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Uitgelicht
interview � World Education Forum 
gelanceerd
Het VN-millenniumdoel om alle kinderen in 2015 tenminste 

naar de basisschool te laten gaan, zal niet gehaald worden. 

Via het World Education Forum nemen onderwijsgevenden 

zelf het heft in handen. “Het forum gaat druk uitoefenen 

op politici wereldwijd om scholen voor alle kinderen te 

bouwen”, aldus AVS-voorzitter en initiatiefnemer Ton Duif.
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thema � ‘Leerlingen mogen niet lijden 
onder studerende leerkrachten’
Steeds meer leerkrachten volgen een studie, naast hun 

werk. Welke invloed heeft individuele scholing op de 

teamontwikkeling? En op de school als geheel? En hoe 

krijg je het logistiek voor elkaar als veel van je 

leerkrachten studeren? Kader Primair nam een kijkje op 

bij twee scholen in een ‘leerfl ow’. pagina 28

confrontatie � Instructional versus 
administrative leiderschap
Sommige schoolleiders lopen regelmatig een rondje 

langs alle klassen, anderen brengen meer tijd door met 

vergaderen en papier- en regelwerk achter hun bureau. 

Waarom doen zij het zoals ze het doen? Twee verschillende 

schoolleiders over hun uiteenlopende stijlen van 

leidinggeven. pagina 38
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thema � Parttimers zorgen voor knelpunten én 
kansen
Het onderwijs is doordrenkt met deeltijdwerkers. Veel 

basisscholen hebben meer parttimers dan fulltimers 

in dienst. Een voldongen feit en soms zelfs een voordeel, 

maar het zorgt ook voor knelpunten.
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Inhoud november

Waarom uw school 
een World Education 
Forum-school zou 
moeten zijn…
Kunt u zich uw eigen jeugd nog herinneren? De onbegrensde verwachtingen die u 

had? De drive om te leren en te ontdekken? Uw dromen aangaande de onbeperkte 

mogelijkheden, zoals piloot of brandweerman? Voor veel kinderen in de wereld 

blijft hun verlangen om te leren en ontdekken helaas bij dromen.

Volgens de VN hebben ruim 80 miljoen kinderen geen toegang tot enige vorm van 

onderwijs (gelijk aan de hele bevolking van Duitsland!), grote aantallen kinderen 

worden gedwongen tot kinderarbeid, meer dan 127 jonge mensen onder de 

18 zijn analfabeet, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de meer dan 

1 miljard mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater, waardoor hun 

levensverwachting wordt gehalveerd.

De VN hebben in het jaar 2000 de millenniumdoelen vastgesteld. Een van die 

doelen is dat alle kinderen in de wereld in 2015 tenminste basisonderwijs moeten 

hebben genoten. Je hoeft geen voorspeller te zijn om te zien dat we dat zeker 

niet gaan halen. Er zijn natuurlijk hartverwarmende initiatieven van allerlei 

organisaties, maar geen van die initiatieven zijn op termijn duurzaam. Daarom 

luiden onderwijsgevenden in de hele wereld de noodklok. ‘Als de wereld mij vraagt 

kinderen te onderwijzen, hoe kan ik dat dan doen als ze niet in mijn school zijn, als 

er geen school is of als ik de middelen niet heb om goed onderwijs te geven?’ 

Hiertoe is op 19 augustus 2011 het World Education Forum gelanceerd in Toronto, 

Canada. Doel van het forum is om alle scholen in de wereld te verbinden tot een 

krachtige pressiegroep die landen in de wereld ter verantwoording gaat roepen 

over hun onderwijsinvesteringen en -toegankelijkheid. Het zijn immers politici 

die bepalen waaraan zij hun geld willen besteden. U kunt zich met uw school 

voor tenminste 15 euro per jaar aansluiten, en daarmee te kennen geven dat 

u de doelstellingen van het forum ondersteunt. Nederland is het initiatiefl and 

en het forum wordt ook ondersteund door onderwijsorganisaties als de AVS, 

PO-Raad, VO-raad, MBO-raad, AOC-raad, et cetera. In 2012 gaan we het forum 

verder uitrollen, te beginnen in de Verenigde Staten en Groot Brittannië. In 2013 

gaan de scholen er echt iets van merken door het ontwikkelen van activiteiten die 

uitmonden in het World Education Forum-congres in april 2014 te Den Haag.

Deze maand ontvangt uw school per e-mail meer informatie over dit 

initiatief. Samen kunnen we het verschil maken! Meer weten? Surf dan naar 

www.worldeducationforum.com/nl en lees het artikel op pagina 12 van deze 

Kader Primair. Wij rekenen op uw steun! 

Kaderspel  door ton duif
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beloning en loopbaan wel vaker informeel onderwerp van gesprek

Verwachte stijging formele gesprekken 
op scholen blijft uit
Kortere salarislijnen, functiemix en de Lerarenbeurs hebben ertoe geleid dat leidinggevenden en 

medewerkers in het primair en voortgezet onderwijs formele gesprekken belangrijker zijn gaan vinden. 

Een verwachte sterkere inzet van gesprekken over functioneren, loopbaan- en persoonlijke ontwikkeling is 

echter niet gebeurd. Wel praten leidinggevenden en medewerkers – informeel – vaker dan enkele jaren terug 

over loopbaanontwikkeling en beloning. Dit blijkt uit onderzoek van CAOP Research in opdracht van het 

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

‘gedwongen ontslagen zoveel mogelijk voorkomen’

Minister houdt vast aan bezuiniging 

Passend onderwijs

dat zij daar geen ruimte voor 

krijgen.

Meer concrete 
afspraken
Ongeveer 70 procent van 

de medewerkers is echter 

tevreden over de inzet van 

formele gesprekken en POP’s. 

Als verbeterpunt noemen zij 

het maken van meer concrete 

afspraken om te zorgen dat 

zij optimaal kunnen func-

tioneren en het beter leren 

inschatten van hun ontwik-

kelingsmogelijkheden door 

leidinggevenden. Medewerkers 

vinden ook dat scholen op 

zich weinig concrete afspraken 

maken over het functioneren 

van de leidinggevende, de 

loopbaanontwikkeling en de 

Ook al is het aantal formele 

gesprekken niet gestegen, 

de behoefte aan functione-

ringsgesprekken is volgens 

werkgevers en medewerkers 

wel toegenomen. Van de for-

mele gesprekken worden deze 

het meeste ingezet en loop-

baangesprekken het minst. 

Persoonlijke ontwikkelings-

plangesprekken (POP’s) vinden 

veelvuldig plaats. Vooral met 

leerkrachten voeren school-

leiders gesprekken; managers 

en medewerkers uit de organi-

satie- en beheerssfeer komen 

minder aan bod. Het po voert 

vaker gesprekken dan het 

vo. Schoolleiders geven een 

gebrek aan tijd en faciliteiten 

aan als reden voor het niet 

inzetten van de gesprekken.

Discrepantie
Schoolleiders vinden formele 

gesprekken en POP’s erg nut-

tig. Ze vinden vaker dan mede-

werkers dat actuele onder-

wijsontwikkelingen, zoals de 

Lerarenbeurs, er invloed op 

hebben. Ook menen schoollei-

ders, los van actuele ontwikke-

lingen, dat 40 procent van de 

scholen loopbaangesprekken 

inzet; volgens medewerkers 

doet slechts 15 procent dat. 

Verder vinden schoolleiders 

dat 80 procent beoordelingsge-

sprekken voert; medewerkers 

geven aan dat ze dat voor 

60 procent doen. Opvallend 

verschil is dat schoolleiders 

vaker vinden dat medewerkers 

zich niet verder willen ontwik-

kelen, terwijl die juist zeggen 

beloning. Beide partijen vin-

den wel dat eenmaal gemaakte 

afspraken over het algemeen 

worden nagekomen. Over loop-

baanontwikkeling maken lei-

dinggevenden en medewerkers 

frequenter concrete afspraken 

dan over beloning. �

Het onderzoek ‘Formele 

gesprekken in het onderwijs. 

Invloed van onderwijsont-

wikkelingen op de gesprek-

kencyclus en persoonlijke 

ontwikkelingsplannen in 

het primair en voortgezet 

onderwijs’ is te downloa-

den via www.onderwijs 

arbeidsmarkt.nl.

Minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW, de sector-

organisaties en de AVS, CMHF en CNVO zaten op 27 oktober weer om de tafel om 

te overleggen over de bezuiniging op Passend onderwijs. Conclusie: de partijen 

blijven van mening verschillen over de omvang van de bezuiniging.

De partijen hechten er echter 

aan met elkaar in overleg te 

blijven over een zorgvuldig 

traject ten aanzien van de 

personele gevolgen. Deze 

gevolgen zullen uiterlijk 

begin december nog scherper 

in beeld worden gebracht. 

De inzet is om gedwongen 

ontslagen zoveel mogelijk te 

voorkomen en expertise te 

behouden. Het overleg wordt 

zo snel mogelijk voortgezet 

om tot concrete afspraken te 

komen.

Voor de AVS is het behoud van 

expertise en werkgelegenheid 

leidend voor de beoordeling 

van de eindresultaten van het 

overleg. Voorzitter Ton Duif: 

“Hierbij wil ik benadrukken 

dat de AVS het oneens blijft 

met de bezuiniging”. �
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werknemers jonger dan 25 minder last dan oudere

Meeste burn-outklachten in 

het onderwijs
Tussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten toegenomen. Het onderwijs is de 
bedrijfstak waar deze klachten het meest voorkomen. Hoogopgeleiden voelen zich iets vaker opgebrand dan 
lager opgeleiden. Jongeren hebben er relatief weinig last van. Dat tonen cijfers van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) aan.

Het percentage werknemers 

met burn-outklachten is de 

laatste jaren toegenomen: 

in 2010 kampte 13 procent 

van de werknemers met 

een burn-out, in 2007 was 

dat nog 11 procent. Tussen 

bedrijfstakken bestaan ver-

schillen in de mate waarin 

werknemers met burn-out 

kampen. De onderwijssector 

is koploper voor wat betreft 

het percentage medewerkers 

met een burn-out, op de voet 

gevolgd door de industrie. 

Van de hoogopgeleide werk-

nemers, die vaak ook een 

hoog beroepsniveau hebben, 

voelde bijna 15 procent zich 

opgebrand. Van de laagopge-

leiden was dat ruim 13 pro-

cent. Werknemers met een 

middelbare opleiding hadden 

met 12 procent het minst 

last van burn-out klachten. 

Jonge werknemers hebben 

minder vaak een burn-out 

dan oudere werknemers. Van 

alle 15- tot 25-jarigen had 

‘slechts’ een op de tien te 

maken met burn-out klach-

ten. Bij de 25-plussers ging 

het om ruim een op de zeven 

werknemers. �

objectief onderzoek naar functioneren

Bedrijfsarts staat ver weg van werkvloer

De bedrijfsarts, werkzaam bij een externe arbodienst, is een relatief onbekend persoon op de werkvloer. 

Deze afstand draagt niet bij aan het vertrouwen in de bedrijfsarts. Dit blijkt uit het rapport ‘Een kwestie van 

gezond verstand’ van de Sociaal Economische Raad (SER).

De SER deed in opdracht van 

de staatssecretaris van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, 

mede namens de minister 

van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport, onderzoek naar de 

positie van de bedrijfsarts. 

Doel van het onderzoek was 

een objectivering van gesigna-

leerde knelpunten rond het 

functioneren van bedrijfsart-

sen. Er is specifi ek gekeken 

naar de onafhankelijkheid, 

toegankelijkheid en de rol van 

de bedrijfsarts in het kader 

van preventie.

Wat de rolverdeling betreft is 

goede zorg primair de verant-

woordelijkheid van de werk-

gever in samenwerking met 

deskundige werknemers en 

de arbodienst of bedrijfsarts. 

De overheid stelt de wettelijke 

kaders en houdt toezicht. Uit 

het onderzoek blijkt, dat de 

bedrijfsartsen over het alge-

meen wel positief zijn over 

hun positie. Met betrekking 

tot hun beroepsgeheim is het 

uitgangspunt dat de bedrijfs-

arts hierin geen enkele con-

cessie doet. Een bedrijfsarts 

moet ook daadwerkelijk een 

bedrijfsarts zijn en dient BIG-

geregistreerd te zijn. En als 

het gaat om beroepsziekten 

wordt er te weinig gemeld bij 

het Nederlands Centrum voor 

Beroepsziekten, stelt het SER-

rapport.

Verder blijkt uit het onder-

zoek dat nog te vaak de 

wettelijk vereiste arbocontrac-

ten niet worden afgesloten 

door werkgevers.

In het rapport wordt eveneens 

aandacht besteed aan concrete 

onderwerpen over samenwer-

king tussen zorg en arbeid, de 

opleiding en de preventie. Het 

rapport gaat onderdeel uitma-

ken van de evaluatie van de 

Arbowet en het Arbostelsel. �

Meer informatie: www.avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/arbo
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effectiviteit van schakelklassen voor leerlingen met een taalachterstand

Voormalige schakelklaskinderen doen 

het goed in voortgezet onderwijs
De taalprestaties van schakelklaskinderen gaan in het schakeljaar in het algemeen meer omhoog dan die van 

vergelijkbare kinderen in een controlegroep. Ook zijn vrijwel alle betrokkenen positief en enthousiast over 

(het werken in) een schakelklas. Dit blijkt uit een landelijke evaluatie schakelklassen, uitgevoerd door Its en 

het Kohnstamm Instituut.

Vooral met de leerlingen die 

in een bovenbouw-schakelklas 

hebben gezeten en inmiddels 

naar het vo zijn gegaan, gaat 

het goed. Zij presteren ten 

minste even goed als leerlin-

gen met een zelfde etnische 

achtergrond en prestatieni-

veau aan het eind van groep 8. 

De leerlingen die in 2008/2009 

de overstap van basis- naar 

voortgezet onderwijs hebben 

gemaakt, presteren beter en 

de leerlingen die het jaar 

daarvoor of het jaar erna 

naar het vo zijn gegaan, even 

goed. Het door de schakelklas 

bereikte niveau hebben ze dus 

vastgehouden en soms zelfs 

uitgebouwd.

Ook de veelbelovende resul-

taten over de voormalige kop-

klassers in het vo onderwijs 

stemmen tot optimisme. Ze 

blijken een hogere onderwijs-

positie te hebben dan qua soci-

aaletnische herkomst en Cito-

eindtoetsscore vergelijkbare 

kinderen die geen kopklas 

hebben gevolgd. En bovendien 

blijken ze de investering van 

één jaar extra onderwijs in de 

kopklas meer dan goed te heb-

ben gemaakt door het volgen 

van de kopklas. Op basis van 

de resultaten concluderen de 

onderzoekers dat het volgen 

van het kopklasjaar de investe-

ring waard is geweest.

Bij de kinderen voor wie het 

schakeljaar een extra jaar bete-

kende, is hun relatieve positie 

ten opzichte van de contro-

legroep meestal hetzelfde 

gebleven of verbeterd. Alleen 

bij Woordenschat zijn ze er 

relatief toch nog vaak op ach-

teruitgegaan. Bij de kinderen 

voor wie het schakeljaar een 

paralleljaar is geweest is de 

relatieve positie na het scha-

keljaar bij Technisch Lezen 

gelijk gebleven of verbeterd; 

bij Woordenschat en Rekenen 

zijn deze leerlingen er relatief 

gezien in meer of mindere 

mate op achteruit gegaan.

In een schakelklas krijgen 

leerlingen, vooral alloch-

tone leerlingen met een 

taalachterstand, een jaar lang 

intensief taalonderwijs in een 

aparte klas tijdens de reguliere 

schooltijden, of tijdens extra 

lesuren na schooltijd (verleng-

de schooldag). Belangrijkste 

doel van een schakelklas is 

het verbeteren van de taal-

vaardigheid van kinderen met 

een taalachterstand, zodat ze 

daarna met succes de school-

loopbaan in de reguliere klas 

kunnen vervolgen en wellicht 

kunnen doorstromen naar een 

hogere vorm van voortgezet 

onderwijs dan zónder schakel-

klas mogelijk zou zijn. �

Meer informatie: 

www.ru.nl/its

bestrijden verzuim en voortijdig schoolverlaten

Inspectie en gemeente Rotterdam tekenen 

samenwerkingsovereenkomst

Rick Steur, hoofdinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en de wethouder Hugo de Jonge van Rotter-

dam hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het ongeoorloofd verzuim van leerlingen aan 

te pakken. Rotterdam is na Amsterdam en Den Haag de derde gemeente die samenwerkt met de inspectie.

De gemeente Rotterdam wil 

het verzuim krachtig tegen-

gaan door actief onderzoek 

te doen en scholen die in 

gebreke blijven direct aan te 

pakken. In de overeenkomst 

met de inspectie is vastgelegd 

dat de gemeente de dossiers 

over verzuim zo aanlevert, dat 

de inspectie snel tot actie kan 

overgaan. Dit leidt dan tot een 

bestuurlijke boete van 1.000 

euro per overtreding met een 

maximum van 100.000 euro 

per jaar.

Naar aanleiding van een 

voorstel tot wijziging van de 

Leerplichtwet, dat in februari 

in de Tweede Kamer bespro-

ken werd, gaat de inspectie 
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erop toezien dat scholen onge-

oorloofd verzuim nauwgezet 

registreren. Als een leerling 

niet op school verschijnt, 

moet de school dit melden bij 

de leerplichtambtenaar van 

de gemeente. Doet een school 

dit niet of onvoldoende, dan 

meldt de leerplichtambtenaar 

dit bij de inspectie.

Meer mogelijkheden 
per 1-1-2012
Door diverse wettelijke aan-

passingen wordt het moge-

lijk om het verzuim door 

scholen en instellingen met 

betrekking tot de naleving 

van de Leerplichtwet 1969 te 

stroomlijnen, het toezicht 

te versterken en het sanc-

tiebeleid aan te passen. De 

wijzigingen gaan op 1 januari 

2012 in.

De wijzigingen hebben ook 

tot doel de informatiever-

strekking te verbeteren rich-

ting ouders en verzorgers. Een 

en ander heeft tot gevolg dat 

met betrekking tot het school-

verzuim en het vroegtijdig 

schoolverlaten de informatie-

verstrekking via de schoolgids 

moet gaan verlopen. �

eerlijkere kans op gewenste school

Aanmelden voor Haagse basisscholen 

vanaf 1 jaar

Ouders kunnen hun zoon of dochter vanaf 1-jarige leeftijd aanmelden op één Haagse basisschool. 

Op een vast moment in het jaar horen ouders vervolgens of hun kind op de school van hun keuze 

terecht kan. De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2013.

Dit zijn de Haagse schoolbe-

sturen primair onderwijs en 

wethouder Ingrid van Engels-

hoven (Onderwijs, Dienst-

verlening) overeengekomen. 

De afspraken moeten ervoor 

zorgen dat ouders een eerlijke 

kans krijgen dat hun kind op 

de door hen gewenste basis-

school komt. Van Engelshoven: 

“Met de nieuwe regeling komt 

er meer rust en duidelijkheid 

rond de aanmelding op de 

basisschool. Het verkleint de 

kans dat je je zoon of dochter 

te laat inschrijft op de school 

die je voorkeur heeft. Ouders 

moeten af van de druk om 

direct na de geboorte van hun 

kind een passende basisschool 

te vinden.” Wiely Hendricks, 

voorzitter Platform Primair 

Onderwijs, waarschuwt ervoor 

dat met de nieuwe regeling 

niet verwacht mag worden 

dat er een einde komt aan de 

wachtlijsten op scholen.

Vanaf het moment dat een 

jongen of meisje 1 jaar oud 

is, kan het kind worden 

aangemeld bij een Haagse 

basisschool. Het is dan niet 

mogelijk het kind ook op 

andere scholen aan te melden. 

Alle ouders horen tegelijker-

tijd of hun kind op de school 

van hun voorkeur terecht kan. 

De schoolbesturen zijn en 

blijven verantwoordelijk voor 

toelating en inschrijving. �

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.

Foto: Studio rUZ
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‘verlagen van de pensioenen komt dichtbij’

Financiële positie ABP slechter
De dekkingsgraad van ABP is in het derde kwartaal fors gedaald van 112 naar 90 procent. Deze daling wordt 

vooral veroorzaakt door de dalende rente, waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen – de pensioenen 

van nu en in de toekomst – moeten waarderen.

vanaf januari 2012

Ook Tiener College in 

Gorinchem

Na Tilburg krijgt nu ook Gorinchem een Tiener 
College. De lokale schoolbesturen voor primair en 
voortgezet onderwijs hebben onderzoek gedaan 
naar de haalbaarheid en inmiddels hebben beide 
besturen besloten daadwerkelijk over te gaan tot het 

inrichten van een Tiener College in Gorinchem.

Binnen het Tiener College krijgen leerlingen van 10 tot 14 jaar 

samen onderwijs op een kleinschalige en innovatieve manier. 

Het Tiener College maakt specifi ek gebruik van wetenschappe-

lijke kennis op het gebied van 10 tot 14-jarigen. Bijvoorbeeld ken-

nis over het puberende brein wordt toegepast in het onderwijs. 

Het Tiener College biedt uitstel van keuze richting het vo. Leer-

lingen stappen pas op 14-jarige leeftijd over naar de bovenbouw 

van vmbo, havo, vwo of gymnasium. Naast leerlingen die hun 

keuzemoment willen uitstellen kunnen ook leerlingen die toe 

zijn aan een uitdagende vorm van onderwijs op jongere leeftijd, 

vanaf 10 jaar, terecht op het Tiener College.

Het Tiener College opent de deuren in augustus 2012. �

Meer informatie: www.tienercollege.nl

forumveiligeschool.nl

Online forum over veilige 

school gelanceerd

Het programma Veilige Publieke Taak Onderwijs 

(VPTO) heeft een online forum gelanceerd om 

kennis en ervaringen te delen over veiligheid in het 

onderwijs.

