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Gespreid 
leiderschap
De	Europese	Schoolleidersorganisatie	ESHA	zette	onlangs	een	groot	

onderzoek	uit	onder	meer	dan	20.000	schoolleiders	in	Europa,	waarbij	zij	

vooral	geïnteresseerd	was	in	of	en	hoe	gespreid	leiderschap	in	de	praktijk	

wordt	gebracht.	Gespreid	leiderschap?	Misschien	is	de	Engelse	definitie	

wel	het	duidelijkst:	“It’s the philosophy and practice how initiatives, 

decisions and responsibilities are placed in the whole organization.”	Zowel	

schoolleiders	als	leraren	zijn	gevraagd	naar	hun	mening.	Via	een	reeks	

vragen	waarmee	de	onderzoekers	konden	afleiden	hoe	de	perceptie	over	

gespreid	leiderschap	binnen	de	schoolorganisatie	is.	Er	blijkt	een	significant	

verschil	te	zijn	tussen	hoe	leraren	en	schoolleiders	tegen	de	werkelijkheid	

aankijken.	Schoolleiders	en	bestuurders	zijn	veel	positiever	over	de	

betrokkenheid	van	anderen	dan	leraren	zelf	aangeven.	Nederland	scoort	

daarmee	in	de	middenmoot.	

Voor	de	Nederlandse	situatie	geldt	dat	door	de	invoering	van	de	lumpsum	

en	de	bestuurlijke	schaalvergroting	van	de	afgelopen	jaren	meer	en	

meer	organisaties	bestuurd	worden	vanuit	de	top.	Dat	leidt	tot	top down	

gedreven	organisaties,	waardoor	gespreid	leiderschap	zich	moeilijk	

kan	ontplooien.	Bij	de	uitwerking	van	Passend	onderwijs	bijvoorbeeld,	

is	enorm	veel	aandacht	uitgegaan	naar	de	inrichting	van	de	nieuwe	

samenwerkingsverbanden.	Schoolleiders	zijn	daar,	volgens	eigen	onderzoek	

van	de	AVS,	onvoldoende	bij	betrokken,	laat	staan	leraren	en	ouders.	Toch	

zijn	het	de	schoolleiders	en	de	professionals	in	de	school	die	Passend	

onderwijs	straks	vorm	moeten	geven.	

Binnen	een	moderne	organisatie	worden	de	verantwoordelijkheden	en	

initiatieven	door	de	hele	organisatie	op	waarde	geschat	en	gestimuleerd.	

Iedereen	draagt	bij	en	is	betrokken	bij	de	besluitvorming	zonder	dat	dit	leidt	

tot	besluiteloosheid.	Dat	wil	niet	zeggen	dat	iedereen	besluiten	neemt,	maar	

er	wel	aan	bijdraagt.	Besturen	en	schoolleiders	zijn	zich	dan	bewust	dat	

leiderschap	ook	dienend	en	faciliterend	kan	zijn.	Het	beste	uit	onszelf	halen	

is	een	hele	kunst.	Hoe	zit	dat	in	uw	organisatie?	_

Meer	informatie	over	het	ESHA-onderzoek	naar	gespreid	leiderschap:	

www.esha.org

Kaderspel _ door ton duif
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15 jaar avs-onderzoek naar vacatures

Scholen vinden personeel binnen eigen organisatie
Steeds	meer	basisscholen	en	besturen	zoeken	de	oplossingen	voor	het	vervullen	van	vacatures	dicht	bij	huis,	
binnen	de	eigen	organisatie.	Dit	blijkt	uit	het	jaarlijkse	AVS-onderzoek	naar	vacatures	en	vervangingen.

Dat scholen meer op hun 

eigen omgeving gericht zijn 

is te zien aan de toegenomen 

interne mobiliteit, het benut

ten van mogelijkheden in de 

eigen organisatie en van eigen 

pools, beleid gericht op talent

ontplooiing en het vergroten 

van meerschoolse leiding.

Er stonden in het schooljaar 

2012/2013 181 fte aan directie

vacatures open, een relatief 

groot deel meerscholendirec

teuren. De adjunctfunctie 

raakt meer buiten beeld. 

Vergeleken met vorige jaren 

is het aantal fte in de forma

tie voor de adjunctfunctie 

relatief laag gebleven en ook 

het aantal fte in vacatures is 

minder.

Krimp
Het uitblijven van vacatures 

wordt veroorzaakt door krimp 

in leerlingenaantal en/of 

budget. Dit speelt met name 

op openbare scholen. Ook een 

onveranderde formatieom

vang is sinds een aantal jaren 

een belangrijke reden. Vacatu

res ontstaan vooral vanwege 

VUT/pensioen en vrijwillig ver

trek naar een andere school.

