ontvangt u 10 procent korting, tot wel 90 procent 
bij het aanbrengen van vijf nieuwe leden!

Dus hoe meer leden u aanbrengt, hoe meer korting u krijgt op 
het persoonlijke deel van uw contributie!

Kijk voor meer informatie op www.avs.nl/vereniging/lidworden.
Nieuwe leden die zich vóór 1 juli a.s. aanmelden, maken kans op een 
boek over scholenbouw (zie pag. 42).