De mogelijkheden van een forum passen goed bij het thema 

veiligheid in het onderwijs, omdat er veel actoren bij betrokken 

zijn en het gaat om een thema waarop een urgentie bestaat om 

ermee aan de slag te gaan. Op het forum kunnen onderwijspro-

fessionals met elkaar in gesprek gaan over veiligheidsthema’s 

en kunnen veiligheidsexperts hun visies en inzichten delen op 

het gebied van agressie en geweld, pesten, incidenten en sociale 

media. Via een link naar het Expertisecentrum kan men meteen 

geadviseerd worden als er vragen zijn over slachtofferhulp of 

schaderegres. Hierdoor is directe ondersteuning op schoolniveau 

beschikbaar.

Vorig jaar is het programma VPTO opgestart, speciaal om scho-

len te ondersteunen. Uit een evaluatie van dit programma bleek 

dat de bestaande kennis beter bekend en goed benut moet 

 worden. �

Via www.forumveiligeschool.nl kunnen geïnteresseerden lid 

worden van het forum. Het forum is ook te volgen op Twitter: 

@Forumvs

Vicevoorzitter Joop van Lunteren: 

“Deze daling van de dekkingsgraad 

is heel slecht nieuws. Het is vrijwel 

uitgesloten dat we de pensioenen in 

2012 kunnen verhogen met de gemid-

delde loonstijging bij overheid en 

onderwijs. Misschien moeten we zelfs 

aanvullende maatregelen overwegen, 

zoals extra premie vragen. Als de dek-

kingsgraad niet op heel korte termijn 

fl ink aantrekt, komt ook het verlagen 

van de pensioenen dichtbij. Dit raakt 

niet alleen gepensioneerden, maar ook 

mensen die werken.”

Of het ABP maatregelen moet nemen, 

hangt af van de dekkingsgraad op eind 

december. Als de dekkingsgraad niet 

verbetert en ABP de pensioenen even-

tueel moet gaan verlagen, dan gebeurt 

dit uiterlijk na 15 maanden, dus op 

1 april 2013. �
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laag vertrouwen in nieuwe regeling; roep om meer keuzevrijheid

‘Jongeren draaien op voor pensioentekort’
Ruim 50 procent van de Nederlandse werknemers en werkgevers vindt dat de jongere generaties 

opdraaien voor het pensioentekort. Bij werknemers vertaalt zich dit in een laag vertrouwen in hun eigen 

pensioenregeling. Daarnaast wil driekwart van hen zelf bepalen wanneer hun pensioen start. Dit blijkt 

uit onderzoek van Nationale-Nederlanden, uitgevoerd door Motivaction.

Jongeren (tot 35) hebben de 

minste problemen met de 

verhoging van de pensioenleef-

tijd, maar een ruime meerder-

heid vindt wel dat de rekening 

van het pensioentekort bij hen 

wordt neergelegd, blijkt uit 

het onderzoek. Werknemers 

van middelbare leeftijd (tot 

44) zitten met betrekking tot 

pensioenen tussen de jongeren 

en de ouderen in: 71 procent 

vindt dat jongeren opdraaien 

voor het pensioentekort. Het 

merendeel van deze groep 

vindt dat het huidige pensi-

oenstelsel niet te handhaven 

is, maar ruim 30 procent van 

deze groep is eveneens van 

mening dat het pensioenak-

koord vooral goed is voor 

ouderen.

Driekwart van de ouderen 

(45+) vindt de pensioenrege-

ling een belangrijke secun-

daire voorwaarde, maar ook 

zij hebben problemen met de 

fi nanciële risico’s. Bijna 50 pro-

cent kan zich niet vinden in de 

verhoging van de pensioenleef-

tijd naar 67 jaar. Verder vindt 

41 procent van de ouderen dat 

jongeren opdraaien voor het 

pensioentekort.

Keuzevrijheid
Werknemers willen voor hun 

pensioen meer keuzevrijheid, 

zonder dat ze dit zelf moeten 

regelen. Ondanks het lage ver-

trouwen in de eigen pensioen-

regeling, laat het onderzoek 

zien dat ruim 60 procent wil 

dat de werkgever voor een 

goed pensioen zorgt. Opval-

lend is dat 37 procent van de 

werknemers het meer een taak 

voor zichzelf vindt dan de taak 

van de werkgever om te zorgen 

voor een goed pensioen. Bijna 

de helft is geïnteresseerd in 

deeltijdpensioen.

De rol van de werkgever 

varieert. Vooral werkgevers 

die aangesloten zijn bij een 

bedrijfstakpensioenfonds en 

sociaal zijn ingesteld staan 

positief tegenover meer keuze-

vrijheid, meldt het onderzoek.

Politiek
In de Tweede Kamer werden 

vragen gesteld over het pen-

sioentekort. Jesse Klaver van 

GroenLinks wil een garantie 

dat de jongere generaties niet 

opdraaien voor dit tekort. 

Onzin, vindt minister Kamp 

(Sociale Zaken): “Ik ben er niet 

alleen voor de generatie van 

de heer Klaver, ik ben er voor 

het algemeen belang.” Volgens 

Klaver is het pensioentekort 

vooral een gevolg van de ‘pre-

mieholidays’ in de jaren negen-

tig. Toen was de dekkingsgraad 

van de pensioenfondsen zo 

hoog dat werknemers geen 

pensioenpremies hoefden te 

betalen. Kamp vindt het onte-

recht om oudere generaties 

weg te zetten als degenen 

die geprofi teerd hebben van 

deze ‘premieholidays’. “Oudere 

generaties hebben het geld 

gespaard”, aldus de minister. 

Hij wijst op de lage rentestand, 

de slechte situatie op de beur-

zen en op de noodzaak om tij-

dig maatregelen te nemen

De SP vindt de mogelijke kor-

ting op de pensioenen onzin: 

"De fondsen hebben nog nooit 

zo veel geld gehad.” De partij 

vraagt de minister om een 

"maximale inspanning" om 

de pensioenen niet te korten. 

Kamp denkt dat korten nodig 

kan zijn omdat de dekkings-

graad van de pensioenfondsen 

te laag is om aan de pensioen-

verplichtingen te voldoen. �

aanpassen instrument

Schoolleiders gezocht voor

begeleidingscommissie 

Arbomeester

In verband met de verdere aanpassing van het 

instru ment Arbomeester is het Vervangingsfonds op 

zoek naar directeuren en schoolleiders die ervaring 

hebben met dit instrument.

Kort voor de zomervakantie is een koppeling tot stand gekomen 

tussen de Arbocatalogus PO en de Arbomeester. De Arbomees-

ter is een instrument dat inmiddels al een aantal jaar wordt 

gebruikt binnen het primair onderwijs om een Risicoinventa-

risatie- en Evaluatie (RI&E) te maken. Door de koppeling met 

de Arbocatalogus is het mogelijk om de informatie van beide 

instrumenten op elkaar af te stemmen.

De begeleidingscommissie vergadert drie keer per jaar. 

Aanmelden kan via dhr. Heesen van het Vervangingsfonds: 

hans.heesen@vfpf.nl of tel. 045-5792195. �
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rapport

Personele gevolgen van krimp
De sterke daling van het aantal leerlingen waar Nederland de komende jaren mee te 

maken krijgt, heeft gevolgen voor de bekostiging en de organisatie van het onderwijs en 

daarmee voor de inzet van het personeel. Dat blijkt uit het rapport ‘De personele gevolgen 

van krimp in het onderwijs’ van de themagroep onderwijs van het Nationaal Netwerk 

Bevolkingsdaling (NNB).

Belangrijke conclusies uit het 

rapport over krimp en onder-

wijs zijn:

-In het primair onderwijs 

daalt de totale werkgelegen-

heid door de afname van het 

aantal leerlingen. In 2015 

zijn ongeveer 1000 (voltijd)

leerkrachten minder nodig 

dan in 2010. Daarna loopt de 

werkgelegenheid weer op. 

Tegelijkertijd stijgt echter 

de vervangingsvraag (door 

uitstroom naar prepensioen, 

inactiviteit en ander werk). 

Doordat het onderwijs aan de 

vooravond staat van een grote 

uittocht van oudere leerkrach-

ten, stijgt de vervangingsvraag 

van voltijds lerarenbanen, van 

5.000 nu naar 6.500 in 2016.

-Goed voorbereide scholen 

kunnen beter anticiperen op 

krimp. Hiermee kunnen span-

ningen in de organisatie wor-

den voorkomen, bijvoorbeeld 

als de formatie toch gefor-

ceerd zou moeten krimpen.

-In een krimpsituatie worden 

meestal minder of geen jonge 

mensen meer aangenomen. 

Daardoor stijgt de gemiddelde 

leeftijd van het personeel. 

Pabo-studenten kunnen in 

deze regio’s moeilijker aan 

een vaste baan komen. Daar-

door stijgen ook de gemid-

delde personeelskosten.

-Voor krimpscholen loopt het 

leerlingafhankelijke deel van 

de inkomsten terug. Wan-

neer een basisschool onder 

de norm van 140 leerlingen 

komt, ontvangt de school een 

‘kleinescholentoeslag’. Maar 

niet elke krimpende school 

is ook een kleine school met 

recht op de toeslag.

Volgens prognoses van het 

Planbureau voor de Leefom-

geving (PBL) en het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) 

krijgt tot 2040 meer dan een 

derde van alle gemeenten te 

maken met een afname van 

de bevolking. In alle gemeen-

ten zal de potentiële beroeps-

bevolking afnemen door ont-

groening en vergrijzing. �

Het rapport is te vinden 

via www.avs.nl/dossiers/

overigedossiers/krimp.

vertaalslag pensioenakkoord

Wijzigingsvoorstel AOW
ingediend

Minister Donner van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid en staatssecretaris Weekers van 

Financiën hebben een wijzigingsvoorstel voor 

de Algemene Ouderdomswet (AOW) bij de 

Tweede Kamer ingediend. Door de vergrijzing en 

bevolkingskrimp komen de lasten van deze wet 

onder druk te staan.

In het pensioenakkoord, dat het kabinet afgelopen juni niet 

zonder slag of stoot bereikte met de sociale partners, zijn diverse 

afspraken gemaakt. De vertaalslag daarvan is nu neergelegd in 

het wijzigingsvoorstel voor de AOW. �

Het voorstel is te downloaden via www.avs.nl/dossiers/

pensioenensocialezekerheid/pensioen.

‘vele krachtige en innovatieve scholen’

Breda eerste onderwijs- 

stad in 2012/2013

Breda is aangewezen als eerste onderwijsstad om 

een jaarprogramma samen te stellen waarin de 

kwaliteiten van het onderwijs in ons land naar voren 

komen.

De gemeente en onderwijsorganisaties uit Breda hebben enthou-

siast gereageerd op dit initiatief van de Nationale Onderwijs-

Week en de Nationale Onderwijsprijs. De komende maanden 

gaan alle samenwerkende partijen om de tafel om het program-

ma van Breda voor het onderwijsjaar 2012/2013 nader invulling 

te geven. “Breda heeft vele krachtige en innovatieve scholen, van 

voorscholen tot universitair, en onderwijsorganisaties”, aldus 

onderwijswethouder Saskia Boelema. �
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slechter presterende kinderen niet te snel etiketteren

‘Intelligentie tieners aan verandering onderhevig’

Het IQ van tieners blijkt nog tientallen punten te kunnen veranderen, zo hebben Britse 

onderzoekers ontdekt. Tot dusver ging iedereen ervan uit dat de intelligentie tijdens een 

mensenleven min of meer constant blijft, meldt de Volkskrant.

“Het is niet zo dat een kind dat 

toch al leerproblemen heeft, 

later opeens juist heel goed 

gaat leren”, zegt de Utrechtse 

hersenwetenschapper Hil-

leke Hulshoff Pol in de krant 

als reactie op het Engelse 

onderzoek.

Voor hun studie onderwierpen 

Cathy Price en collega’s van 

de University College London 

33 tieners tussen de 12 en 

16 jaar oud aan intelligen-

tietests. Toen ze de tests vier 

jaar later herhaalden, bleken 

de IQ-scores bij een op de vijf 

tieners meer dan tien pun-

ten verschoven ten opzichte 

van leeftijdsgenoten: zowel 

omhoog als omlaag. Bij wie de 

IQ-score was veranderd, waren 

bepaalde hersenkernen sterk 

gegroeid, of juist in ontwik-

keling achtergebleven, lieten 

aanvullende hersenscans zien. 

De onderzoekers namen grote 

verschillen waar in de ont-

wikkeling van verschillende 

soorten vaardigheden. Bij som-

mige kinderen veranderde de 

verbale intelligentie sterk, bij 

andere kinderen juist het pro-

bleemoplossende IQ. “‘We moe-

ten oppassen dat we slechter 

presterende kinderen niet op 

jonge leeftijd al afschrijven”, 

aldus Price in de Volkskrant.

De laatste jaren zijn er steeds 

meer aanwijzingen dat de 

hersenen enigszins kneedbaar 

zijn, ook bij volwassenen.

Waarde Cito-toets
Het Volkskrantartikel stelt dat 

de bevinding van de onderzoe-

kers te denken geeft over de 

waarde van de Cito-toets. Cito 

reageert hierop door duidelijk 

te maken dat de Cito-toets 

leervorderingen meet, en geen 

intelligentie. Cito in een pers-

bericht: “Uit het onderzoek 

naar verandering van intelli-

gentie van de University College 

London kunnen dan ook niet 

zomaar conclusies worden 

getrokken over de effectiviteit 

van leervorderingstoetsen 

zoals de Cito-toets. Natuurlijk 

is er een relatie tussen intel-

ligentie en leervorderingen, 

maar metingen van leervor-

deringen leveren een meer 

directe voorspelling van studie-

succes in het voortgezet onder-

wijs. De Cito-toets geeft een 

tweede onafhankelijk advies, 

te gebruiken naast het basis-

schooladvies voor de keuze van 

een school voor vo. De toets 

is dus geen bepalend gegeven 

en moet ook niet zo worden 

gebruikt of geïnterpreteerd. 

De kracht zit juist in het aan-

vullende karakter van de toets-

resultaten, naast het advies 

van de basisschool en eventu-

ele wensen van ouders.” �

‘scholen willen ouders niet onnodig ongerust maken’

Ouders niet goed op hoogte van incidenten 

en veiligheid op scholen

Volgens onderwijsmedewerkers had bijna de helft van de scholen het afgelopen jaar te maken met een 
incident zoals diefstal of fysiek geweld. Volgens ouders was dit slechts bij 19 procent het geval. Ook heeft 
51 procent van de ouders heeft geen idee welke veiligheidsmaatregelen de school van hun kind neemt. 
Dit blijkt uit de Nationale Veiligheidsbarometer van Securitas.

Medewerkers en ouders heb-

ben duidelijk een ander beeld 

van het aantal incidenten. 55 

procent van de ouders geeft 

dan ook aan niet te weten of 

zij wel op de hoogte worden 

gebracht als er bijvoorbeeld 

sprake was van intimidatie of 

inbraak op de school van hun 

kind. Bijna een kwart weet 

zeker dat ze dergelijk nieuws 

niet altijd ontvangt. Jean-Marc 

Komen van Securitas: “Scho-

len maken waarschijnlijk een 

afweging bij het melden van 

incidenten en willen ouders 

niet onnodig ongerust maken. 

Hierin is dus nog winst te 

behalen. Verstrekking van 

juiste en actuele informatie 

maakt het mogelijk om geza-

menlijk te zorgen voor een 

veilige leeromgeving. Ouders 

kunnen er dan thuis rekening 

mee houden en eventueel 

eigen gemaakte afspraken met 

de kinderen afstemmen op 

ontwikkelingen op de school. 

School, ouders, gemeente en 

ook ondernemers kunnen 

door samen te werken de vei-

ligheid op en rond de school 

waarborgen.”

De incidenten die het meest 

voorkomen op onderwijsin-

stellingen zijn verbale agres-

sie, diefstal, vandalisme en 

fysiek geweld. Dit laatste 

betreft zelfs een derde van de 

incidenten. Het monitoren 

van incidenten wordt zeer 

waarschijnlijk vanaf septem-

ber 2012 verplicht. � 
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onderzoek

Plant in de klas leidt tot betere 

leerprestaties en gezondheid
Luchtzuiverende kamerplanten zorgen voor minder gezondheidsklachten en betere leerprestaties, 

blijkt uit onderzoek door onder andere TNO.

Op vier basisscholen is in 

twaalf klaslokalen onderzoek 

gedaan naar de effecten van 

luchtzuiverende kamerplan-

ten. Die blijken in staat om de 

nadelige effecten van luchtver-

ontreiniging te neutraliseren. 

Het gevolg is dat er minder 

gezondheidsklachten zijn en 

de leerprestaties van de kin-

deren worden verhoogd. Het 

laatste geldt met name bij de 

uitvoering van creatieve taken 

(denkprocessen). 

Ook leerkrachten  kunnen 

beter hun werk doen. 

Kamerplanten blijken tevens 

een geluidsabsorberend effect 

in de klas te hebben en bieden 

in een leeromgeving educa-

tieve voordelen. Vergelijkbare 

positieve resultaten kwamen 

naar voren in onderzoeken 

naar het effect van planten op 

kantoren.

Voorbeelden van planten die 

bewezen sterk luchtzuive-

rende eigenschappen hebben 

zijn de goudpalm, klimop, 

lepelplant, krulvaren en de 

blauwvaren. �

Meer informatie: www.airsopure.nl

meer dan 80 procent van de onderzochte schoolgebouwen bevat asbest

‘Scholen moeten actiever asbestbeleid voeren’

Uit tussentijdse resultaten van een enquête onder 9.800 scholen blijkt dat 81 procent van de scholen waar 

een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden ook daadwerkelijk asbest bevat.

Naar aanleiding van een aan-

tal eerdere asbestincidenten 

heeft staatssecretaris Joop 

Atsma van Milieu, op verzoek 

van de Tweede Kamer, samen 

met de VNG en onderwijsin-

stellingen scholen voor de 

zomer gevraagd om inzicht te 

geven in hun asbestsituatie. 

Tot nu toe heeft nog maar de 

helft van de aangeschreven 

scholen op deze oproep gere-

ageerd en slechts nog maar 

een kwart van deze scholen 

heeft een asbestinventarisatie 

laten doen. Van de scholen 

die een inventarisatie hebben 

laten uitvoeren is bij 81 pro-

cent asbest aangetroffen. Dit 

percentage toont volgens 

Atsma de urgentie aan van een 

actieve asbest aanpak. “Er is 

geen reden voor paniekvoet-

bal, maar ik vind dat scholen 

vanuit hun verantwoorde-

lijkheid moeten weten waar 

asbest zit als er verbouwd of 

gerenoveerd wordt. Risico’s 

moeten tot een minimum wor-

den beperkt. Jaarlijks sterven 

er naar schatting 1.400 men-

sen aan asbest besmetting. Dit 

is bijna het dubbele van het 

aantal verkeersslachtoffers 

in Nederland. Asbest is jaren-

lang – tot 1994 – toegepast en 

overal aanwezig. We zitten 

met een historische erfenis 

en voorzichtigheid is daarom 

geboden.” Atsma spoort 

gemeenten en schoolbesturen 

in het primair en voortgezet 

onderwijs dan ook aan om op 

korte termijn een asbestinven-

tarisatie te laten uitvoeren van 

hun schoolgebouwen, als zij 

dat nog niet gedaan hebben.

In 2012 wordt het Landelijk 

Asbest Volgsysteem (LAVS) 

ingevoerd met als doel om alle 

handelingen met asbest zoals 

inventarisatie, vergunning, 

melding en asbestvrijgave 

eenvoudiger en duidelijker te 

maken. Met dit systeem weet 

elke partij in de keten hoe het 

proces van asbestverwijdering 

vordert en wie welke hande-

ling binnen welke termijn 

moet uitvoeren. �

Meer informatie: 

www.arbocataloguspo.nl 

(Thema's > V&G school-

gebouwen > Asbest)
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‘a l l e  k in d er en  h eb b en  r ec h t  o p  o n d erw i j s ’

Het VN-millenniumdoel om alle kinderen in 2015 tenminste naar de basisschool te laten gaan, zal niet 

Daarom is het de hoogste tijd dat onderwijsgevenden zelf het heft in handen nemen via het World Educa 

initiatiefnemer en AVS-voorzitter Ton Duif. Het forum zal druk uitoefenen op politici wereldwijd om scholen  

“Kinderen hebben geen stem in de wereld, die willen we als onderwijsgevenden namens hen laten horen.” 

Stel je voor dat geen enkele van de ruim 80 miljoen Duit-

sers zou leren lezen en schrijven. Zoveel kinderen krijgen 

wereldwijd momenteel geen onderwijs. De VN becijferde 

dat 89 procent van de kinderen in 2009 naar de basis-

school ging, in 1990 was dat 80 procent. Daardoor zal het 

millenniumdoel van de VN – dat alle kinderen in 2015 in 

ieder geval de basisschool afmaken – met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid niet bereikt worden. AVS-

voorzitter Ton Duif: “Het is de hoogste tijd dat er vanuit het 

onderwijs écht iets gebeurt om dit te veranderen.”

interview

World Education 
Forum gaat druk
uitoefenen op 
overheden
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gehaald worden. 

tion Forum (WEF), vindt

voor alle kinderen te bouwen.

tekst jaan van aken

Het World Education Forum wil politici wereldwijd zo ver krijgen 
om onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken.

Daarom richtten Duif en zijn medestanders op 19 augus-

tus 2011 het World Education Forum op in Toronto, Canada. 

Het forum wil onderwijsgevenden wereldwijd tot ambas-

sadeur maken en overheden stimuleren tot onderwijs-

investeringen. De lat ligt hoog: “Het uiteindelijke doel is 

dat alle kinderen naar school kunnen. Elke leerling die 

we leren lezen, rekenen en schrijven, is een kind dat een 

kans heeft”, vertelt Duif.

Hij liep al enkele jaren met het idee voor het World Edu-

cation Forum rond. Een bezoek aan een dorpje in Kenia 

zette hem aan het denken. “Ik wilde de dorpsschool zien. 

Het bleek een boom te zijn, waaronder de kinderen in de 

schaduw les kregen. Ze lieten trots zien hoe ze abc in het 

zand konden schrijven.” Duif overwoog er een school te 

bouwen, maar kwam tot de slotsom dat dat geen duur-

zame oplossing is. “Zo’n school is niet ingebed in het land 

zelf. Zodra je geen geld meer stuurt, is het afgelopen.”

Hoe maak je zoiets wél duurzaam, was de vervolgvraag. 

Het World Economic Forum in Davos bracht hem op het idee 

voor het World Education Forum. “We willen alle hon-

derdduizenden scholen en miljoenen onderwijsgevenden 

in de wereld verenigen. Gezamenlijk kunnen we constan-

te druk op overheden uitoefenen, zodat ze voor alle kin-

deren scholen gaan bouwen en daardoor investeren in de 

toekomst van hun landen. Kinderen hebben geen stem in 

de wereld, die willen we als onderwijsgevenden namens 

hen laten horen.”

Onafhankelijkheid, dat is wat het forum toevoegt aan het 

werk van ontwikkelingsorganisaties, overheden en de VN, 

vindt Duif. “Het forum is niet van politici, niet van de VN, 

maar van onderwijsgevenden. We zitten niet aan poli-

tieke conventies vast dat oplossing A niet kan omdat land 

B niet wil, waardoor bijvoorbeeld de millenniumdoelen 

niet bereikt worden.”

Betrokkenheid tonen
Duif nodigt alle onderwijsgevenden uit lid te worden 

van het forum door van hun school een World Education 

Forumschool te maken. “Mensen in het onderwijs zijn 

maatschappelijk betrokken. Je aansluiten bij het forum is 

dé manier om betrokkenheid te tonen bij miljoenen kin-

deren die geen kansen hebben.” Een school is aangesloten 

voor 15 euro per jaar, maar meer mag ook. Individuen 

kunnen hun steun tonen door voor een vrijwillige bijdra-

ge ambassadeur van het forum te worden.

‘ h e t  fo r u m  i s  n i e t  v a n  p o l i t i c i , 

n i e t  v a n  d e  v n ,  m a a r  v a n 

o n d e r w i j s g e v e n d e n ’
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Het eerste jaar zal het geld gebruikt worden om de orga-

nisatie internationaal uit te bouwen. Het doel is in 2014 

in alle landen voet aan de grond te hebben. Duif: “In de 

opbouwfase merken scholen nog niet zo heel veel van het 

forum, maar in het tweede jaar zullen ze meer van ons 

horen. Scholen kunnen wel zelf vast activiteiten ontwik-

kelen om het belang van onderwijs voor alle kinderen te 

onderstrepen. Ook sponsoracties voor het forum zijn van 

harte welkom.”

Ook zal het WEF eigen, onafhankelijk onderzoek laten 

doen naar de onderwijsinvesteringen van overheden. “De 

cijfers die landen zelf verstrekken zijn gefl atteerd, zoals 

hoogleraar en onderwijsdeskundige Andy Hargreaves ons 

in Toronto toevertrouwde. Ons onderzoek zal uitwijzen hoe 

landen er werkelijk voor staan.”

Van de resultaten wordt een ranglijst opgesteld. “Het forum 

laat zien welke landen de doelen niet halen en daar spre-

ken we hun regeringen op aan. Niemand wil op de vierde 

plaats van onder staan, dat zit regeringen niet lekker.” Via 

kranten en andere media zal het thema onderwijs in alle 

landen op de agenda komen te staan, verwacht Duif. “Zo 

kun je druk uitoefenen op overheden om te investeren in 

onderwijs. Dat het beginsel werkt, is te zien aan de reacties 

op de Pisa-resultaten.”

De onderzoeksresultaten vormen de basis voor de eerste 

conferentie van het World Education Forum in 2014 in Den 

Haag. “We willen een delegatie van tweeduizend onderwijs-

gevenden van alle forumlanden in Den Haag ontvangen. 

Gezamenlijk zullen we de standaarden voor onderwijs-

investeringen vaststellen, standpunten en visies delen, 

resoluties opstellen en die uitdragen. We willen ze straks 

aanbieden aan VN-topman Ban Ki-moon of zijn opvolger, 

met de boodschap: we spreken via u politici in alle lan-

den aan op de investeringen in onderwijs en daardoor in 

kinderen.”

w e f  o v e r  d e  g r e n s

Scholen in Groot-Brittannië krijgen ook een 

uitnodiging om World Education Forumlid 

te worden, vertelt Chris Harrison. Hij is 

voorzitter van de ‘Britse AVS’, de National 

Association of Head Teachers (NAHT) 

en schoolleider van de Oulton Broad 

Primary School. “We moeten mensen de 

millenniumdoelen helpen herinneren en 

ervoor lobbyen dat kinderen wereldwijd 

naar school kunnen. We kunnen niet 

achterover leunen, we moeten actiever 

opkomen voor de rechten van kinderen.”

Twee jaar geleden besprak de Europese 

schoolleiders vereniging ESHA hoe ze 

het kinderrecht education for all kunnen 

bevechten. “Het World Education Forum is 

de beste manier om de urgentie duidelijk te 

maken. Dit is het momentum om aandacht 

te vragen.”

De Britse schoolleidersorganisatie zal 

dat regelmatig op de website doen. “Ook 

krijgen scholen informatie hoe ze een 

WEF-school kunnen worden. Zo hopen we 

betrokkenheid te bereiken bij het bouwen 

van een betere wereld.”

De school in Kenia vormde voor de AVS-voorzitter de start 

van het denkproces. “Daar zag ik het enthousiasme en ver-

langen van jonge kinderen die onder de boom zaten om 

te leren. De drang tot ontwikkeling zit ingebakken bij kin-

deren en het is triest als ze die mogelijkheid niet hebben. 

De gevolgen zijn groter: Je kunt in de 21e eeuw niet aan de 

maatschappij deelnemen als je niet kunt lezen of schrijven 

en geen vreemde taal spreekt.” Genoeg is genoeg, stelt de 

WEF-initiatiefnemer. “We kunnen zo niet verder als onder-

wijsgevenden. In tijden dat we alle natuurlijke hulpbronnen 

opmaken, het milieu verknallen en ver boven onze econo-

mische stand leven, kunnen we ons dat niet veroorloven. 

Daarom moeten we investeren in nieuwe generaties, om hen 

de kans te geven verder te kunnen met de wereld.” �

‘ j e  a a n s l u i t e n  b i j  h e t  fo r u m 

i s  d é  m a n i e r  o m  b e t r o k k e n h e i d 

t e  to n e n  b i j  m i l j o e n e n  k i n d e r e n 

d i e  g e e n  k a n s e n  h e b b e n ’

interview

m e e r  w e t e n ?

Voor 15 euro per jaar (meer is 

welkom) is uw school lid van 

het World Education Forum. 

Aanmelden en meer informatie: 

www.worldeducationforum.com/nl. Alle scholen ontvangen 

deze maand een e-mail met daarin nadere informatie.

AVS-voorzitter Ton Duif tijdens de oprichting van 
het World Education Forum in Toronto, Canada 
(augustus 2011).
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Boris van der Ham, 

woordvoerder (primair) onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.

politieke column

technologie

slim gebruiken

Vorige maand verscheen van de hand 

van Sjaak Braster een mooi essay over 

de opkomst en ondergang van het klas-

sikaal onderwijs. Voor zijn essay dook 

Braster in meer dan tweehonderd jaar 

onderwijsverslagen van de Inspectie van 

het Onderwijs. Het resultaat mag er zijn: 

‘Passie en Pragmatisme’. Braster beschrijft 

dé uitdaging van de leerkracht: hoe kan ik 

al die verschillende kinderen in mijn klas de 

aandacht geven die zij nodig hebben?  

De instelling van de onderwijsinspectie 

viel samen met de invoering van het klas-

sikaal onderwijs. Tot dat moment kregen 

vooral kinderen uit de betere gezinnen een 

opleiding. Vaak thuis verzorgd door een 

privéleraar. De eerste leerkrachten vonden 

tegenover zich een relatief homogene groep 

kinderen. Sinds die tijd is er veel veranderd. 

De klas is allereerst veel diverser geworden: 

rijk en arm, autochtoon en allochtoon, met 

hoog en laag opgeleide ouders, hoogbe-

gaafd of met een leerprobleem. Ten tweede 

groeide ook de omvang van het aantal 

leerlingen in de klas.  

Leerkrachten kregen in de loop van de tijd 

dus een dubbele uitdaging op hun bordje. 

Gelukkig stond de wereld buiten de klas ook 

niet stil. Via de personal computer, de laptop 

en het internet ben ik nu verslaafd aan mijn 

smartphone. Via de telefoon in onze hand 

hebben we nu toegang tot meer informatie 

dan in alle schoolboeken samen. 

Het is jammer dat deze technologische 

instrumenten eigenlijk alleen maar in nega-

tieve zin aan de orde komen als het over 

onderwijs gaat. Natuurlijk moeten leerlingen 

zich concentreren en niet tijdens de les 

maar wat met hun telefoons zitten klooien, 

maar waarom niet tegelijk een onderzoek 

naar de vraag hoe we computers, tablets 

en smartphones op een positieve manier 

kunnen inzetten?  Ik ben ervan overtuigd dat 

slim gebruik van technologie leerkrachten 

in staat kan stellen iedere leerling in de klas 

de aandacht te geven die zij nodig hebben. 

Net zo goed als Google mijn zoekgedrag op 

internet kan volgen, moeten soortgelijke 

systemen bijvoorbeeld in kaart kunnen bren-

gen met welke sommen een kind problemen 

heeft. Terwijl de computer de snellere leer-

ling leidt naar moeilijkere sommen, kan de 

leerkracht gericht te hulp schieten.  

Wat zou er nodig zijn om zo'n omslag naar 

individuele aandacht binnen de klas moge-

lijk te maken? Om te beginnen een goede 

leerkracht. Hij of zij moet kunnen vaststellen 

wat de individuele behoeften van een leer-

ling zijn en hoe daarin kan worden voorzien. 

Daarnaast zullen die goede leerkrachten ook 

moeten weten hoe zij nieuwe technologie 

kunnen gebruiken in hun klas. Door de 

bezuinigingen van dit kabinet is het geld 

voor professionalisering en bijscholing 

echter onder grote druk komen te staan. Ik 

pleit er daarom voor om die 250 miljoen euro 

voor ouderwetse 'gratis' schoolboeken te 

gebruiken voor een stevige impuls richting 

effectief, modern maatwerk in het onderwijs. 

Dat is een keuze die op korte en lange 

termijn voor iedereen goed zal uitpakken. 

Sleutelfi guur hierin is en blijft de goede 

leerkracht, nog altijd het meest waarde-

volle  special effect in de klas. �

t e r w i j l  d e  c o m p u t e r 

d e  s n e l l e r e  l e e r l i n g 

l e i d t  n a a r  m o e i l i j k e r e 

s o m m e n ,  k a n  d e 

l e e r k r a c h t  g e r i c h t  t e 

h u l p  s c h i e t e n
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Over het thema 

In de vorige Kader Primair (nummer 2, oktober 

2011) is een poging gedaan om de vraag te 

beantwoorden wat kwaliteit van onderwijs 

is. De vervolgvraag luidt: hoe krijg je die 

kwaliteit in je school/in je klassen? Een 

antwoord daarop is via teamontwikkeling. Dus 

niet (alleen) door het professionaliseren van 

individuen, maar door het op niveau brengen 

en houden van het complete team. De eerste 

vraag luidt dan: wat maakt eigenlijk een team 

en hoe kun je een team ontwikkelen? Welke 

invloed hebben parttimers op het team en 

op de kwaliteit van onderwijs? Waarom is het 

belangrijk dat een team af en toe wisselt van 

samenstelling en hoe kun je als schoolleider 

het best een team begeleiden waarbinnen veel 

leerkrachten een intensieve opleiding volgen? 

Antwoorden op deze vragen komen aan bod in 

de vier artikelen binnen dit thema.

thema � de kr acht van het team

sa menwerken a an hetzelfde doel

‘Met el

Wat maakt een groep leerkrachten tot een 

goed team? Schoolleiders en deskundigen 

zijn het er over eens: samenwerken aan 

hetzelfde doel en zorgen dat leerkrachten 

complementair zijn aan elkaar. De rol van de 

schoolleider is daarbij essentieel. De directeur 

als inspirator en verbindende factor. Kortom, 

de schoolleider als grote verleider.

tekst irene hemels

is bij ons 
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lkaar lunchen
Samenwerken aan hetzelfde doel is precies waar het om 

gaat, zegt adviseur en coach Joep Choy, gespecialiseerd in 

teambuilding. “Het grote onderscheid tussen een groep 

losse professionals en een team is dat ze weten welke team-

prestatie er geleverd moet worden en dat men beseft dat je 

in je eentje de wedstrijd niet wint. Je kunt professionals bij 

elkaar zetten, maar dat wil nog niet zeggen dat ze samen-

werken. Een individu kan heel goed functioneren, maar als 

teamlid onder de maat presteren. Een team heeft een col-

lectieve ambitie waarbij elk lid zich verantwoordelijk voelt 

voor de prestaties van zijn collega’s.”

Afhankelijk
Schoolleiders herkennen het beeld dat Choy schetst. 

“Een goed team vertrouwt elkaar”, zegt Lida Andriol, 

schoolleider van openbare basisschool de Generaal van 

den Boschschool in Willemsoord. “Een leerkracht moet 

precies weten wat er in het vorige jaar is gedaan en wat er 

het jaar daarop gaat gebeuren. In die zin ben je ook afhan-

kelijk van elkaar en moet je openstaan voor de ander.”

Tilly Jaarsma, schoolleider van de protestants-christelijke 

basisschool de Kring in Apeldoorn, wijst op het element 

plezier. “Bij ons drinkt iedereen vóór dat de schooldag 

begint samen koffi e en samen lunchen is verplicht. Als 

er iemand niet komt, dan halen we die persoon erbij. Zo 

houd je contact en voeling met elkaar. Met elkaar het 

leven vieren; daar horen leuke, maar ook verdrietige din-

gen bij. Je smeedt een band met elkaar en dan gaat de rest 

vanzelf. Een leuk team lacht en speelt met elkaar, daar 

willen mensen graag werken.”

Collegiale consultatie
Het smeden van een goed samenwerkend team gebeurt 

op veel manieren. Op de Kring is collegiale consultatie 

ingeburgerd; op afgesproken momenten kijken leerkrach-

ten bij elkaar in de klas om feedback te geven, te krijgen 

en van elkaar te leren. Op de Gooise Daltonschool in Hil-

versum waar Agnes van ’t Hof aan het roer staat, loopt de 

directeur regelmatig de klassen in. “Dan gaat het er niet 

op school verplicht’

Foto’s: Hans Roggen
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Aanspreekcultuur
Organisatieadviseur Choy wijst erop dat het motto in een 

team moet zijn: Jouw probleem is mijn probleem. School-

leiders zijn daarbij de spil. “Door krachtig leidinggeven aan 

de samenwerking kan een aanspreekcultuur worden ont-

wikkeld. Een schoolleider moet daarvoor gezag uitstralen 

en zijn medewerkers weten te verleiden om de zin en het 

plezier van het werk te doorgronden. Leiderschap wordt 

ook wel omschreven als de kunst van het verleiden. Het 

overbrengen van passie voor je vak speelt daarin 

een belangrijke rol. Als de schoolleider duide-

lijk is in waar hij/zij heen wil en daaraan 

uitdagende doelen voor medewerkers 

weet te verbinden, dan lukt het hen in de 

gewenste richting te laten bewegen.” AVS-

adviseur Ruud de Sain verzorgt veel team-

trainingen en noemt dat ‘de schoolleider 

als bruggenbouwer’. “Een goede schoolleider 

weet bouwend te boeien, te binden en ook te 

borgen wat hij of zij heeft bereikt. Hierbij 

staat de ontwikkelingsgerichtheid 

van leerlingen, leerkrachten, team 

en organisatie centraal.”

De termen enthousiasmeren en 

inspireren komen veelvuldig 

voorbij. Schoolleider Jaarsma: “Je 

moet het uitstralen. Ik kom elke 

dag vrolijk op school. Ben je zelf 

gedreven, dan is het makkelij-

ker voor leerkrachten om 

ook gedreven te zijn. Ik sti-

muleer een onderzoekende 

en open houding van mijn 

teamleden door veel met elkaar 

te praten over wat ons drijft.” Daar-

bij hoort een open communicatie. 

Directeur Van ’t Hof: “Tegenover één 

negatieve opmerking zijn bij wijze van 

spreken tien complimenten nodig om 

de vervelende opmerking ongedaan 

te maken. Door dat besef laten we ons 

leiden in onze communicatie. Daarvan 

heb ik zelf als directeur ook veel geleerd. 

om de leerkrachten te controleren. Daar heb ik helemaal 

niets mee. Maar even tien minuten kijken doet heel veel. 

In een nagesprekje kun je dan complimenten geven over 

wat je opviel en wat goed ging. En je geeft eens een tip 

om zaken te verbeteren. Iedereen vindt het heerlijk om 

te horen wat hij of zij goed doet. Dat is een belangrijke 

factor bij het creëren van teamgeest.”

Andriol wijst op de reguliere overlegmomenten. “Op 

vaste momenten gaan we over de leer- en schoolre-

sultaten met elkaar in gesprek: wat ontbreekt er, 

wat gaan we er aan doen, zijn er nieuwe materialen 

nodig? Dat vergt veel afstemming en vereist een 

verbondenheid met elkaar om te voor-

komen dat je losse eilandjes bent. 

Die verbondenheid ontstaat als je je 

realiseert dat kritiek geen persoon-

lijke kritiek is; daarom praten we 

met elkaar ook over hóe we met 

elkaar communiceren.”

Joep Choy van Choy Consultants is organisatieadviseur, 
psycholoog en psychotherapeut. Als trainer en coach 
begeleidt hij al tientallen jaren teams in allerlei 
organisaties. Choy is expert in het genereren van 
oplossingen van samenwerkingsconfl icten. 
Foto: Bram Budel

m i j n  d r o o m t e a m …

‘is  een goede,  getalenteerde mix’

Schoolleider Tilly Jaarsma: “Ideaal is voor mij dat ik zelf mijn 

mensen kan kiezen. Het gaat om een goede mix van oud 

en jong, van ervaren en onervaren mensen, van mannen en 

vrouwen die op basis van hun talent hun expertise kunnen 

inzetten. Oudere teamleden hebben een schat aan ervaring, 

terwijl je van jonge mensen ook veel kunt leren. Hun 

enthousiasme en hun nieuwste inzichten maken je team ook 

rijker. Een gelijk aantal mannen en vrouwen in je team geeft 

een andere sfeer in school. Mannen hebben een bepaald soort 

humor. Als een kind iets heeft dan lossen zij dat sneller met 

een grapje en een kwinkslag op. Mannen hebben ook een 

voorbeeldfunctie voor de jongens op school. Van belang is ook 

dat leerkrachten die hun talenten benutten beter in staat zijn 

om de talenten van kinderen te begeleiden.”
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Andriol erkent dat schoolleiders vaak te snel wil-

len lopen. “Ik vraag veel van mijn mensen. En ik 

ben ervan overtuigd dat dat ertoe leidt dat je een 

goed team krijgt. Als je dingen maar laat zitten en 

zaken vanzelfsprekend worden, gaat het niveau 

langzaam naar beneden. Er is een deel van het 

team dat bij voorkeur de dingen bij het oude laat 

en een deel dat eerder de uitdaging zoekt en snel-

ler loopt. Als schoolleider moet je daarin de balans 

vinden en dat valt mij persoonlijk niet altijd mee. 

Belangrijk is het doel voor ogen te houden, ook als het op 

een andere manier gaat dan je misschien in eerste instan-

tie had bedacht.”

Wat is je talent?
Oog voor de individuele kwaliteit van elk teamlid noe-

men Choy en De Sain beiden als voorwaarde voor een 

sterk team. “It’s the difference what makes the difference. 

Wanneer je allemaal hetzelfde moet doen en denken, is 

er geen meerwaarde. Ik noem dat de schoonheid van het 

verschil”, aldus Choy. Jaarsma: “Ik vraag bij een sollicita-

tiegesprek altijd: Waar ben je goed in? Wat is je talent? 

Dat talent wil ik graag inzetten en dat vereist van mijn 

mensen dat ze niet bang zijn om zich open te stellen. Als 

school willen we talenten van kinderen stimuleren en 

dat doen we door een aantal middagen in de week ate-

lieronderwijs te geven. Meerdere groepen zitten dan bij 

elkaar en krijgen bijvoorbeeld natuurlessen of muziek, 

gegeven door een leerkracht die daar goed in is en plezier 

aan beleeft. Dat stralen ze uit naar de leerlingen, die een 

gemotiveerde leerkracht voor zich hebben met talent voor 

zijn of haar vak.” �

thema � de kr acht van het team

Als schoolleider ben ik snel geneigd om de vinger op de 

zere plek te leggen. Het is belangrijk om positief te zijn en 

dat altijd uit te stralen. Net als dat het goed is te laten zien 

dat ik ook zwakke plekken heb. Dat is heel normaal.”

Hoge verwachtingen
Hoge eisen stellen aan je team is een voorwaarde voor 

goede prestaties, vinden de schoolleiders. Jaarsma: “Van 

leerkrachten verwacht ik dat ze er voor 100 procent voor 

gaan. Iedere dag weer.” Voor schoolleiders is het dan soms 

lastig als mensen het team versterken die via het bestuur 

de school binnenkomen en die zij zelf in eerste instantie 

niet gekozen zouden hebben. “Door extra begeleiding en 

veel praten kun je iemand als het ware meenemen in de 

spirit die er heerst.”

m i j n  d r o o m t e a m … 

‘s t e lt  z i c h  k w e t s b a a r  o p ’

Directeur Agnes van ’t Hof: “Het ideale team straalt het gevoel 

uit dat alle teamleden samen ergens voor gaan en dat niemand 

er alleen voor staat. Een goed draaiend team vormt een hechte 

eenheid. De teamleden kunnen bij elkaar aankloppen en met 

elkaar overleggen en daarin de eigen zwakheden en sterke 

kanten laten zien. Kritiek wordt niet terzijde gelegd, maar 

bekeken en beoordeeld of deze rechtvaardig is. Teamleden 

stellen zichzelf kwetsbaar op en nemen de ander serieus. Door 

je als schoolleider kwetsbaar op te stellen en toe te geven als 

er dingen fout zijn, creëer je een werkomgeving waarin anderen 

zich ook openstellen.”

l i t e r at u u r t i p s

•  ‘Gung ho! Turn on the people in any organization’, Ken Blancard en Sheldon Bowles

•  ‘Het team handboek’, Peter Scholtens, Brian Joiner en Barbara Streibel

•  ‘Animal Firm: haal het beste dierengedrag in uzelf en uw team naar boven!’, Marco Schreurs en Simon van der Veer

•  ‘De vraag op het antwoord’, Joep Choy

•  ‘Samenwerken, 5 essentiële vaardigheden voor het bouwen aan succesvolle relaties’, J.W. Tamm

•  ‘Navigeer je team naar succes’, Rupert en Bregje Spijkerman

“Een goede schoolleider is een 
bruggenbouwer”, aldus AVS-adviseur 
Ruud de Sain, onder andere verant-
woordelijk voor de minileergang 
Excellent schoolleiderschap, coaching, 
mediation, visietrajecten voor teams 
en besturen, teamontwikkeling en 
communicatie. Foto: Hans Roggen
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‘ze  g a a n  in  h u n  ei g en  t i j d  n a a r  d e  ta n da r t s ’

Deeltijdwerkers in het onderwijs zijn ‘here to stay’. Op veel basisscholen lopen inmiddels 

meer parttimers rond dan fulltimers. Naast knelpunten biedt dit verschijnsel ook kansen voor 

de schoolontwikkeling en onderwijs kwaliteit. tekst susan de boer

Parttimers:
verrijking of va 

thema � de kr acht van het team
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Samenwerking
De directeuren zijn het erover eens dat een goede samen-

werking tussen de duopartners essentieel is, zowel op het 

persoonlijke als het organisatorische vlak. Hessels: “Ze 

moeten onderwijskundig op dezelfde golfl engte zitten. Je 

moet de duo’s zo samenstellen dat het persoonlijk klikt, 

dat hun visies overeenkomen. Verder zorg ik ervoor dat 

er duidelijke afspraken zijn over de overdracht en spre-

ken we af wie de eindverantwoordelijkheid heeft voor de 

groep. Het is niet zo dat de ander niks mag regelen, maar 

grote dingen zoals een dyslexieonderzoek bijvoorbeeld, 

lopen via één persoon. Meestal degene met de meeste 

uren.” Samenwerking biedt ook kansen. Zo is er op de 

Kardinaal Alfrinkschool meer contact ontstaan tussen 

twee groepen teamleden, doordat een ervaren leerkracht 

als duopartner voor groep 8 een jonge collega kreeg. 

“Je kunt slimme combinaties maken waarin partners 

elkaar aanvullen”, zegt Thierry. “De oudere en de jongere 

garde deden niet zoveel met elkaar. Maar nu was er een 

gemeenschappelijk belang. Dat werkte goed, de jongere 

wist meer over ict, de oudere kon de kneepjes van het vak 

doorgeven. Het effect was dat er in het hele team meer 

contact tussen de generaties ontstond.”

Goede afspraken
Goede communicatie en goede afspraken zijn sleutel-

begrippen, zeggen de schoolleiders. Bij de start van het 

schooljaar is precies bekend wanneer de scholingsda-

gen zijn: die zijn verplicht voor alle teamleden, ook als 

de studiebijeenkomst valt op een dag dat de parttimer 

niet werkt. Bij sommige teamoverleggen moet iedereen 

Paul Mekkes, directeur van obs De Plattenburg in Doe-

tinchem (15 fte’s, veertien parttime, zeven fulltime leer-

krachten) herkent het roosterprobleem. “Ik vind het vooral 

lastig als mensen alleen op vaste dagen kunnen. Dan gaat 

het om mensen die bijvoorbeeld twee dagen in de week 

plus een keer in de veertien dagen op woensdag werken. 

Dan moet je iemand vinden die dezelfde werktijd heeft, 

zodat je die twee kan combineren.” Heel kleine aanstel-

lingen komen niet voor op de Kardinaal Alfrinkschool in 

Waddinxveen (15 fte’s, één fulltime en achttien parttime 

leerkrachten). Directeur Renée Thierry: “Op deze school 

werken de leerkrachten allemaal minimaal twee dagen. Er 

staan niet meer dan twee leerkrachten op een groep.”

Parttimers in het onderwijs: veel mensen hebben er een 

mening over. Op weblogs en onderwijsfora duiken regel-

matig berichten op over de problemen met deeltijders: het 

rooster is niet rond te krijgen, parttimers weten niets van 

in hun afwezigheid gemaakte afspraken, ze houden nauw-

gezet hun uurtjes bij, en met name vrouwen kiezen niet 

voor het onderwijs vanwege de inhoud, maar vanwege de 

mogelijkheid in deeltijd te werken. Bovendien zijn ze om 

de haverklap ziek. Kortom, parttimers zijn een ramp voor 

het onderwijs, volgens de kritische onderwijsbloggers.

De overheid aan de andere kant verwelkomt parttimers 

en voedt daarbij de gedachte dat vrouwen vanwege de 

deeltijdmogelijkheden in het onderwijs gaan werken. Op 

de website www.rijksoverheid.nl staat bij Onderwijs/Perso-

neelsbeleid: “Van alle publieke sectoren is het onderwijs 

de sector met de meeste deeltijdbanen. Voor vrouwen die 

een baan met hun gezin willen combineren is dit ideaal.”

Roosterprobleem
Schoolleiders vinden parttimers over het algemeen niet 

zo ideaal. Het rooster kan een grote puzzel zijn als er veel 

mensen met kleine aanstellingen een plek moeten krijgen. 

Klaas Hessels, directeur van cbs De Wingerd in Bovensmil-

de worstelt er ieder jaar mee. Op De Wingerd werken één 

fulltime leerkracht en twaalf parttimers in 7,5 fte’s. “In 

het begin was het nog goed te combineren, maar er komt 

steeds meer versnippering. Vooral het opvullen van rest-

uren zorgt voor problemen, bijvoorbeeld als iemand drie 

dagen en twee uur werkt.” Hessels heeft voor combinatie-

groep 3/4 drie leerkrachten ingeroosterd, plus een vierde 

leerkracht die gymnastiek geeft.

‘d e  b e t r o k k e n h e i d  v a n 

pa r t t i m e r s  b i j  h e t 

s c h o o l l e v e n  i s  n i e t 

k l e i n e r  d a n  d i e  v a n 

f u l lt i m e r s ’

verplicht aanwezig zijn, ook dat is een jaar van te voren 

bekend. Bij andere overleggen wordt van de afwezige col-

lega’s verwacht dat zij zorgen dat ze op de hoogte zijn van 

gemaakte afspraken. De schoolleider kan hierin proactief 

zijn. Thierry: “Het is belangrijk om je communicatie erop 

in te richten. Wij hebben iedere ochtend een briefi ng om 

8 uur over wat er die dag aan de hand is: groep 8 gaat op 

excursie, groep 7 zit in de aula vanaf 11 uur, groep 3 is de 

puntenslijper kwijt, praktische informatie dus. Ik stuur 

iedereen ook een mailtje met die punten. Zo voorkom je 

dat mensen iets missen, omdat ze er bepaalde dagen niet 

zijn.”

De betrokkenheid van parttimers bij het schoolleven is 
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niet kleiner dan die van fulltimers, vinden de schoollei-

ders. Parttimers nemen naar rato evenveel deel aan com-

missies, werkoverleggen en buitenschoolse activiteiten. 

Hessels: “Een parttimer geeft van te voren aan of hij of zij 

wel of niet bij de Sinterklaasviering is. Dat wordt gewoon 

opgenomen in het taakbeleid.” Mekkes: “Ook als iemand 

niet op het evenement zelf aanwezig is, kan hij of zij wel 

bij de voorbereiding betrokken worden.” De betrokken-

heid is soms zelfs groter. Thierry: “Bij een fulltimer kan 

de batterij wel eens leeg zijn. Parttimers laden tussentijds 

op. Ze doen ook wel eens dingen in hun eigen tijd, iets uit-

zoeken bijvoorbeeld. En ze gaan in hun eigen tijd naar de 

tandarts.”

Zorgleerlingen
Wat betekent een duo voor de onderwijskwaliteit? “Alles 

staat of valt met de man of vrouw voor de klas”, zegt Hes-

sels. “Een duo kan ook prima kwaliteit leveren en voor de 

meeste kinderen is het ook geen enkel probleem. Maar 

zorgleerlingen kunnen het er moeilijk 

mee hebben. Die hebben behoefte 

aan continuïteit en structuur en 

er ontstaat onrust als ze met ver-

schillende leerkrachten te maken 

hebben.” Maar een duo kan ook 

voordelen hebben voor kinde-

ren, is de ervaring van Thierry. 

“Kinderen hebben niet met iedere 

De afgelopen maand heeft u via 
www.avs.nl kunnen reageren op 
de stelling:

Parttimers zijn funest voor het 
primair onderwijs

De reacties zijn (ingekorte) weergaven, 

ingezonden via de website.

Gerard aan de Stegge van de Mariaschool 

in Reutum: “Oneens. Parttimers kunnen 

heel goed van meerwaarde zijn, omdat ze 

kinderen leren hoe ook in de maatschappij 

met veel verschillende mensen moet 

worden omgegaan. Van groter belang is dat 

op school een eenduidige aanpak voor de 

kinderen bestaat.”

Har Boonen van bs Harlekijn in Baexem:

“Deels eens. Zolang er met een 

werktijdfactor tot vier cijfers gewerkt wordt 

en niet gekozen wordt voor dagen, met als 

minimum een halve werkweek.”

Gerard van der Kamp van Het Timpaan 

in Wehl: “Eens. De balans tussen full- en 

parttimers is scheef gegroeid. Het is steeds 

lastiger om tot een consistente invulling 

van groepsleerkrachten te komen. De 

toedeling van schooltaken wordt door alle 

kleine banen veel ingewikkelder. En ook de 

stress en het werkdrukgevoel nemen toe.”

Inge Aipassa van rk De Wijde Blik in 

Kamerik: “Deels eens. De betrokkenheid bij 

de totale school is klein. Parttimers voelen 

zich deels betrokken, vaak niet verder dan 

hun eigen klas.”

Gérard Zeegers van obs de Bonckert en 

obs het Ogelijn in Boxmeer: “Oneens. 

Het zijn niet de parttimers of de fulltimers 

die funest zijn voor het onderwijs. Het 

gaat zoals het gaat. We leven in een tijd 

waarin veel leerkrachten parttime werken. 

Het is prachtig als zij er voor de volle 100 

procent (willen) zijn voor de kinderen van 

hun school, ook als zij ‘maar’ 50 procent 

van de tijd aanwezig zijn. Als parttimers in 

uw mening telt � peiling

g e d e e l d  s c h o o l l e i d e r s c h a p

Hoe populair zijn duobanen voor de directie? Op LinkedIn werd 

er een discussie over opgestart. Een greep uit de reacties:

Michel Verdoorn, onderwijsadviseur: 

“In Engeland schijnt het steeds vaker voor te komen dat er 

een onderwijsinhoudelijke directeur en een zakelijke directeur 

is. Verschillende compe tenties vullen elkaar daarbij dus aan. 

Toch staan maar weinig scholen open voor zo’n combinatie. 

Hoe zou dat komen?”

Bettine Bakker, schoolleider DOK 12 in Amersfoort: 

“Mijn voorkeur zou uitgaan naar een managementteam met 

teamleiders en een directeur of een facilitair en onderwijs-

kundig leidinggevende.”

Maeyke Wiggers-de Ree, schoolleider bij Het Sticht in Utrecht: 

“Ik vind het zeer waardevol om in een duobaan te werken. Uit 

ervaring kan ik zeggen dat je beter kunt sparren en duidelijke 

lijnen uit kunt zetten. Je hoeft het niet allemaal in ‘je eentje’ 

uit te zoeken. Verder werk je veel meer vanuit je eigen talent, 

omdat je de taken zo kunt verdelen. Ik denk dat je bij de intern 

begeleider ook een goede sparringpartner kunt vinden, maar 

soms is het sparren vanuit gelijke verantwoordelijkheid/taken 

en functie meer verdiepend. Zeker rondom thema’s vanuit 

visie en beleid.”

31%
eens

29%
deels eens

40%
oneens
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leerkracht een even goede klik. Als het nou een keertje 

niet zo goed klikt met een leerkracht is het prettig als 

er een gedeelte van de week iemand anders voor de klas 

staat.”

Het voordeel van parttimers, zeker in een kleine school, 

is dat er meer mensen en dus meer meningen zijn, aldus 

Hessels. “Er is ook meer verschillende expertise. Dat is 

gunstig voor de onderwijskwaliteit.” Thierry vindt het 

daarnaast een voordeel dat mensen buiten het onderwijs 

ook kennis en ervaring opdoen. “Een parttime intern 

begeleider heeft een tijdje ook bij een onderwijsadvies-

dienst gewerkt. Van die expertise konden wij toen ook 

profi teren.” En we moeten ook niet denken dat fullti-

mers er wel de hele week zijn. Mekkes: “Die hebben ook 

compensatieverlof, of ze maken gebruik van de bapo-

regeling. Zo groot is het verschil niet.” �

Nieuwe peiling
De nieuwe stelling waarop u kunt 

reageren luidt:

Voor traditionele 
vernieuwingsscholen 
(zoals Jenaplan, Dalton en 
Montessori) is Passend 
onderwijs een eitje

Ga naar www.avs.nl en geeft uw 

mening!

profi teren zo enorm van het feit dat 

er twee leerkrachten voor de groep 

staan. Ze vervangen elkaar meestal bij 

afwezigheid en als een ieder doet waar 

hij of zij goed in is, dan komt het beste 

naar boven. Parttimers zijn dus juist een 

aanwinst voor het primair onderwijs!”

die beschikbare tijd volledig beschikbaar 

zijn voor de kinderen, dan hebben zij daar 

profi jt van.”

Leo Groenewegen: “Deels eens. 

Parttimers met een kleine werktijdfactor 

worden geacht van alles op de hoogte te 

zijn. Dat lukt niet in bijvoorbeeld twee of 

drie dagen. Zeker niet als de parttimer twee 

aanstellingen bij verschillende scholen 

heeft. Het gevolg is hoge werkdruk of 

onvolledige competenties.”

Gerda Bramer van De Hobbitstee in 

Eemnes: “Oneens. Parttimers komen altijd 

weer fi t voor de klas en kunnen bij ziekte 

de dagen van hun duo-collega overnemen! 

Verder weten twee altijd meer dan één... 

Ook als het over (probleem)kinderen gaat!”

Berry Hakkeling van cbs Overschie in 

Rotterdam: “Oneens. Parttime werknemers 

zijn een gegeven waar je mee werkt en 

onderdeel van de maatschappij. Fulltime 

medewerkers hebben natuurlijk een 

meerwaarde. Centraal staan competenties. 

Als deze ontoereikend zijn spreek je over 

‘funest’.”

H.J.H.M. Verbugt van basisschool Aan 

de Bron in Weert: “Eens. Een school met 

24 leerkrachten, waarvan één leerkracht 

fulltime werkzaam is, en de rest vier of 

minder dagen, is een lastige klus voor het 

management. Op zich heb ik niets tegen 

een aantal personen dat parttime werkt, 

hun inzet kan evengoed goed of zelfs beter 

zijn, maar een school zonder mensen die 

de hele week aanspreekbaar zijn vraagt 

erg veel inzet van het management.”

Anita van Laren-van der Meer van 

cbs Rehoboth in Naaldwijk: “Oneens. 

Parttimers vullen elkaar juist geweldig 

aan. Niemand is overal goed in. Eén en 

één is duidelijk meer dan twee! Kinderen 

t r e n d s  i n  d e e lt i j d w e r k

Het aantal deeltijders in het onderwijs loopt terug. 

Volgens de Statistieken ArbeidsMarkt OnderwijsSectoren 

(www.stamos.nl) van het Sectorbestuur Onderwijs-

arbeids markt (SBO) werken in 2010 in het primair 

onderwijs 180.200 mensen. Daarvan heeft meer dan de 

helft (57 procent) een aanstelling van 85 procent of meer. 

Van de 77.500 personeelsleden die minder dan 85 procent 

per week werken, werkt ruim tweederde (54.200) tussen 

de 25 en 75 procent. Ter vergelijking: in 2005 werken er 

van de 173.500 mensen in het primair onderwijs 47 procent 

in aanstellingen van minstens 85 procent per week.

Tussen 2005 en 2010 steeg het aandeel vrouwen in het 

onderwijs van 78,5 naar 81,6 procent. Procentueel zijn 

vrouwen minder in deeltijd gaan werken. In 2005 werkt 

61,9 procent van de po-vrouwen parttime, in 2010 is dat 

49 procent. Een mogelijke verklaring is het grote aantal 

jonge (nog kinderloze) instromers. In 2010 is 39 procent 

van de werknemers jonger dan 36 jaar, in 2005 was dat 

28,2 procent.

Het percentage po-deeltijdmannen is veel lager en neemt 

ook iets af. In 2010 werkt 17,7 procent van de mannen 

minder dan 85 procent, in 2005 was dat 20,3 procent.

‘ z o r g l e e r l i n g e n 

k u n n e n  h e t  e r 

m o e i l i j k  m e e 

h e b b e n .  d i e  h e b b e n 

b e h o e f t e  a a n 

c o n t i n u ï t e i t  e n 

s t r u c t u u r ’
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‘d i t  h a d  i k  v eel  eer d er  m o e t en  d o en ’

‘Wij doen het altijd zo!’ Verstarring dreigt bij teams die al 

jaren bij elkaar zijn. Maar hoe krijg je mensen in beweging? 

Schoolbesturen vinden verschillende wegen. 

Van enthousiasmeren tot rechtspositionele 

oplossingen. 

tekst astrid van de weijenberg

Mobiliteit 
bevorderen door
enthousiaste
verhalen

thema � de kr acht van het team
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“Soms ben ik op een 25-jarig of 40-jarig jubileum en dan 

heb ik moeite om de felicitatie van harte uit te spreken.” 

Dat zegt Theo Huting, algemeen directeur van de stichting 

IJsselgraaf, twintig openbare basisscholen in de gemeenten 

Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. “De goede niet 

te na gesproken. Er zijn leerkrachten die 25 jaar in groep 

3 staan en die nog steeds de juiste spirit hebben, die zich 

steeds ontwikkelen.” Maar dat zijn uitzonderingen, vindt 

hij. Het gebeurt eerder dat jonge mensen binnen de kortste 

tijd ingeslepen gewoontes overnemen. Omdat het team dat 

al jaren zo doet, omdat iets anders al eens geprobeerd is.

Huting is daarom een groot voorstander van mobiliteit. 

Maar zijn ervaring is dat je mobiliteit niet af kunt dwin-

gen. “De cao is rigide.” Hij zou graag meer ruimte in de cao 

zien, zodat je deskundigheid binnen onderwijsorganisaties 

kunt spreiden. Huting: “Jonge leerkrachten vinden het 

volkomen nor-

maal om regel-

matig van plek 

te wisselen, 

maar zo gauw 

ze een gezin 

hebben, krijg 

je mensen moei-

lijk in beweging.”

Dat laatste herkent 

ook Leo Breukel, voor-

zitter van het college 

van bestuur van 

Aves, 27 scholen in 

de Noordoostpol-

der, Kampen en 

Vollenhove. 

Daarom 

meent hij 

dat je de 

groep met 

jonge 

gezinnen 

tijdelijk met rust moet laten. Breukel: “Die hebben tien 

jaar nodig om hun gezin op stoom te krijgen. Daarna wil-

len ze wel weer.”

Bij Aves willen heel veel mensen. Dat komt, denkt 

Breukel, omdat mobiliteit uit de taboesfeer is gehaald. 

“Mobiliteit had altijd een negatieve insteek. Als je niet 

functioneerde, ging je naar een andere school. Of men 

kwam gewoon niet op de gedachte. Wij hebben dat 

bewustwordingsproces in gang gezet. We stelden vragen 

als: Wat wil je met de rest van je leven? Hoe wil je je ver-

der ontwikkelen? En bovendien gaan wij altijd uit van 

vrijwillige mobiliteit.”

Alle mensen die de overstap naar een andere school 

waagden, bleken enorm positief, vertelt hij. “Na een paar 

maanden acclimatiseren, zeiden ze: ‘Dit had ik veel eer-

der moeten doen’. Die verhalen hebben we heel bewust 

uitgedragen en doorverteld. Tijdens studiedagen, in 

nieuwsbrieven. En dat heeft een olievlekwerking gehad. 

Mensen gingen nadenken over hoe lang zij zelf al niet op 

hun school zaten.”

In de jaren dat Breukel, bij de voorloper van Aves, mede-

werkers bewust stimuleerde om van werkplek te ver-

anderen, deed een derde van alle leerkrachten dat ook 

daadwerkelijk. Onder schooldirecteuren lag dat percentage 

zelfs op twee derde. Breukel: “We hebben er bewust voor 

gekozen om de directeuren het voorbeeld te laten geven.”

Stapje terug
Bij Aves was het succes zo groot dat het soms wel eens 

teveel werd, met name voor leerlingen en ouders. Toen 

is een stap terug gezet. Breukel: “We hebben de nadruk 

gelegd op verschillende vormen van mobiliteit binnen de 

school: binnen de bouw, binnen de groep en door taakdif-

ferentiatie. Degene die wil wisselen heeft het eerste recht, 

niet degene die al jaren voor een bepaalde groep staat. 

Dat iemand een groep mag claimen is een denkfout die 

het onderwijs jarenlang heeft beheerst.”

Voor de school is het goed dat leerkrachten allround zijn. 

Breukel: “Natuurlijk zijn er specialisaties en 

hoeft niet iedereen alles te kunnen, maar 

ik pleit voor een mooie mix van mensen die 

goed zijn vanaf groep 3/4 en mensen die 

goed zijn tot groep 5/6. Kleuterleerkrachten 

zijn bijvoorbeeld heel goed in de combinatie 

van spelen en leren, ook in groep 3 of 4.”

‘d at  i e m a n d  e e n  g r o e p  m a g 

c l a i m e n  i s  e e n  d e n k fo u t  d i e 

h e t  o n d e r w i j s  j a r e n l a n g  h e e f t 

b e h e e r s t ’
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DERWIJSBEDRIJF IN CONTRO
L         ONDERWIJSBEDRIJF 

IN CONTROL: 
 GRIP OP UW KWALITEIT

Als kennispartner helpt OSG u graag uw onderwijsorganisatie in control te brengen én houden. Met het 
daarvoor, samen met onderwijsinstellingen, ontwikkelde OSG kwaliteitsprogramma ‘Onderwijsbedrijf 

in Control’ brengt u de kwaliteit van uw organisatie in control aan de hand van zes pijlers:

Binnen het programma staan uw mensen centraal. Zij helpen u immers om uw organisatiedoelen 
te bereiken en zij bepalen de uiteindelijke kwaliteit van uw onderwijs.  Onderwijsbedrijf in control 
ondersteunt u om de zes pijlers in hun onderlinge samenhang op het noodzakelijke kwaliteitsniveau te 
brengen en te houden. Zo krijgt u uw onderwijsbedrijf op een passende wijze in control. 

Wilt u weten of uw onderwijsbedrijf in control is? Wij gaan graag met u in gesprek. Kijk voor meer 
informatie over onze aanpak en de zes pijlers op www.osgadvies.nl/onderwijsbedrijfincontrol.

 Als professionele onderwijsinstelling wilt u grip hebben op uw bedrijfsvoering. U wilt 

samenhang tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau in uw organisatie en 

verbinding tussen de verschillende organisatorische eenheden. En uw onderwijskundig beleid 

optimaal koppelen aan uw fi nancieel beleid. Kortom: u wilt een ‘onderwijsbedrijf in control’. Maar 

dan wel met een (fi nanciële) inspanning die reëel is voor uw organisatiegrootte.
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Nieuwe Steen 18 1625 HV Hoorn
T  0229 – 24 42 24  E  advies@vbent.org
www.vanbeekveldenterpstra.nlwerving & selectie

U zoekt een directeur, bestuurder, 
toezichthouder, controller of...!?

Wij begeleiden u graag met 
een zorgvuldige en professionele 
werving & selectie.

Meer informatie: Marja de Kruif en Hans van Willegen

U zoekt, wij vinden…ad
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Jaarlijks geven medewerkers van Aves hun wensen door op 

het gebied van scholing en mobiliteit. Ook voor dit school-

jaar waren er weer dertig mensen die van school wilden 

wisselen, van de 350. “Met die wensenlijstjes gaan we aan 

de slag. We kijken wie op welke school zou passen. Dan 

voeren leerkracht en schooldirecteur samen een gesprek 

om te kijken of het klikt. Eigenlijk heel ondemocratisch”, 

zegt Breukel. “Maar dat is wel de manier waarop het werkt. 

Het gaat om het enthousiasmeren van mensen. Niet om 

beleid of regels. Een sollicitatie voor een grote sollicitatie-

commissie schrikt af. Wie hier afgewezen wordt, probeert 

het nooit meer.”

Klaas Hadderingh, directeur van de Aves-school Konin-

gin Julianaschool in Emmeloord, wisselde na 27 jaar 

van school en heeft daar geen spijt van. “Op een gegeven 

moment zie je kinderen van kinderen komen en er treedt 

een zekere matheid bij je op. Dan vraag je je af: ga ik nog 

tot mijn 65e hier verder, of spuug ik nog een keer in mijn 

handen om vanuit een heel andere inspiratie verder te 

gaan? Ik ben toen van een kleine dorpsschool naar een 

school met bijna alleen allochtone kinderen gegaan. Dat is 

weer een heel nieuwe uitdaging.”

Hadderingh vervult in zijn team een inspirerende rol. 

 Wisselen is goed voor jezelf en voor de school, vindt hij. 

Zo ontstaat bijvoorbeeld een goede balans in een team qua 

leeftijdsopbouw. “Toen ik hier kwam was de jongste 35, 

nu heb ik weer twintigers in mijn team.” Wel zou hij als 

schoolleider wat meer invloed willen uitoefenen op wie hij 

binnenkrijgt, zodat hij nog beter bepaalde expertises bin-

nen kan halen.

Directeur Anne-Marie van Fraeijenhove van Windkracht 10 

in Emmeloord, ook een Aves-school, vindt dat ze als direc-

teur voldoende mogelijkheid heeft om te kijken of iemand 

bij de school past. En ook de MR kan zijn zegje doen. Zelf 

wisselde Van Fraeijenhove drie keer van werkplek. Zij vindt 

het van beide zijden – bij het aannemen van een leerkracht 

en wanneer ze zelf wisselt – een voordeel dat je geen lange 

sollicitatieprocedure hebt.

Nadeel van mobiliteit is wel dat soms mensen weggaan die 

je nog had willen houden. Bijvoorbeeld omdat het de enige 

man in het team is, vertelt Van Fraeijenhove. “Maar ik sti-

muleer het altijd. Het zijn altijd de actieve leerkrachten die 

de sprong in het diepe durven maken. Het is goed voor 

hun ontwikkeling en voor de school. Want het onderwijs 

verandert en kinderen ook.”

Rechtspositie
Ook de 24 schoolbesturen die aangesloten zijn bij het 

Personeelscluster Oost-Nederland (PON) leggen de nadruk 

op vrijwillige mobiliteit. De komende jaren verwachten 

ze krimp in hun regio en daarom hebben ze voor werk-

gelegenheidsbeleid en mobiliteit een breed draagvlak 

gezocht bij medezeggenschapsraden en de vakbonden. 

Projectleider Fred Ruijling van adviesbureau Penta Rho: 

“De belangrijkste hobbel is het wegnemen van rechtspo-

sitionele belemmeringen. Wie voorheen van werkgever 

veranderde, kwam onderaan de afvloeiingslijst. Door 

over te stappen van ontslagbeleid naar werkgelegenheids-

beleid hoeft dat niet meer. Wil je nu iemand ontslaan 

dan moet dat gebeuren op basis van objectieve criteria. 

En niet meer volgens het last-in-fi rst-out-principe.”

Alle scholen van de aangesloten besturen zijn daardoor 

interessant geworden voor leerkrachten die wat anders 

willen. Het mobiliteitscentrum van PON verzamelt alle 

vacatures. Mensen die van school/baan willen wisselen, 

melden zich hier. Zo’n zestig tot zeventig van de duizend 

vaste medewerkers hebben dat afgelopen schooljaar 

gedaan. De schoolbesturen hebben hun krimp daardoor 

helemaal door natuurlijk verloop kunnen opvangen.

Ruijling: “Dit najaar maken de scholen de prognoses 

voor de komende jaren. Als teams weten dat er van de 

veertien mensen één moet verdwijnen, gaan ze eerder 

nadenken over wat ze willen. Tegelijkertijd zorgen we 

ervoor dat we ook de instroom bewaken en jonge mensen 

aannemen, onder meer in de vervangingspool. Want in 

2014/2015 zien we weer een omslag. Dan stijgt de vraag 

naar personeel weer door de vergrijzing.”

PON biedt niet alleen vacatures bij alle deelnemende 

schoolbesturen, maar kijkt ook breder. Met het voorgezet 

onderwijs zijn bijvoorbeeld gesprekken over de uitstroom 

van personeel van primair naar voortgezet onderwijs. 

Ook zonder krimp is Ruijling groot voorstander van 

mobiliteit. “De krimp heeft gezorgd voor aantoonbare 

noodzaak van mobiliteit. Maar het moet ook een onder-

deel zijn van stimulerend personeelsbeleid. Mensen 

moeten nadenken over wat ze tot hun 65e willen doen 

en bereiken.” �

thema � de kr acht van het team

‘o p  e e n  g e g e v e n  m o m e n t  z i e 

j e  k i n d e r e n  v a n  k i n d e r e n 

ko m e n  e n  e r  t r e e d t  e e n  z e k e r e 

m at h e i d  b i j  j e  o p ’

‘d e  b e l a n g r i j k s t e 

h o b b e l  i s  h e t  w e g n e m e n 

v a n  r e c h t s p o s i t i o n e l e 

b e l e m m e r i n g e n ’
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thema � de kr acht van het team

‘al s je je los van elk a ar ont wikkelt,  ontmoet je elk a ar l ater weer’

Steeds meer leerkrachten volgen een studie naast hun werk. Dankzij de Lerarenbeurs is vooral het 

aantal leerkrachten dat een langere opleiding volgt gestegen. Wat betekent dat, als in het team 

veel leerkrachten een zware studie volgen? Welke effecten heeft dat op de ontwikkeling van de 

school als geheel? Kader Primair ging kijken in Amersfoort, bij twee scholen met een groot aantal 

studerende leerkrachten. tekst lisette blankestijn

Individuele scholing 

➥ Teamontwikke
➥ Beter on

Foto: Hans Roggen
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In De Tafelronde, 

een katholieke 

basisschool in de 

Amersfoortse wijk 

Schothorst, maakt 

een leerkracht bij 

de koffi eautomaat 

een praatje met 

haar directeur, Jos 

Houtveen. Ze is in 

school, maar geeft 

vandaag geen les: 

het is haar studie-

dag. Ze volgt de 

masteropleiding 

Special Educational Needs (SEN) en moet een aantal opdrach-

ten uitvoeren. Dat doet ze op school, met haar eigen groep. 

Houtveen: “Zo past ze de kennis die ze opdoet tijdens haar 

opleiding direct toe in de klas.” Naast deze collega zijn er 

nog zes leerkrachten die een opleiding volgen: nog een leer-

kracht doet de master SEN, twee leerkrachten volgen de mas-

ter Leren en Innoveren, iemand studeert Omgangskunde, 

anderen doen een middenmanagementopleiding en verdie-

pen zich in NT2-onderwijs. Zeven studerende leerkrachten, 

op een team van veertig. De Lerarenbeurs en het eigen scho-

lingsbudget maken het mogelijk. “Ze zijn er fl ink wat tijd 

aan kwijt”, vertelt Houtveen. Een hele of halve dag per week 

naar school, en dan nog zo’n twintig uur zelfstudie.”

Passend onderwijs
Een paar honderd meter bij de Tafelronde vandaan ligt de 

sbo Michaëlschool, een school voor moeilijk lerende kin-

deren. De school valt net als de Tafelronde onder de Stich-

ting Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort. Ook in deze 

school werken veel leerkrachten aan hun professionalise-

ring, vertelt directeur Eva Naaijkens. “Van de 15 groepsleer-

krachten volgen er vijf een master SEN. Allemaal met een 

Lerarenbeurs. Daarnaast studeren een collega en ik Onder-

wijswetenschappen aan de Open Universiteit en speciali-

seert de orthopedagoog zich op het gebied van dyslexie. De 

leerkrachten volgen verschillende specialisaties, van reke-

nen, gedrag tot taal en lezen. Met alle beweging rondom 

Passend onderwijs hebben we dit soort kennis hard nodig. 

We verwachten dat onze leerlingenpopulatie verandert 

als leerlingen die nu 

nog naar REC-scholen 

gaan, naar het spe-

ciaal basisonderwijs 

komen.” Deze school 

ademt ontwikkeling, 

momenteel. “Vier jaar geleden stonden we nog te boek als 

zwakke school, het leerrendement bleef achter. Niemand 

uit het team was bereid om een studie te doen. We heb-

ben een ‘Bouwsteen gedragsproblemen’ gevolgd bij het 

Seminarium voor Orthopedagogiek en sindsdien is er 

keihard gewerkt. Iedereen enthousiasmeert elkaar. Ik ben 

megatrots, we zitten echt in een fl ow om te leren. Dit 

straalt af op de hele school.”

School ontwikkeling
Mooi, al die scholing. Maar betekent ontwikkeling van 

individuele leerkrachten ook automatisch ontwikke-

ling van het team? Of staat die dan stil? Houtveen en 

Naaijkens vinden van niet. “Als mensen zichzelf ontwik-

kelen pakken ze ook de schoolontwikkeling makkelijker 

op. Neem mijn twee collega’s die de master Leren en 

Innoveren volgen. Zij sturen in school drie onderzoeken 

procesmatig aan en betrekken daar veel collega’s bij. Die 

ontwikkelen dus ook onderzoekscompetenties, doen mee 

met studiedagen, voelen zich deskundiger. Zo doen deze 

masterstudenten bijvoorbeeld een opdracht om onze 

bovenbouwkinderen vaardiger te maken in het zelfstan-

dig werken. De kar van het doen van onderzoek trok ik 

voorheen, maar 

zij trekken het 

naar een hoger 

plan. Daarbij 

komt dat de 

individuele oplei-

dingen die de 

groepsleerkrach-

ten volgen onze 

school helpen om 

te blijven aanslui-

ten bij de ontwik-

kelingen in onze 

wijk. Die ontwik-

keling vraagt 

niet alleen inzet 

op bijvoorbeeld 

hoogbegaafdheid, maar ook om inzet op taalachterstan-

den en gedragsproblemen.”

Ook Naaijkens ziet dat individuele scholing leidt tot 

teamontwikkeling. “Een van de pijlers van de Michaël-

school is de koppeling van leerlijnen aan taalontwikke-

ling. Een van de leerkrachten werkte aan een beschrijving 

van de referentieniveaus. Tijdens een debat daarover had 

haar collega die een master SEN in die richting volgt 

belangrijke inbreng. Dit betekent een grote verdieping 

van ons werk aan die pijler. Een andere pijler betreft 

(School Wide) Positive Behavior Support (PBS, meer hierover 

in Kader Primair 2, oktober 2011, red.). Wij beginnen in 

januari met een pilot. PBS moet breed gedragen zijn bin-

nen de school, daarom hebben we een werkgroep. In die 

werkgroep zullen collega’s hun kennis over gedragspro-

blemen delen met hun collega’s.”

Eva Naaijkens, directeur van de sbo 
Michaëlschool: “We zitten in een fl ow om 
te leren.” Foto: Peter Hilz

“Je moet ervoor waken dat je je team niet 
overvoert met je eigen inspiratie”, aldus 
Jos Houtveen van kbs de Tafelronde.
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Passend onderwijs hebben we dit soort 
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thema � de kr acht van het team

Zijn er dan helemaal geen nadelen te noemen, van al die 

studerende leerkrachten? Toch wel. Naaijkens: “Ons uit-

gangspunt is: de leerlingen mogen niet lijden onder hun 

lerende leerkrachten. Wij willen maximaal twee verschil-

lende gezichten voor de groep. Zeker onze leerlingen hebben 

rust, reinheid en regelmaat nodig. Om daar je organisatie op 

in te richten is een heel gegoochel, met al die studerende leer-

krachten. Zodra iemand zich ziek meldt, ontstaat er voor mij 

logistieke horror. En ook voor de rest van het team: is het je 

studiedag, maar je collega die voor je groep zou staan is ziek, 

dan moet je toch komen. Daarnaast verloopt de afstemming 

met de hogeschool die de opleidingen verzorgt niet goed. 

Mijn teamleden hoorden pas na de grote vakantie hoe hun 

studierooster eruit zou zien! Terwijl ik al ruim vóór de zomer 

met de formatie en het vergaderrooster bezig ben. Daarbij 

komt de administratieve rompslomp van de Lerarenbeurs. 

Je moet de vervangingsgelden heel precies verantwoorden.” 

Druk is het ook, vertelt Houtveen. Soms wringt al die persoon-

lijke ontwikkeling met het taakbeleid. “Mensen maken veel 

uren voor hun opleiding, maar hun taken binnen de school 

moeten ook gebeuren.” Hier komt het aan op de leiderschaps-

kwaliteiten van de directeuren. Houtveen: “Je moet als school-

leider ervoor waken dat je je team niet overvoert met je eigen 

inspiratie. We hebben zes jaar geleden besloten om ons in 

fasen te ontwikkelen, dus daarbij moet je keuzes maken.” “Als 

ik weer eens supergeïnspireerd van een congres kom, slinger 

ik dat niet gelijk een teamvergadering in”, voegt Naaijkens 

toe. “Dan ga ik wel even met Jos kletsen, of ik zet het op Twit-

ter. Ik houd mijn team nu in de luwte. Als je als schoolleider 

een heldere koers uitzet kan er heel veel. En als je je los van 

elkaar ontwikkelt, ontmoet je elkaar later weer.” �

‘a l s  m e n s e n  z i c h z e l f 

o n t w i k k e l e n  pa k k e n  z e  o o k 

d e  s c h o o lo n t w i k k e l i n g 

m a k k e l i j k e r  o p ’

Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP

NVAO geaccrediteerd!

Bent u schoolleider en wilt u opbrengstgericht leiderschap 
effectief inzetten ter verbetering van leerlingresultaten? 

Schrijf u dan nu in voor de Master Educational Leadership! 
De master start in januari 2012. 

Meer informatie: www.pentanova.nl

Ook BS De Krommen Hoek in 
Breugel heeft gebruik gemaakt 
van AVS Voordeel en gekozen 
voor Multifi lm zonwering. 

Koop Multifi lm voordeliger met 
AVS voordeel, lees op de website 
meer over de voordeelregeling of 
ga direct naar www.multifi lm.nl

Multifi lm: én warmtewering én
lichtwering én kostenbesparing

Ingenieursburo De Leeuw
Postbus 3 - 1740 AA Schagen
Tel. 0224 - 59 19 41
info@multifi lm.nl
www.multifi lm.nl
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

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

Zo kan het ook!: brede school Heuvelrijk uit Gerwen (NB) betrok de leerlingen 

intensief bij de inrichting van deze onlangs gerenoveerde school. Van 

kleurgebruik tot meubilair en buitenspeelplaats: overal komt de inbreng van 

de kinderen in terug. tekst vanja de groot

Nieuwsgierig naar de mening 

van de leerlingen – met in haar 

achterhoofd de antroposofi sche 

kleurenfi losofi e van Rudolf 

Steiner – vormde het belangrijk-

ste motief voor adjunct-directeur 

Karin Mertens om bij de renovatie 

en omvorming van basisschool 

St. Clemens naar brede school 

Heuvelrijk de wensen van de 

kinderen op het gebied van 

inrichting mee te nemen. ‘Wat 

vinden jullie nu zelf leuk?’, vroeg 

Mertens in informele gesprekjes 

aan leerlingen uit alle groepen. 

“Via deze conversaties, aan-

wijsplaatjes en bijvoorbeeld het 

laten tekenen van de ‘ideale school’ kreeg 

ik een heel goed beeld van wat de kinderen 

wilden.” Mertens gaf deze ideeën door aan 

de architect, die de input verwerkte in zijn 

ontwerp. “Dit ‘samen denken’ was belang-

rijk voor de architect. Vaak zijn architecten 

eigenwijs en leggen deze inbreng naast zich 

neer, maar Arjen (Weijer, LSWA architecten) 

luisterde heel goed naar ons.”

Deze voorspoedige samenwerking heeft 

geresulteerd in een gebouw waar de invloed 

van de kinderen goed zichtbaar is. Mertens: 

“De onderbouwlokalen hebben warme 

kleuren als rood en roze gekregen, terwijl 

de bovenbouwleerlingen kozen voor koelere 

kleuren als blauw en groen. A la Steiner, 

maar dan minder ‘pastellerig’ en met meer 

variatie naar bijvoorbeeld bordeauxrood en 

hardroze voor de jongste groepen. Iedere 

groep heeft daarnaast een eigen kleur(tint), 

die subtiel verwerkt is in het lokaal.” 

Behalve in kleurgebruik is de stem van de 

leerlingen ook zichtbaar in het meubilair. 

“De kinderen wilden kunnen lezen op een 

lekkere bank, dus de centrale bibliotheek 

is uitgerust met sofa’s. Ook vroegen ze om 

afgezonderde groepsplekken om samen te 

werken en spelen. Die zijn gerealiseerd op 

vides in de lokalen en plekken in de gang. In 

de onderbouw is daarbij veel gewerkt met 

knusse kussens op de grond en in de boven-

bouw hebben we met relatief goedkope 

Ikea-keukenbladen werkbanken op maat 

gemaakt.” Verder heeft de school nu een 

grote theaterzaal, annex aula, annex gym-

zaal, die door schuifwanden en verhogingen 

van elkaar gescheiden kunnen worden. De 

speelplaats buiten wordt deze maand aan-

gepakt en belooft fruitbomen, boomstron-

ken, verstopplekken, zwerfkeien, iglohutten 

van knotwilgen en een moestuin 

die de leerlingen zelf gaan 

onderhouden. “Al met al hebben 

we veel kunnen realiseren en 

zijn alleen hele kostbare zaken 

geschrapt, zoals survivaltorens 

met kabelbanen ertussen.”

Het gebouw oogstte veel lof op 

de open dag, de kinderen zijn 

enthousiast en Mertens vindt 

dat de aanpak heel positief heeft 

uitgepakt. ”Vooral de ruimte en 

de creatie van de afzonderlijke 

werk- en speelplekken daarbin-

nen vallen in de smaak. Soms 

had een vensterbank net iets 

hoger gekund, waardoor je er 

een tafel onder kunt schuiven, maar dat 

zijn details.” De adjunct-directeur kan de 

gekozen werkwijze van harte aanbevelen. 

Waar moeten scholen daarbij op letten? 

“Wees niet te voorzichtig met veel kleur. 

Kinderen houden daarvan, het is niet snel 

te druk voor hen. Ook kan veel kijken en 

vergelijken voordeel opleveren, zoals onze 

werkbanken van Ikea-keukenbladen. Verder 

moet één teamlid de uitvoering op zich 

nemen, anders krijg je te veel meningen en 

dreigt het gevaar dat de belangrijkste, die 

van de kinderen, ondersneeuwt.” �

m e e r  w e t e n ?

www.bredeschoolheuvelrijk.nl

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

de leerling als 

binnenhuisarchitect

De onderbouw van brede school Heuvelrijk koos voor warme kleuren als 
rood en roze en knusse, afgezonderde plekjes (hier op de gang) om samen 
te werken en spelen. 
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eindver ant woordelijk management

Een van de uitgangspunten van 
Policy Governance® is de eenheid van 
bestuur. Daarin is Policy Governance 
niet uniek, want als het goed is gaat 
elk bestuur hiervan uit. Wel is het 
zinvol om stil te staan hoe dit binnen 
de principes van Policy Governance 
wordt uitgewerkt. Zeker ook omdat 
steeds meer schoolbesturen, ook in 
het kader van de functiescheiding, 
kiezen voor dit bestuursmodel.

tekst carine hulscher-slot

Policy Governance gaat er vanuit dat het 

bestuur of de bestuurder het orgaan is dat 

de belangen van de eigenaren1 verbindt 

met de prestaties en resultaten van de 

organisatie. De taak van het bestuur is er op 

toe te zien dat de organisatie de gewenste 

resultaten behaalt en ongepaste situaties 

te voorkomen. Het is niet de taak van het 

bestuur als geheel om de organisatie te 

runnen, leiding te geven, adviezen te geven, 

de schoolleider te helpen, enzovoort. Dat 

kunnen individuele bestuursleden echter 

wel, als dat zo is afgesproken. In lijn gezet 

levert dit de volgende keten op: eigenaars 

> bestuur(der(s)) > directeur(en) > 

operationele organisatie.

Een bestuur oefent gezag uit als geheel 

en niet als een aantal individuen. Dat 

heeft alles te maken met het afl eggen van 

verantwoording. En uiteraard geldt dat de 

individuele leden eenmaal door het bestuur 

genomen besluiten moeten respecteren. 

Deze handelwijze geeft ook ruimte voor 

discussie en het uitspreken van eventuele 

verschillen in opvatting gedurende het 

besluitvormingsproces.

Plichten
Aan het bestuur is een aantal plichten toe-

vertrouwd: de zorgplicht, toezicht houden, 

loyaliteit en te goeder trouw handelen. Deze 

verplichtingen hangen samen met het feit 

dat het bestuur geen doel op zich is, maar 

dient op te treden als een maatschappelijk 

verantwoordelijke organisatie. Het bestuur 

is ten volle verantwoordelijk voor het eigen 

handelen en voor de gevolgen van dit hande-

len. Dat geldt ook voor aan bijvoorbeeld de 

schoolleider gemandateerde of gedelegeerde 

taken. Bij dat laatste is het van belang, om 

onduidelijkheden en interpretatieverschillen 

te voorkomen, goed met elkaar af te spreken 

wat de bevoegdheden en verwachtingen 

zijn met betrekking tot deze taken en om 

deze – binnen het principe van eenheid 

van bestuur – met de gedelegeerde(n) of 

gemandateerde(n) vast te leggen.

Overdragen
De schoolleider of directeur is de link tus-

sen het bestuur en de werkvloer. Het goed 

functioneren van de organisatie staat of valt 

dan ook met de kwaliteit van de relatie tus-

sen deze twee partijen. Om de schoolleider 

in positie te brengen is het nodig dat het 

bestuur twee hoofdtaken overdraagt: ver-

antwoordelijkheid voor de prestatienormen 

van de organisatie voor zowel de resultaten 

als de procesgang en gezag en gelegenheid 

om de klus te klaren. Wil men deze taken 

effectief overdragen dan is het zaak ten 

eerste verwachtingen helder te formuleren 

en ten tweede de taken ook duidelijk toe te 

wijzen. Voor het waarborgen van een goede 

controle of een goed toezicht door het 

bestuur moeten alle betrokkenen het eens 

zijn over wie in charge is.

Rol voorzitter
Binnen de normen van Policy Governance 

is de voorzitter de belangrijkste functi-

onaris binnen het bestuur. Hij/zij stuurt 

het bestuur aan bij het vervullen van de 

verantwoordelijkheden en legt daarover ver-

antwoording af. Ook ziet hij of zij er op toe 

dat besluiten passen binnen het uitgezette 

beleid en binnen de verdeling van taken en 

bevoegdheden tussen het bestuur en het 

management, rekening houdend met de 

belangen van de eigenaren.

Duidelijk onderscheid
Een van de kenmerken van Policy Gover-

nance is dat het bestuur een belangrijke 

schakel is tussen de eigenaren en de ope-

rationele organisatie, de werkvloer, en dat 

zowel bestuur als directie een duidelijk 

onderscheiden positie hebben. Binnen dit 

model komt de directie grote handelings-

vrijheid toe. Dit komt doordat het bestuur 

vastlegt welke beperkingen er gelden voor 

de beleidsruimte en handelingsvrijheid van 

de directie. En daarbij tegelijkertijd aan de 

directie de ruimte geeft om bij het ontwik-

kelen van beleid elke redelijke interpretatie 

van de door het bestuur beschreven beper-

kingen te formuleren. Dit biedt het bestuur 

de gelegenheid optimaal te besturen, maar 

dan wel vanuit de plicht tot het spreken en 

optreden als één geheel. Besturen met één 

stem dus.

1 Hiermee wordt bedoeld de formele en 

morele eigenaren van de organisatie, verge-

lijkbaar met de positie van aandeelhouders 

in een onderneming of vennootschap. Ook 

ouders kunnen tot de eigenaren worden 

gerekend.

m e e r  w e t e n ?

Het Policy Governance 

Brondocument is te vinden op 

www.avs.nl/dossiers/bestuurenmanagement/

verhoudingbestuurmanagement.

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is senior 

adviseur bij de AVS op het gebied 

van arbeids voor waarden  ont wik-

keling, medezeggenschap, organi satie-

ontwik ke ling, fusiebegeleiding, de ver-

houding bestuur-management en Policy 

Gover nance®. Ook houdt zij zich bezig met 

beleidsbeïnvloeding.

besturen

met ‘één stem’
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specia al (ba sis)onderwijs

Dat de sector zelf in beweging is 
gekomen om een kwaliteitsslag te 
maken is uniek, zegt Ellen Pieterse 
voorzitter van het jubilerende 
SBOwerkverband. De scholen voor 
speciaal basisonderwijs (sbo) 
verenigd in het SBOwerkverband 
hebben in de afgelopen vijf jaar 
concrete resultaten behaald. 
“Resultaten waar we trots op kunnen 
zijn”, aldus Pieterse. 

tekst margot bouwens

Vijf jaar gelden stelde de inspectie vast dat 

het pedagogisch klimaat bij sbo-scholen 

prima is, maar dat de opbrengst van het 

onderwijs beter kon. De hele sector scoorde 

slecht. Er moest een slag gemaakt worden. 

Het SBOwerkverband werd opgericht om 

sbo-scholen te faciliteren bij het duurzaam 

verbeteren van het onderwijs. Binnen het 

werkverband werd een meerjarenagenda 

opgesteld op basis van wat door de inspec-

tie werd verwacht en wat de scholen zelf 

wilden.

Omslag in denken: van volgend naar 
plannend
Een van de onderwerpen op de meerjaren-

agenda is het werken op basis van een 

ontwikkelingsperspectief. Pieterse: “In het 

sbo is een omslag gemaakt in denken: van 

volgend naar plannend. Lag de nadruk eerst 

op het welzijn van het kind en volgden we 

het kind in zijn ontwikkeling, de focus is nu 

meer verschoven naar wat zit erin en hoe 

krijgen we dat eruit. Voor elk kind wordt een 

ontwikkelingsprofi el met doelen en een uit-

stroomprofi el opgesteld. Met als resultaat 

dat de opbrengst van het onderwijs veel 

hoger is komen te liggen. Meer kinderen 

dan voorheen stromen nu ook uit naar het 

regulier voortgezet onderwijs.” Deze ver-

schuiving bracht met zich mee dat kritischer 

gekeken werd naar het onderwijsaanbod. 

Bestaande methoden en methodieken 

sloten niet aan op de behoeften van het 

sbo. “Die methoden en methodieken 

zijn er nu wel. Sbo-scholen vanuit het 

SBOwerkverband zijn daarbij nauw betrok-

ken geweest. Zo ook bij het ontwikkelen van 

een voor sbo-scholen geschikte Cito-toets. 

Het is dezelfde meting, alleen de vragen zijn 

anders geformuleerd. Ook daar hebben sbo-

scholen aan bijgedragen door op hun school 

een pilot te draaien.”

Cyclisch werken
De scholen binnen het werkverband hebben 

intensief gewerkt aan de 1-zorgroute. “We 

hebben gewerkt aan het op cyclische wijze 

bewaken en vormgeven van de kwaliteit van 

je school. Sbo-scholen bieden geen indivi-

dueel onderwijs. Je moet dus vanuit ontwik-

kelingsperspectieven tot groepsplannen 

komen. Als bijvoorbeeld belemmeringen bij 

een kind zijn weggenomen en het kind kan 

zich daardoor verder ontwikkelen, pas je 

het ontwikkelingsperspectief aan. Dat geef 

je dan weer vorm in het groepsonderwijs, et 

cetera. Zo krijg je een cyclische beweging 

met als resultaat kwaliteitsverbetering van 

je onderwijs”, aldus Pieterse.

Kennis delen
Leren van en met elkaar staat centraal bin-

nen het SBOwerkverband. “Toen scholen 

bijvoorbeeld aangaven te worstelen met 

het ontwikkelingsperspectief, hebben ze 

op studiedagen elkaar laten zien wat ze 

ontwikkeld hebben. Zo konden ze van elkaar 

leren en direct werken aan kwaliteitsver-

betering”, vertelt Pieterse. Daarnaast zijn 

er adoptietrajecten waarbij de ene school 

investeert in de ontwikkeling van een ande-

re school, bijvoorbeeld op het gebied van 

leerkrachtengedrag of klassenmanagement 

(zie Kader Primair 1, september 2011). In 

masterclasses worden verder onderwerpen 

besproken als: hoe positioneer je je in het 

samenwerkingsverband met reguliere basis-

scholen? Pieterse: “Sbo-scholen nemen bin-

nen zo’n samenwerkingsverband vaak een 

wat geïsoleerde positie in. In een master-

class bespreken we dan hoe je je school ook 

als expertisecentrum kunt positioneren met 

ervaring en kennis over moeilijke groepen 

en kinderen met gedragsproblemen.”

De voorzitter is blij als ze ziet hoe goed 

de sbo-scholen het doen: “Ik ben trots op 

onszelf, omdat we het als sbo-scholen met 

elkaar gedaan hebben en in vijf jaar tijd 

enorm veel resultaat hebben geboekt.” �

sbowerkverband jubileert: 

‘we hebben veel bereikt’

s p e c i a l e  j u b i l e u m u i t g av e

Op 25 november aanstaande viert het SBOwerkverband zijn eerste lustrum. 

De organisatie is in handen van de AVS. In dit kader is een jubileumboek geschreven, 

getiteld ‘Werkplaats speciaal basisonderwijs’. In het boek wordt de beginperiode 

geschetst, tot en met de komende jaren onder Passend onderwijs, vanuit het 

perspectief van de landelijke partners: OCW, inspectie en PO-Raad. Daarnaast 

vertellen leerkrachten, leerlingen, intern begeleiders en directeuren over hun leer- en 

ontwikkelproces. Het boek is na 25 november verkrijgbaar bij het SBOwerkverband via 

secretariaat@sbowerkverband.nl. Via dit e-mailadres kunnen leden en niet-leden zich 

ook aanmelden voor het lustrumcongres.

“Meer kinderen dan voorheen stromen nu uit in 
het reguliere vo”, aldus Ellen Pieterse, voorzitter 
van het SBOwerkverband, dat vijf jaar bestaat. 
Foto: Anne Hamers
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achtergrond

s c h o l in g  n o g  in  k in d er s c h o en en

De functiemix wil de aantrekkelijkheid en status van het beroep van leerkracht naar een hoger 

plan tillen en de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Dat laatste staat of valt met (na)scholing 

van goed niveau. Kiest een school(bestuur) in dat kader voor een specialist, een benoeming 

op basis van bewezen competenties of voor een algemene LB-opleiding? Wat zijn passende en 

haalbare opleidingseisen voor een LB-functie? En wat is passende scholing? Schoolbesturen 

tasten vaak in het duister. Ook in opleidingsland heerst nog veel onduidelijkheid en verwarring 

over de LB-functie.  tekst astrid van de weijenberg

Welke opleiding verwacht ik van een leerkracht in een 

LB-functie? Ieder schoolbestuur, iedere schoolleider moet 

zich die vraag stellen. De AVS en andere bonden hebben 

samen met de werkgevers voorbeeldfunctieomschrijvingen 

ontworpen. Maar wat opleidingsniveau betreft, beperkt 

deze omschrijving zich tot ‘hbo+ werk- en denkniveau 

door relevante cursussen, masterclasses, dan wel hbo-

masters’. Het convenant ‘Leerkracht van Nederland’, dat 

aan de basis ligt van de LB-functie, is iets specifi eker. Het 

voegt daaraan toe: ‘… op deelgebieden rekenen en taal, 

zorg en achterstand’. Schoolbesturen mogen bovendien 

een andere functieomschrijving en -waardering laten 

ontwikkelen, als dit maar gebeurt door een gecertifi ceerd 

functiewaardeerder binnen het systeem Functiewaardering 

Primair Onderwijs (FUWA-PO).

Dat betekent dat de verantwoordelijkheid bij de school zelf 

ligt. Er bestaat geen overzicht van geschikte opleidingen 

voor LB-leerkracht, zoals DUO (Dienst Uitvoering Onder-

wijs) dat heeft voor de Lerarenbeurs.

Opleidingseisen zelf sturen
Arjan van Eeten, voorzitter van het Landelijk Platform 

Nascholing Primair Onderwijs en manager zakelijke dienst-

verlening bij Hogeschool Fontys, snapt dat het voor scholen 

makkelijk is om legitimatie te zoeken in zo’n overzicht. 

Maar meer dan met de Lerarenbeurs kunnen schoolbe-

sturen de opleidingseisen voor een LB-leerkracht wel zelf 

sturen. “Schoolbesturen kunnen de schoolontwikkeling 

koppelen aan het opleidingsbeleid en dat weer aan het 

HRM-beleid. De Lerarenbeurs daarentegen kunnen leer-

krachten zelf aanvragen. Daar heeft de school niet zo veel 

invloed op.”

Wat een hbo+ niveau precies is, bepaalt het schoolbestuur 

dus min of meer zelf. AVS-adviseur Hans van den Berg 

ziet dat besturen op dit punt soms worstelen met de uit-

voering van de functiemix. “Sommige besturen hebben 

een uitgebreid functieprofi el gemaakt, met uitvoerige 

Op weg naar

e r  b e s ta at  g e e n  o v e r z i c h t  v a n 

g e s c h i k t e  o p l e i d i n g e n  vo o r 

l b - l e e r k r a c h t ,  z o a l s  d i e  e r 

w e l  i s  vo o r  d e  l e r a r e n b e u r s 
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scholingsvoorwaarden. Maar dan blijken die eisen dermate 

hoog dat ze de aantallen niet dreigen te halen, en dan moe-

ten ze die weer naar beneden bijstellen.”

Flirten
Zijn collega Tom Roetert vindt dat veel opleidingsinstituten 

fl irten met de functiemix. “Het is heel moeilijk om na te 

gaan of wat ze je op hun websites beloven, inderdaad van 

hbo+ niveau is. Dat is een kwestie van goed lezen, nog eens 

nabellen en een schriftelijke bevestiging vragen.”

“Dat klopt”, zegt ook Paul Esveld van het Centrum voor 

Post Initieel Onderwijs (CPION).

Bij het CPION kunnen aanbieders hun zogenoemde posti-

nitiële opleidingen (nascholingsopleidingen) laten toetsen 

en registreren. “Dat doen we op verzoek van de opleidings-

instituten zelf, op aanvraag dus. Het is geen verplichting.” 

Die vrijwilligheid betekent dat er niet altijd goed zicht 

is op de kwaliteit van de aangeboden opleidingen, vindt 

Esveld. “Wij zijn voor een goede inhoudelijke en kwalita-

tieve duiding van opleidingen. Maar 

dat is complex en kostbaar.”

Wie in het CPION-register zoekt 

vindt daar vooral de opleidingen tot 

taalcoördinator en rekencoördinator. “Wij hebben 

samen een aanbod ontwikkeld en dat geregistreerd 

bij CPION”, legt Van Eeten van het Landelijk Platform 

Nascholing Primair Onderwijs uit. Het platform is een 

samenwerkingsverband van diverse hogescholen. Van 

de ongeveer 33 hogescholen die nascholing verzorgen, 

zijn er 22 aangesloten. Doel is de kwaliteit van de post-

initiële opleidingen te borgen. Van Eeten: “We heb-

ben onlangs samen met het Freudenthalinstituut en 

het Expertisecentrum Nederlands geïnvesteerd in de 

complete revisie van de opleidingen Taalcoördinator 

en Rekencoördinator. Daarnaast hebben we de nieuwe 

opleiding Coördinator Opbrengstgericht Werken 

ontwikkeld.”

Ervaringscertifi caten
Een opleiding volgen is één manier om in aanmerking 

te komen voor een LB-functie, een EVC-certifi caat is de 

tweede mogelijkheid. EVC staat voor Erkenning van 

Verworven Competenties. EVC’s lagen een tijd lang 

onder vuur. Uit een onderzoek van de onderwijsinspec-

tie in 2008 in het mbo bleek dat 74 procent van de 458 

onderzochte EVC-procedures een onvoldoende scoorde. 

LB Leerkrachten van schoolbestuur Innovo uit Heerlen volgen een LB-opleiding. Innovo heeft inmiddels zo’n 
honderd fte’s benoemd in een LB-functie. Foto’s: Rolf Boertien
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Inmiddels is er een verbetertraject ingezet: ‘Actieplan 

kwaliteit van EVC’. Dat loopt nog tot eind dit jaar. Woord-

voerder Jan-Willem Swane van de inspectie kan dan ook 

nog niet zeggen of het de kwaliteit van de procedure heeft 

verbeterd.

De meningen over EVC’s lopen uiteen. De kwaliteit van 

een ervaringscertifi caat staat of valt met een goede beoor-

deling van de verworven competenties. AVS-adviseur Van 

den Berg is voorstander van EVC’s. “Het doet recht aan de 

hoge kwaliteit en de vele competenties die leerkrachten 

kunnen hebben. Daarbij gaat het niet om de hoeveelheid 

ervaring, maar om de juiste ervaring. Kwalitatieve ervaring 

is echter geen vanzelfsprekendheid om in aanmerking te 

komen voor een LB-functie.” Net als een hoge opleiding 

geen vanzelfsprekendheid is. Ook een afgestudeerde van de 

academische pabo komt bij de meeste schoolbesturen niet 

automatisch in aanmerking voor een LB-functie.

Als het om een functie als bouwcoördinator of coach gaat, 

ziet ook Van Eeten wel wat in EVC’s. “Daarbij kan ervaring 

en opleiding belangrijk zijn. Maar bijvoorbeeld een functie 

als taalcoördinator kan behoorlijk afwijkend zijn van het 

werk van een leerkracht. Daar past het werken met EVC’s 

niet bij, omdat het hier om een unieke, geïntegreerde com-

binatie van taken gaat. Wij doen bij Fontys en bij de andere 

hogescholen daarvoor dan ook geen versnelde trajecten op 

basis van EVC’s.”

Bij wie doorloop je zo’n EVC-procedure op LB-niveau? Dat 

is nauwelijks te achterhalen. In het register van het Ken-

niscentrum EVC staan negen aanbieders geregistreerd voor 

EVC Leerkracht Basisonderwijs. Na veel bellen en doorvra-

gen blijkt dat tot nu toe alleen Axum EVC’s afgeeft voor 

LB-leerkrachten. Axum had daarvoor een voorlopige erken-

ning. Het bedrijf ging echter onlangs failliet, maar men 

probeert de EVC-procedure elders onder te brengen.

Actuele kennis
Schoolleider Bert Peeters van basisschool St. Antonius in 

Schin op Geul en De Plenkert in Valkenburg – aangesloten 

bij schoolbestuur Innovo uit Heerlen en omgeving – heeft 

tot nu toe vier specialisten benoemd in LB-functies. “Het 

voordeel als iemand een scholingstraject doet, is dat zijn 

kennis heel actueel is. Het onderwijs verandert snel. Als 

je tien jaar geleden je pabo-diploma haalde, ben je al niet 

meer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.” 

Peeters heeft inmiddels een leesspecialist, een specialist 

‘ h e t  i s  h e e l  m o e i l i j k  n a  t e 

g a a n  o f  w at  z e  j e  o p  h u n 

w e b s i t e s  b e lo v e n ,  i n d e r d a a d 

v a n  h b o +  n i v e a u  i s ’

Sinds Innovo werkt met een proefbenoeming is er voldoende animo voor de LB-functie.
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jonge kind, een specialist hoogbegaafdheid en een gedrags-

specialist in huis. Een rekenspecialist volgt nog. Sommigen 

zijn nog met de opleiding bezig en hebben een proefbenoe-

ming, anderen zijn al klaar en zijn defi nitief benoemd. De 

specialisten werken voor beide basisscholen. Peeters vindt 

nu al dat ze merkbaar effect hebben op het onderwijs. 

“Het is een verbetering voor de scholen. De specialisten 

voelen zich echt verantwoordelijk voor hun vakgebied. Ze 

komen met verbetervoorstellen, kijken kritisch naar de 

lesmethoden.”

De procedure van de proefbenoeming doet het goed bij 

Innovo, zegt HRM-beleidsmedewerker Nancy Bastiaans. 

“Eerst was er wat aarzeling. ‘Als ik die opleiding doe, krijg 

ik dan ook die functie?’ Dat bracht onzekerheid mee. Sinds 

we werken met een proefbenoeming is er voldoende animo 

voor de LB-functie.”

Innovo (1.300 medewerkers, ongeveer 1.100 fte’s) heeft 

inmiddels zo’n honderd fte’s benoemd in een LB-functie. 

Daarvan zijn er slechts vier of vijf via een EVC-procedure 

gelopen. De meeste leerkrachten geven de voorkeur aan 

een reguliere opleiding. Het gros specialiseerde zich door 

middel van een post hbo-opleiding, bijvoorbeeld taal- of 

rekencoördinator. Ongeveer een derde van de Innovo-leer-

krachten volgt de speciale LB-opleiding van Axum/Brokx 

Opleidingen. Dat is een van de weinige brede opleidingen. 

Kerndocent Rolf Boertien: “LB-leerkrachten zijn minstens 

50 procent van de tijd verantwoordelijk voor een klas. 

Onze focus ligt daarom voor een groot deel op het werken 

in de klas. Maar we besteden ook aandacht aan hoe je 

veranderingen door kunt voeren bij je collega’s.” De tijds-

investering voor deze opleiding bedraagt 224 uur. Ter ver-

gelijking: een post hbo-opleiding tot bijvoorbeeld taal- of 

rekencoördinator heeft een studiebelasting van 160 uur; 

voor een masteropleiding als de Master Special Educational 

Needs uit de Lerarenbeurs staat 1.680 uur, verdeeld over 

twee jaar. Een EVC-procedure kost gemiddeld zo’n dertig 

tot vijftig uur. Kandidaten hiervoor moeten een portfolio 

samenstellen, hebben een gesprek met de portfoliobege-

leider, krijgen bezoek van de vakassessor en worden geob-

serveerd in de klas.

Wie voor welke weg kiest, is afhankelijk van wat het 

schoolbestuur wil, welk budget het beschikbaar heeft en 

of de schoolleider een ambitieus team heeft gecreëerd. 

Want het allerbelangrijkst is uiteindelijk de animo die er 

is bij het team. �

De laatste ontwikkeling binnen LB-opleidingsland is dat 

AXUM in een eigen doorstart doorgaat met de LB-opleiding. 

Brokx Consultance gaat een eigen post-hbo gecertifi ceerde 

LB-opleiding aanbieden. Meer informatie: kerndocent Rolf 

Boertien, tel. 06-52042377

achtergrond

o o k  e e n  a fg e s t u d e e r d e  v a n  d e 

a c a d e m i s c h e  pa b o  ko m t  b i j  d e 

m e e s t e  s c h o o l b e s t u r e n  n i e t 

a u to m at i s c h  i n  a a n m e r k i n g 

vo o r  e e n  l b - f u n c t i e
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Waar is de 
schoolleider?
In de klas of

in het kantoortje?

confrontatie
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Wat voor type schoolleider bent u? Loopt u 

regelmatig een rondje langs alle klassen? 

Of brengt u meer tijd door met vergaderen 

en papier- en regelwerk achter uw bureau? 

En waarom doet u het zoals u het doet? 

Twee heel verschillende schoolleiders gaan 

voor Kader Primair de confrontatie aan over de 

voors en tegens van verschillende stijlen van 

leidinggeven. tekst lisette blankestijn

Er is veel belangstelling voor schoolleiders en de manier 

waarop zij leidinggeven. De AVS en Berenschot deden 

onlangs bijvoorbeeld onderzoek onder Nederlandse school-

leiders en onderscheidden vijf typen leidinggevenden. 

Internationaal onderzocht Michael Barber de prestaties van 

schoolleiders in meerdere landen (zie Kader Primair 10, 

2011). Wat bleek? Nederlandse schoolleiders zitten relatief 

veel achter hun bureau; het zijn vaak zogenaamde adminis-

trative leaders. Barber constateerde ook dat hun tegenpolen, 

de zogenaamde instructional leaders, beter presteren: zij 

lopen meer in de school rond, coachen de leerkrachten, 

praten meer met ouders en leerlingen.

Tegenpolen Barbera Everaars lijkt een administrative 

leader volgens het boekje. “Ik schat dat ik 80 procent van 

mijn tijd besteed aan het lezen van stukken, het schrijven 

van jaarplannen, het up-to-date houden van de fi nanciën, 

vergaderingen buiten school en het organiseren en 

bezoeken van symposia. De resterende 20 procent is voor 

meer onderwijskundig werk.” Everaars stuurt voor De Blij-

berg in Rotterdam een school aan met twee zelfstandige 

afdelingen: een openbare jenaplanschool en een 

internationale school.

Gérard Zeegers heeft ook twee scholen onder zijn hoede: 

obs De Bonckert (een school voor ErvaringsGericht 

Onderwijs) en sinds kort ook obs Het Ogelijn, beide in 

Boxmeer. “Een van mijn eerste daden als directeur was 

het opheffen van het DirecteurenBeraad Boxmeer. Ik 

vroeg me bij elke vergadering hardop af: wat hebben 

de kinderen eraan, dat wij hier met zijn allen zitten 

te praten? Ik zag geen toegevoegde waarde, en tot op 

heden mist niemand dit overleg. Ik wil werk maken 

van onderwijskundig leiderschap. Dat is ook wat mijn 

schoolbestuur van me vraagt. Er is een bovenschools 

stafbureau dat veel facilitaire zaken regelt, zodat ik me 

met de leerkrachten kan richten op de inhoud. De Bonc-

kert heb ik mee-opgebouwd: eerst was ik er leerkracht, 

nu directeur. Ik zorg ervoor altijd in de buurt te zijn van 

mensen die vooruit willen en kijk mee over de schouders 

van leerkrachten. Op Het Ogelijn is behoefte aan een 

gemeenschappelijke onderwijskundige visie. We hebben 

daarover net een eerste studiedag gehad. Heerlijk: een 

hele dag alleen over onderwijs. Vervolgens is het zaak dat 

de kinderen daar profi jt van trekken.”

Type school De manier waarop je je leiderschap 

invult hangt voor een groot deel af van de school, het 

team en het bestuur, vindt Everaars. “Ik doe dit werk 

sinds 1998 en iedere school leidde ik op een andere 

manier. Dat heeft te maken met de eigenheid, problema-

tiek en grootte van iedere school, maar ook of je wel of 

niet een adjunct- directeur hebt. Op mijn beide afdelin-

gen werken zeer ervaren leerkrachten. Iedereen heeft 

bewust gekozen voor dit type onderwijs (jenaplan of 

internationaal, red.). Er is heel weinig mobiliteit; ieder-

een wil verantwoordelijkheid, kan dat aan en krijgt dat 

ook. Dat is een groot voordeel van een ‘conceptschool’. 

Als je gewoon klassikaal onderwijs geeft, moet je steeds 

weer praten: hoe geef je les, wat is je missie en visie? Dat 

hoeft bij ons niet. Ik zie dat we op de jenaplanafdeling 

uitgaan van de traditionele jenaplangedachte. Alles wordt 

daaraan gerelateerd. Ikzelf sta open voor vernieuwing, op 

ieder gebied. De kunst is: hoe zorg je dat je vooruit komt, 

met elkaar? Ik neem kennis en ideeën mee die ik opdoe 

tijdens mijn uren buiten school, bij congressen bijvoor-

beeld. Die breng ik, samen met mijn collega, in in team- 

en bouwvergaderingen.”

Al pratend wisselen Everaars en Zeegers de term instruc-

tional in voor onderwijskundig. Zijn dat synoniemen? 

Gérard Zeegers van openbare basisscholen De Bonckert en Het 
Ogelijn in Boxmeer kijkt vaak mee over de schouders van leerkrachten 
in de klas. Foto: William Moore

‘ j e  k a r a k t e r e i g e n s c h a p p e n 

b e pa l e n  h o e  j e  h e t  a a n pa k t ’
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Eigenlijk wel, vinden ze. Zeegers: “Onderwijskundig 

klinkt fi jner dan instructional. Maar eigenlijk zijn we als 

integraal schoolleider natuurlijk ook penningmeester, 

hoofd gebouwen en hoofd personeelszaken.” “Instruc-

tional geeft de indruk dat je de leerkrachten constant 

begeleidt en stuurt,” vindt Everaars. “Zo ben ik niet. Bij 

nieuwe leerkrachten trouwens wel meer dan bij ervaren 

leerkrachten.”

Regeldruk Wat maakt nog meer dat je kiest voor 

het ene of het andere type leiderschap? De school van 

Everaars is groter dan die van Zeegers. Met 45 leerkrach-

ten kan zij minder coachend te werk gaan dan hij met 

25. Maar de regeldruk is voor een kleine school nagenoeg 

even groot. Zeegers maakt zich daar niet druk over: “Ik 

zie het zo: als school krijgen we elk jaar een zak geld, en 

grote vrijheid in de besteding daarvan. Logisch dat je je 

zaken dan administratief op orde moet hebben. Of neem 

het Zorgprofi el Passend Onderwijs. Dat hebben we klaar. 

Dat was een klus, maar het biedt ons ook een handvat. Ik 

ervaar het niet als regeldruk.” Everaars: “Als schoolleider 

vind ik de eisen die Passend onderwijs aan ons stelt wel 

lastig. We moeten als team ook op lange termijn aan de 

verwachtingen kunnen voldoen.”

Persoonlijkheid Of je een administrative of meer 

onderwijskundig ingestoken schoolleider bent, hangt ook 

af van je persoonlijkheid. Zeegers: “Je karaktereigenschap-

pen bepalen hoe je het aanpakt. Toen mijn schoolbestuur 

me polste voor die tweede school vroeg ik wat voor type 

schoolleider ze zochten. Ik wil vooral een bijdrage leveren 

aan de onderwijskundige context, maar de school moest 

ook nog worden verbouwd. Daarmee heb ik geen enkele 

affi niteit, het leidt bovendien af van de hoofdzaken. Dus 

die verbouwing is bij me weggehaald.”

Een van de bevindingen van Barber was: succesvolle 

schoolleiders richten zich meer op instructional leadership: 

lerarenontwikkeling en coaching op de werkvloer. Wat 

Barbera Everaars van De Blijberg in Rotterdam lijkt een administrative 
leader volgens het boekje. Foto: Jan de Groen
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confrontatie

vindt Everaars daarvan, als succesvolle schoolleider die 

minder instructief werkt? “Ik vind dat goed leiderschap 

ook is: goed kunnen delegeren. Zorgen dat de verantwoor-

delijkheden op de goede plekken in je organisatie liggen. 

Denk alleen al aan de belangrijke functie van de intern 

begeleider in school. Je moet je team blijven uitdagen, 

zien wie wil groeien. Het herkennen van talent vind ik 

heel belangrijk. Ik denk dat een combinatie van onder-

wijskundig en administrative, organisatorisch leiderschap 

het best werkt.” Zeegers: “Alleen passie voor onderwijs is 

voor een schoolleider niet genoeg. We moeten ons laven 

aan kennis, en die twee koppelen. Lees Covey, Ofman, 

Jaworski, Senge, Van Herpen en Stevens, en ga daarover in 

gesprek met je team.”

Feedback Een andere interessante onderzoeksuit-

komst van Barber: succesvolle schoolleiders willen ook 

graag andere schoolleiders en hun scholen verbeteren. 

Zo ook Everaars en Zeegers. “Binnen onze stichting doen 

we aan visitatiebezoeken”, vertelt Zeegers. “Met een kijk-

vraag en kijkwijzer bezoeken we elkaars scholen, met als 

Internationaal vergelijkend 
onderzoek van Michael Barber laat 
zien dat Nederlandse schoolleiders 
relatief veel tijd in hun kantoortje 
doorbrengen.

doel: elkaar helpen om beter te worden. Daarbij gaan we 

zorgvuldig te werk. Je moet zuiver zijn in je feedback, 

goed voor ogen houden wat de gastheer of -vrouw van je 

wilde weten.” Ook in Rotterdam is leren van elkaar essen-

tieel. “In ons rayon en binnen de Nederlandse Jenaplan 

Vereniging gaan we regelmatig bij elkaar op bezoek en 

vragen we elkaar advies”, vertelt Everaars. “In het inter-

nationaal onderwijs is dat heel gangbaar, maar ook bij de 

Nederlandse jenaplanscholen: hoe borg je de kwaliteit van 

het onderwijs? Die vraag gaat ons allemaal aan.”

Minder scherp De verschillen tussen de verschillende 

stijlen van leidinggeven blijken gaandeweg de confrontatie 

minder scherp dan gedacht. Zeegers: “Ik had bij een admi-

nistrative schoolleider een beeld van een geïsoleerde school-

leider, type boekhouder. Maar dat is niet zo. Voor mijzelf 

geldt: alles wat ik doe, staat in dienst van de leerlingen.” 

Everaars: “Ik heb hetzelfde doel: goed onderwijs, de kinde-

ren staan altijd op de eerste plaats. Ik ben een belangrijk 

radertje om de school goed onderwijs te laten geven. Juist 

daarom bezoek ik ook veel conferenties: daar kom ik met 

andere inzichten en meningen in aanraking. Die neem 

ik weer mee naar school. Ik heb niet de wijsheid zelf in 

pacht.”

Zeegers: “Barbara kiest ervoor om veel conferenties te 

bezoeken. Dat heb ik teruggebracht tot een absoluut mini-

mum. Ik zie het wel als een uitdaging om ook die kansen 

meer te gaan benutten.” Everaars heeft zich door de con-

frontatie met Zeegers gerealiseerd dat ze te veel achter 

haar bureau zit en te weinig in de groepen komt. “Een frus-

tratie die ik vaker tegenkom en waarna ik me altijd weer 

voorneem om mijn tijd anders in te delen, maar….” �

‘ i k  h a d  b i j  e e n  a d m i n i s t r at i v e 

s c h o o l l e i d e r  e e n  b e e l d  v a n 

e e n  g e ï s o l e e r d e  s c h o o l l e i d e r , 

t y p e  b o e k h o u d e r.  m a a r  d at 

i s  n i e t  z o’
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Na twee ingrijpende operaties ben ik nog steeds 

herstellende. Ik ben nu ruim 18 maanden uit de 

roulatie. Wat staat mij, qua regelgeving, te wachten?

tekst theo van den burger

Ondanks alle inspanningen kan het toch gebeuren dat een 

werk nemer na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt raakt. Voor 

werk nemers geldt dan dat zij vallen onder de arbeids ongeschikt-

heidswet, de wet Werk en Inkomen naar Arbeids vermogen 

(WIA). De WIA bestaat uit de regeling Inkomens voorziening 

Volledig Arbeidsongeschikten (IVA), de regeling Werk hervatting 

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en minder dan 35 procent 

arbeidsongeschikt.

WIA
In de WIA kijken verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het 

UWV na twee jaar ziekte vooral naar wat een werknemer nog wél 

kan. Dit wordt vertaald in een verdiencapaciteit voor de werknemer. 

De wet bevat fi nanciële prikkels om werkhervatting te bevorderen. 

Er zijn in de WIA na de beoordeling drie mogelijkheden:

•  Een werknemer is minder dan 35 procent arbeidsongeschikt;

•  Een werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt (tussen 

35 en 80 procent);

•  Of een werknemer kan helemaal niet meer werken.

Kan een werknemer écht niet meer werken en zijn de vooruitzichten 

op verbetering slecht? Dan heeft hij/zij recht op een uitkering 

op grond van de IVA. Als er nog een geringe kans is op herstel, 

wordt de werknemer jaarlijks herbeoordeeld. Kan een werknemer 

nog gedeeltelijk werken of heeft hij/zij kans op (gedeeltelijke) 

werkhervatting? Dan valt hij/zij onder de WGA.

IVA (volledig arbeidsongeschikt – 80 procent of meer)
Werknemers die op grond van de IVA volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt zijn (er is geen zicht op herstel), hebben recht 

op een uitkering van 75 procent van het laatste loon (met een 

loonmaximum van t 190,32 per dag, cijfer juli 2011).

WGA (gedeeltelijk arbeidsongeschikt – tussen 35 en 
80 procent)
De werknemer die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt is, maar 

minder dan 80 procent, wordt geacht nog voor een deel te kunnen 

werken. De werknemer krijgt, als hij/zij voldoet aan de wettelijke 

voorwaarden, eerst een loongerelateerde WGA-uitkering. Deze 

uitkering duurt, afhankelijk van de voorwaarden, minimaal drie 

maanden en maximaal 38. Hoe lang precies hangt af van hoeveel 

jaren er is gewerkt voordat de werknemer ziek werd (het ‘arbeids-

verleden’). De werknemer moet in ieder geval minimaal 26 van de 

laatste 36 weken voordat hij/zij ziek werk, gewerkt hebben. Deze 

uitkering is de eerste twee maanden 75 procent, en daarna 70 pro-

cent van het verschil tussen het laatstverdiende loon (met een 

maximum van t 190,32 per dag) en het eventuele inkomen dat met 

werken wordt verdiend.

Minder dan 35 procent arbeidsongeschikt
In principe wordt een werknemer die voor minder dan 35 procent 

arbeidsongeschikt wordt verklaard, geacht gewoon werk te kunnen 

doen, al zal dat misschien niet zijn/haar eigen werk zijn. De werk-

gever wordt geacht passend werk ter beschikking te stellen (loon-

gevend conform de cao-regeling), of het re-integratietraject voort te 

zetten. Wanneer een werknemer twee jaar ziek is heeft de werk gever 

de mogelijkheid om een werknemer te ontslaan en of de werk-

nemer kans maakt om bij de werkgever te re-integreren. Indien dat 

laatste niet mogelijk is, ook niet in een aangepaste functie, dient de 

werkgever dit te bewijzen.

Werknemers die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt 

zijn, vallen onder de WGA. De hoogte van de uitkering is voor hen 

70 procent van het laatstverdiende loon met eerder genoemd 

maximum dagloon. Werknemers die onder de WGA vallen hebben 

echter recht op re-integratiebemiddeling.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

kunt u verkrijgen via de AVS Helpdesk. De helpdesk is alle 

werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via tel. 030-2361010 

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen 

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

e va l u at i e

Wat vindt u van deze Kader 
Primair?

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

om het blad te kunnen verbeteren en zo goed mogelijk aan te 

sluiten bij de belevingswereld van schoolleiders. 

Laat uw stem horen en beoordeel deze novemberuitgave via 

www.avs.nl/evaluatiekp. Hanteer hierbij als gebruikersnaam 

én wachtwoord november.
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a v s - c o n g r e s  2 0 1 2

Titel en beeldmerk bekend
De titel van het 17e AVS-
congres op 16 maart 2012 
is ‘Lerend leiden – Leidend 
leren’. Een verkenning van 
ontwikkelingskansen om 
met benutting van talenten 
en ervaringen tot optimale 
(team)resultaten te komen’. 
Cartoonist Jos Collignon 
maakte er een passend 
beeldmerk bij.

Schoolleiders professionaliseren, zijn bezig met hun eigen ontwik-

keling en refl ecteren op hun eigen handelen: het Lerend leiden. Dit 

heeft tot gevolg dat ze hun eigen talenten en ervaringen dusdanig 

inzetten dat het een meerwaarde oplevert voor het functioneren 

van hun team: het Leidend leren. Hierdoor zijn leidinggevenden in 

staat het beste uit hun team te halen. Goed onderwijs door visionair 

leiderschap!

Masterclasses met TOPsprekers
Het AVS-congres staat elk jaar weer bekend om zijn 

kwalitatief hoogstaande en veelzijdige programma. 

Ook het programma in 2012 wordt daardoor geken-

merkt. De AVS heeft vier internationale grootheden gestrikt die de 

sprekerslijst aanvoeren:

•  Professor David Hopkins (auteur van Elke School een TOPschool)

•  Professor John West-Burnham (hoogleraar Onderwijskundig 

leiderschap aan het St. Mary’s College in Twickenham)

•  Dr. Pasi Sahlberg (Finland)

•  Dr. Jan Bommerez (Vlaming van oorsprong, woont in California 

en focust zich op transformationeel leiderschap)

Veel deelnemers hebben moeite een keuze te maken en zouden 

graag wat meer tijd hebben om met sprekers en workshopleiders 

de diepte in te gaan. Dat kan dit schooljaar door een of meerdere 

masterclasses (inclusief boek van de betreffende spreker en een 

lunch) bij te wonen van deze TOPsprekers, de dag voorafgaande aan  

het congres. Deze masterclasses zijn zowel voor leidinggevenden in 

het po als het vo erg interessant. Ook zijn combinaties mogelijk met 

een diner met alle internationale congressprekers en leiders van 

schoolleidersorganisaties in Europa (ESHA), een hotelovernachting, 

gezamenlijk ontbijt, vervoer naar en toegang tot het AVS-congres op 

16 maart.

Wees er snel bij, het aantal plaatsen per masterclass is beperkt!

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2012

s c h r i j f  u  n o g  s n e l  i n !

Conferentie vrouwelijke 
schoolleiders

Hoe zorg je ervoor dat je plezier hebt in je werk, zodat 
je een inspiratiebron kunt zijn voor je collega’s en ook nog 
genoeg energie overhoudt voor de privéleven?

Het antwoord op deze vraag is te vinden tijdens de AVS-conferentie 

 speciaal voor vrouwelijke schoolleiders op 10 november aanstaande. 

Met interessante workshops over de kracht van intervisie en energie-

management. En een inleiding door jong managementtalent Louise 

van Nispen. Inschrijven kan nog net: www.avs.nl/vrouwelijke-

schoolleiders.nl. Tot ziens op 10 november!

e s h a

Discussieer met schoolleiders 
over de grens

De AVS is lid van de Europese schoolleidersorganisatie 
ESHA: European School Heads Association. ESHA is een 
Europese community waarin ervaring, visie en kennis op 
het gebied van schoolleiderschap samenkomen. 

Binnen ESHA discussiëren school-

leiders en publiceren zij nieuws 

op het gebied van schoolleider-

schap en innovatie. AVS-voorzitter 

Ton Duif: “De uitwisseling van 

kennis en ideeën is ook voor 

AVS-leden van groot belang.” Via 

www.esha.org kunnen AVS-leden 

gemakkelijk deelnemen aan discussies en ook zelf hun ideeën en 

materiaal publiceren (zie Work in progress).

Het ESHA-magazine is een maandelijks online magazine dat AVS-

leden kosteloos krijgen aangeboden. In het e-zine komen onderwer-

pen aan bod die van belang zijn voor Europese schoolleiders. Het 

magazine is te vinden via www.eshamagazine.com. Na inschrijving 

ontvangt u telkens automatisch een mededeling zodra het nieuwe 

magazine verschenen is.

s o c i a l  m e d i a

Volg de AVS op Twitter!
De AVS is sinds kort actief op Twitter. 

Volg ons via @schoolleider. 

Nieuw!
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Eendaagse

Hersenen en leren
Kennis over de werking van de hersenen heeft een enorme impact 

op onze manier van lesgeven en leidinggeven. Als we beter 

weten hoe het brein werkt, kunnen we meer betekenen voor 

kinderen en team. Tijdens deze studiedag kijken we wat hersen-

onderzoek kan betekenen voor het werk in de klas maar ook 

op schoolniveau. Met aandacht voor de meest recente ontdek-

kingen en hoe we die kunnen gebruiken in de dagelijkse praktijk. 

Bijvoorbeeld: hersenen ontwikkelen zich het beste in samenspel 

met andere hersenen. 

Tijdens de bijeenkomst wordt zeer uitdrukkelijk de koppeling met 

hoge opbrengsten en boeiend onderwijs gelegd.

Doelgroep: leidinggevenden en andere professionals (MT-leden, 

ib’ers, rt’ers, lb’ers, bouwcoördinatoren) die inhoudelijk sturing of 

vorm geven aan het onderwijs.

Datum: 5 maart 2012

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: AVS i.s.m. Natuurlijk Leren

Trainingen & opleidingen
December 2011

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Theorie U in de school 1 december Bob Ravelli i.s.m. Natuurlijk Leren

• Competentiegericht coachen 1 en 2 december Tom Roetert en Ruud de Sain

• Op weg naar excellent schoolleiderschap 1 en 2 december Ruud de Sain

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties 

 (Start nieuwe opleiding) vanaf 9 december  Carine Hulscher-Slot

• Interim management, iets voor u? (Start nieuwe opleiding) vanaf 14 december Tom Roetert en Hans van den Berg

• Minileergang Middenmanagement 14 december Bob Ravelli

Januari 2012

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Theorie U in de school 12 januari Bob Ravelli i.s.m. Natuurlijk Leren

• Leiding geven aan bovenschoolse en complexe organisaties 12 en 13 januari Carine Hulscher-Slot 

• Van IPB naar HRM 17 en 31 januari Tom Roetert

• Minileergang Middenmanagement 18 januari  Bob Ravelli 

• Meesterlijk coachen 19 en 20 januari  Tom Roetert 

• Interim management, iets voor u? (slotdag opleiding 2010/2011) 20 januari Tom Roetert en Hans van den Berg

• Werk maken van de Lokaal Educatieve Agenda 25 januari Jos Hagens 

• Interim management, iets voor u? 26 en 27 januari Tom Roetert en Hans van den Berg

• Human Dynamics deel 1 (2) 26 en 27 januari Margriet Beerdsen

• Opbrengstgericht leiderschap 26 januari Bob Ravelli

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2011/2012 of kijk op de nieuw ontwikkelde website www.avspifo.nl, van het 
AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor 
leidinggevenden en organisaties in het funderend onderwijs. Inschrijven kan 
ook via schoolforleadership@avs.nl.

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

Nieuw!

44



Eendaagse en negen tweedaagsen

Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties

Tweedaagse

Human Dynamics® trainingsprogramma deel 2

Tweedaagse

Competentiegericht coachen

Leidinggeven aan bovenschoolse en/of complexe organisaties 

vraagt een manier van sturing en leiding waar meer afstand tot de 

uitvoering van de organisatie nodig is. Het vraagt om een lange-

termijnvisie, om strategisch denken en handelen en om sturen op 

afstand. Deze opleiding vergroot uw strategisch denkvermogen en 

is zowel gericht op persoonlijke professionele groei en zelfrefl ectie, 

als op het ontwikkelen van specifi eke managementcompetenties 

en kennis die u nodig heeft voor het aansturen van complexe 

organisaties. U leert anders te kijken naar uw organisatie, vanuit 

meerdere invalshoeken. Bijvoorbeeld het op afstand sturen van 

organisatieprocessen, strategisch personeelsbeleid, juridische 

vraagstukken, leidinggeven aan verandering, sturen met geld en 

sturen op kwaliteit.

Doelgroep: directeur/schoolleider, bovenschools manager/

eindverantwoordelijke/bestuurder. Het gaat om (startende) 

bovenschools en bestuursmanagers, en schoolleiders met ambitie 

om ‘bovenschools’ te werken, cluster- of meerschoolse directeuren 

en schoolleiders van complexere organisaties, zoals brede scholen 

en speciaal onderwijs.

Data: december 2011 t/m april 2013

Kosten: leden t 11.450 / niet-leden t 11.950

U kunt ook (een) losse tweedaagse(n) volgen in plaats van de hele 

opleiding: t 850-1.300 (afhankelijk van het thema)

Uitvoering: AVS School for Leadership en gastdocenten

Coördinatie: Carine Hulscher-Slot

Human Dynamics zet de toon voor een gemeenschappelijke 

taal, die veel misverstanden en belemmeringen kan oplossen 

en voorkomen. Biedt inzicht in eigen en groepsprocessen, 

de eigen behoefte in communicatie en die van anderen, de 

verschillen in leren en waarnemen. Beproefde methodiek om 

dynamisch de verschillen in houding en gedrag te verhelderen 

en werkbaar te maken, zodat teamprestaties meer opleveren dan 

de som van de activiteiten van een aantal leden. Creëert meer 

begrip en waardering voor onderlinge verschillen. Deel 2 richt 

zich op het praktisch omgaan met verschillen in de dagelijkse 

probleemaanpak, samenwerking, teameffectiviteit en leidinggeven 

aan teams.

Doelgroep: iedereen binnen het basisonderwijs die geïnteresseerd 

is in gedrags- en cultuurveranderingen ter ondersteuning van 

persoonlijke en/of organisatorische ontwikkeling. Aan deel 2 kunt 

u alleen deelnemen als u deel 1 gevolgd heeft.

Data: 24 en 25 november 2011 of 21 en 22 juni 2012

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

Uitvoering: AVS School for Leadership i.s.m. KPC Groep

Het vergroten van de eigen vaardigheden in competentiegericht 

coachen vraagt expliciete aandacht. Voor de leidinggevende is 

het van belang om te zien waar de medewerker staat ten opzichte 

van het competentieprofi el van zijn of haar functie. De individuele 

ontwikkelingsbehoefte en die van de organisatie worden binnen de 

gesprekkencyclus zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Dilemma 

daarbij is, dat dan van de zuiverste vorm van coaching moeilijk spra-

ke kan zijn. Uitgebreid aandacht voor de theorie en de praktijk van 

(competentiegericht) coachen: met onder andere het spanningsveld 

tussen beoordelen en stimuleren. Resultaat: een toegenomen 

vaardigheid in het scheppen van een motiverend klimaat vanuit 

duidelijke resultaatgerichtheid.

Doelgroep: leidinggevenden, ib’ers en ab’ers die tijdens 

hun  taakuitoefening medewerkers coachen.

Data: 1 en 2 december 2011 of 8 en 9 februari 2012

Kosten: leden t 1.045 / niet-leden t 1.245

Uitvoering: Tom Roetert en Ruud de Sain

meer informatie, inschrijven en maatwerk Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.avspifo.nl 

of mail naar schoolforleadership@avs.nl. Wilt u een training op maat voor uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, 

Ellen de Jong, maatwerk@avs.nl.
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voor: (G)MR-leden, bevoegd gezag en directie po en vo

van: Stichting Onderwijsgeschillen

wanneer: 23 november

Waar: de Reehorst, Ede

wat: landelijk congres

Medezeggenschap, hoe blijf 
ik bij?

Het 5e WMS-congres wordt geopend door  onderwijsminister 

Van Bijsterveldt. De workshops sluiten aan bij actuele thema’s 

als krimp of de rol van de GMR bij de fusietoets, Passend onder-

wijs of de aangekondigde bezuinigingen. Maar ook thema’s als 

goed bestuur, bovenbestuurlijke medezeggenschap, confl icten, 

faciliteiten van de (G)MR en de evaluatie van de WMS in 2012 

komen aan bod. Inschrijven: www.deelnameregistratie.nl. 

Verder zal de minister de jaarlijkse MR-prijzen uitreiken. 

Alle (G)MR-en kunnen hun inzending nog sturen naar 

l.schouten@onderwijsgeschillen.nl.

tenslotte � Voor u geselecteerd
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voor u geselec teerd

voor: inkopers in het onderwijs

van: inkoopkenniscentrum Pro Mereor

wat: wegwijzer

Europees aanbesteden
Met Europees aanbesteden kunnen schoolbesturen veel geld 

besparen. De wegwijzer ‘Europees aanbesteden voor het 

onderwijs’ wijst scholen de weg in het woud van regelgeving 

en aanbestedingseisen. Gaat in op het opzetten en uitvoeren 

van een aanbesteding: www.pro-mereor.nl. Op 24 november 

vindt in Amersfoort de landelijke EU Aanbestedingendag plaats 

voor publieke en private opdrachtgevers, waaronder schoolbe-

sturen, over innovatief aanbesteden. Met een aparte discussie 

over de aanbestedingsmogelijkheden voor scholenbouw: 

www.arch-lokaal.nl.

voor: directies, leerkrachten, ib’ers, vertrouwenspersonen 

en zorgcoördinatoren po en vo

van: Medilex

wanneer: 15 november

Waar: Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

wat: studiebijeenkomst

Slim omgaan met (hoog)
begaafde leerlingen

Deelnemers krijgen antwoord op vragen als: Welke signalen 

duiden op hoogbegaafdheid? Welke ondersteuning, bege-

leiding, lesmaterialen en motivatie hebben hoogbegaafde 

leerlingen nodig op sociaal-emotioneel gebied? Hoe is 

onderpresteren tegen te gaan? Welke onderwijsvorm zet je 

in? Hoe is Passend onderwijs in te zetten voor hoogbegaafde 

leerlingen? Meer informatie en inschrijven: www.medilex.nl/

hoogbegaafdheid

voor: professionals van scholen, samenwerkingsverbanden, 

jeugdzorg, gemeenten, CJG en GGD

van: HOEZO!

wanneer: 15 november

Waar: Brabanthallen, Den Bosch

wat: congres

Gezond verstand
Over voeding en beweging in het onderwijs. De nadruk ligt op 

het krijgen en houden van een gezonde jeugd. Welke bijdrage 

kun je als school leveren en met wie kun je samenwerken? 

Met plenaire lezingen over onder meer de relatie tussen 

bewegen, goede voeding en cognitief leren, en de ontwikke-

lingen en succesfactoren in het buitenland. Meer informatie: 

www.congresgezondverstand.nl

voor: scholen

van: Oude schoolstoelen.nl

wat: kringloop

Oude schoolstoelen verkopen
Nieuwe meubilair in aantocht? Oude schoolstoelen.

nl koopt verschillende modellen oude schoolstoelen op, 

zowel in grote partijen als in kleinere aantallen. Neem 

contact op via info@oudeschoolstoelen.nl, ook wanneer 

stoelen pas op een later tijdstip vrijkomen. Meer informatie: 

www.oudeschoolstoelen.nl
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voor: directeuren, school-, locatie- en bouwteamleiders, 

ib’ers, leerkrachten en zorgfunctionarissen

van: OinO-Advies

wanneer: 17 november

Waar: Orpheus, Apeldoorn

wat: conferentie

Kansen zien, kansen benutten!
Derde editie van nationale conferentie over ontwikkelingen in 

de leerlingenzorg. De dag staat in het teken van de mogelijk-

heden in de leerlingenzorg voor basisschoolkinderen. Met de 

nadruk op wat je kunt ondernemen om leerlingen een maximale 

ontplooiingskans te bieden, ook in tijden van bezuinigingen. 

Inschrijven: www.oino-advies.nl/congressen

voor: leerkrachten en managers po, vo en mbo

van: Boom uitgevers Den Haag

wat: boek

Het komt op de leraar aan
Slechts een op de vijf Nederlandse leerkrachten vindt dat de 

school een ‘energiegevend en motiverend werkklimaat’ biedt. 

Factoren die hun werk belasten zijn onder andere werkdruk, de 

vergadercultuur, loopbaanperspectief, de relatie met de school-

leiding en Passend onderwijs. In dit boek zijn deze thema’s 

uitgewerkt, met de nadruk op wat de leerkracht zelf kan doen 

om zijn beroep interessanter te maken. Daagt managers uit 

de leerkracht ruimte te geven. Meer informatie/bestellen: 

www.boomlemma.nl

voor: scholen en (kinderopvang)organisaties

van: initiatiefgroep Andere Tijden in onderwijs en opvang 

en Leeuwendaal VOS/ABB

wanneer: 19 januari

waar: Woerden

wat: masterclass

Vijf-gelijke-dagenmodel
Ter oriëntatie op de mogelijkheden van andere schooltijden, 

met name in de vorm van het vijf-gelijke-dagenmodel. 

Mensen uit het onderwijs die al ervaring hebben met 

de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model  vertellen 

hoe zij het hebben aangepakt, wat valkuilen zijn, et 

cetera. Aanmelden: training@leeuwendaalvosabb.nl 

o.v.v. 'Master class andere tijden'. Informatie: 

jan.littink@remove-this.leeuwendaalvosabb.nl

voor: ouders en leerlingen groep 8

van: Vensters voor Verantwoording (VO-raad)

wat: website

Schoolkompas.nl voor 
schoolkeuze

Schoolkompas.nl is bedoeld voor leerlingen in groep 8 die 

voor een schoolkeuze staan, én hun ouders. De site helpt 

leerlingen om scholen met elkaar te vergelijken op bijvoorbeeld 

schoolsoort, afstand, tevredenheid leerlingen, tevredenheid 

ouders, het slaagpercentage en klassengrootte. Bevat data van 

open dagen en links naar de websites van vo-scholen.

voor: schoolleiders

van: Servicecentrum Scholenbouw (SCS), Lab Gezond 

Verstand, Atelier Rijksbouwmeester

wanneer: november en december

Waar: diverse plaatsen

wat: hulpmiddel en workshops

Scholenbouwwaaier
Dit verbeterde communicatiemiddel helpt eindgebruikers en 

opdrachtgevers om de ambities en gewenste kwaliteit van een 

te (ver)bouwen school helder te formuleren en mee te nemen in 

het Programma van Eisen (PvE): www.scholenbouwwaaier.nl. 

Tijdens vier regiobijeenkomsten met workshops over de 

laatste ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting komt 

de vernieuwde en defi nitieve Scholenbouwwaaier aan bod. 

Deelnemers ontvangen een gratis exemplaar. Data en locaties: 

www.servicecentrumscholenbouw.nl

voor: basisscholen, buurt- en sportverenigingen, 

bso (8-12 jaar)

van: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)

wat: project

Plezier in bewegen
Een school organiseert regelmatig sportactiviteiten voor 

kinderen. Maar wat vinden kinderen nu echt leuk? Het project 

whoZnext-junior laat kinderen zelf sportactiviteiten organi-

seren. In een team bereiden ze hun eigen activiteit voor, 

onder begeleiding van een coach/leerkracht. Meer informatie: 

www.whoznext.nl
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boekbespreking

wat  i s  er  g eheim  a a n 
g eheim en?

Michael Fullan brengt in het boek ‘The six secrets 
of change – What the best leaders do to help their 
organizations survive and thrive’ het complexe proces van 
verandering terug tot zes samenhangende principes. Hij 
ziet te veel theorieën over verandering die niet werken 
en te veel leiders die op het juiste moment niet het juiste 
gedrag vertonen.

tekst jos hagens

Fullan benadrukt daarbij dat het moet gaan om systeemverande-

ring, dat de zes principes alleen in samenhang werken, en dat het 

motiverende principes moeten zijn. De zes principes (geheimen) 

zijn achtereenvolgens:

•  houd van alle betrokkenen;

•  verbind teamgenoten met een doel;

•  zet vaardigheidsontwikkeling voorop;

•  leren is de motor;

•  transparantie is de sleutel;

•  het gaat om het systeem niet om individuen.

Elk van de principes wordt uitgewerkt, waarbij verhelderende 

vergelijkingen getrokken worden naar andere sectoren – veelal 

het bedrijfsleven. En steeds weer blijkt dat de enorme praktijk-

ervaring van Fullan (onder andere vanuit de grootschalige 

onderwijsverbeter aanpak in Ontario) een bijdrage levert aan het 

versterken van het gevoel dat het zo kan werken.

Fullan is een productief en breed onderlegd schrijver. Hij is zich 

bewust van het feit dat de ingewikkeldheid van het systeem 

‘school’ makkelijk leidt tot ongeloof in ‘simpele’ theorieën. Hij 

laat bij elk van de zes principes aan de hand van voorbeelden uit 

het bedrijfsleven eerst zien hoe het gewerkt heeft en maakt de 

werking in het onderwijs met veel praktijkkennis duidelijk.

Het boek is boeiend geschreven en leest vlot. Een gevoel dat na 

eerste lezing makkelijk ontstaat is ongeloof: het kan toch niet zó 

simpel zijn… Fullan heeft dat onderkend, gezien zijn toelichting op 

het woord secrets in de titel. Het zijn geen geheimen, omdat nie-

mand ze kent of mag kennen, maar geheimen omdat het veel vergt 

om ze in alle diepte te doorgronden. Ofwel: het lijkt zo eenvoudig, 

maar de principes doorgronden en uitvoeren is zo simpel nog niet.

Fullan, M. (2008), The six secrets of change – What 

the best leaders do to help their organizations sur-

vive and thrive, San Francisco, Jossey Bass, ISBN: 

9780787988821

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn 

terug te vinden op www.avs.nl/vereniging/publicatiesen 

producten/kaderprimair/boekbesprekingen.
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voor u geselec teerd

voor: onderwijs en andere geïnteresseerden

van: Educos

wat: boek

Over web 2.0, social media 
en webtools

In BoekTweePuntNul staan 125 verschillende toepassingen op 

het gebied van social media en web 2.0. Naast de reguliere uit-

gave een speciale onderwijseditie verschenen met onderwijs-

tips en onderwijsgerelateerde onderwerpen, zoals hoe je als 

school om zou kunnen gaan met social media, over de didactiek 

bij het gebruik van web 2.0 in de dagelijkse lespraktijk, over 

Lerende Netwerken en Creative Commons (het auteursrechten 

alternatief ). ISBN/NUVI: 978-90-5906-285-6 (onderwijseditie), 

www.boektweepuntnul.nl

voor: bestuurders, schoolleiders, directeuren po, vo en mbo

van: Wisse Kommunikatie i.s.m. SCAI

wanneer: 24 november

wat: seminar

Crisiscommunicatie
De imagoschade die een school door een crisissituatie kan 

oplopen is aanzienlijk. Effectieve crisiscommunicatie voor-

komt of beperkt dit. Centrale vraag tijdens het seminar: ‘Hoe 

goed is uw school voorbereid op een crisissituatie?’ Aan bod 

komen de valkuilen, praktische tips en handreikingen om 

crisiscommunicatie in goede banen te leiden. Meer informatie 

www.wisse-worldcom.nl

voor: po, vo en beroepsonderwijs

van: CPS

wat: Publicatie

Met de referentieniveaus naar 
schoolsucces

Met de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen intro-

duceert het kabinet prestatieverplichtingen in het onderwijs. 

Deze publicatie helpt scholen het referentiekader effectief in 

te voeren. Met aandacht voor de rol van bestuurders, school-

leiders, middenmanagers, taal- en rekencoördinatoren, lees- en 

rekencoaches en leerkrachten hierin. Effectief personeelsbeleid 

blijkt een cruciale voorwaarde voor het succesvol invoeren van 

het referentiekader. Bestellen: infodesk@cps.nl
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Gezocht:
Enthousiaste directeur voor

de Kralingsche School (algemeen 

bijzonder onderwijs) in Rotterdam

Initiatiefrijke directeur voor 

de ontwikkeling van brede school 

Kors Breijer in Weesp

Kijk voor deze en andere vacatures op

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl.
U plaatst uw advertentie al vanaf 

85 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling
Raadpleeg de AVS Professionaliseringsgids 2011/2012

•  Excelleren in uw eigen leiderschap, uw ib’er (laten) bijspijkeren en/of uw leerkracht 
met ambitie meer mogelijkheden bieden? 
Bekijk dan het trainings- en opleidingenaanbod van de AVS. 

•  Heeft u een specifi eke vraag voor uzelf of uw team, of wilt u met uw medewerkers 
op uw eigen locatie een maatwerktraining volgen?
Kies dan voor maatwerk van de AVS.

•  Wilt u persoonlijke ondersteuning van een adviseur? 
Bij de AVS kunt u ook terecht voor een adviesgesprek of coaching.

Vraag de AVS Professionaliseringsgids aan via info@avs.nl 

of kijk op www.avspifo.nl.

goed onderwijs door goed management

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



ACTIE!

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

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, bij twee leden 25 procent, bij drie leden 
45 procent, bij vier leden 70 procent en bij vijf nieuwe leden zelfs 90 procent!

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

goed onderwijs door goed management

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

Maak een collega AVS-lid 
en verdien uw contributie terug!

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

leidinggevenden in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.300 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.