Het merendeel van de 

vacatures is tijdig ingevuld, 

de vacatures bovenschools en 

schooldirecteur zijn het moei

lijkst te vervullen. Leiding

gevenden ervaren ook meer 

moeite om directievacatures 

in te vullen in vergelijking 

met leerkracht en OOP

vacatures. Het benutten van 

de eigen pool om vacatures 

binnen de school op te vul

len is sterk gestegen sinds 

2011/2012. Op bovenschools 

niveau is ruim 80 procent op 

tijd ingevuld, meer dan in 

voorgaande jaren. De meest 

favoriete oplossing wanneer 

vacatures niet op tijd ingevuld 

kunnen worden, is nog altijd 

de inzet van een interim

directeur. Van de vacatures 

specifiek voor bovenschools 

directeuren is een derde niet 

op tijd ingevuld.

Schoolleidersopleiding
Een schoolleidersopleiding 

en ervaring worden door het 

merendeel van de responden

ten belangrijk gevonden. De 

meeste AVSleden zeggen dat 

de organisatie een goed beeld 

heeft van ontwikkelingen in 

de vraag naar directiefuncties. 

Een krappe meerderheid geeft 

aan dat beleid is ontwikkeld 

op dit terrein. Opmerkelijk 

is dat in de voorgaande twee 

schooljaren een beduidend 

grotere groep aangaf hierop 

beleid te hebben. De vraag is 

of de huidige ontwikkelingen 

aanleiding geven tot ander 

beleid, of dat er besef is dat 

het beeld minder goed is dan 

gedacht.

Vervanging
Het regelen van vervanging 

kost steeds minder moeite 

voor scholen. In 2001/2002 

gaf 60 procent aan (zeer) veel 

moeite te ervaren; afgelo

pen schooljaar vindt slechts 

17 procent dit. In de meeste 

gevallen is parttimers een 

tijdelijke uitbreiding gegeven, 

zijn gedeeltelijk van les vrij

gestelde leerkrachten ingezet 

en/of is de invallerspool benut 

om vervanging te regelen. De 

eerste twee genoemde maatre

gelen zijn al sinds 1999/2000 

het meest gekozen. Groepen 

naar huis sturen, het inzetten 

van een vakleerkracht of een 

ouder voor de groep zijn in 

het afgelopen schooljaar door 

een beduidend kleinere groep 

toegepast. Kijken we naar de 

ontwikkelingen sinds 1999, 

dan valt op dat de meeste 

maatregelen een afname laten 

zien. Uitzondering hierop is 

de inzet van parttimers.

Het is voor de vijftiende keer 

dat de AVS het jaarlijkse onder

zoek naar vacatures in het 

onderwijs heeft uitgevoerd. _

De rapportage ‘Vacatures & 

vervanging’ is te  downloaden 

via www.avs.nl/dossiers/

scholenpanel.

Vragen? Neem contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Raadpleeg de AVS Helpdesk voor 
al uw vragen over de actualiteit of 
andere vak gerelateerde kwesties.

Foto:	Hans	Roggen
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vakbonden, po-raad en dekker tekenen overeenkomst

Volledige decentralisatie arbeidsvoorwaarden 
primair onderwijs
De	vakbonden,	de	PO-Raad	en	staatssecretaris	Dekker	hebben	op	11	november	2013	een	overeenkomst	
getekend	die	er	voor	zorgt	dat	de	vakbonden	en	de	PO-Raad	met	ingang	van	1	januari	2014	niet	alleen	over	
de	secundaire,	maar	ook	over	de	primaire	arbeidsvoorwaarden	kunnen	onderhandelen.	Dit	wordt	volledige	
decentralisatie	van	arbeidsvoorwaarden	genoemd.

Onder de primaire arbeids

voorwaarden valt het salaris, 

de bovenwettelijke uitke

ring bij werkloosheid en 

arbeidsongeschiktheid en de 

normjaartaak. Alle andere 

arbeidsvoorwaarden zijn 

de zogenaamde secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Sinds 

2006 maken de vakbonden, 

waaronder de AVS, en de 

PORaad hierover al afspraken. 

Daar komen nu de onderwer

pen salaris, bovenwettelijke 

uitkeringen en de normjaar

taak bij (primaire arbeids

voorwaarden). Dit betekent 

dat er een betere afstemming 

kan plaatsvinden tussen 

de primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden.

Kortom, dankzij de volledige 

decentralisatie kunnen de 

vakbonden en de PORaad 

vanaf 2014 in één cao afspra

ken maken over alle arbeids

voorwaarden voor het perso

neel in primair onderwijs. _

nulmeting bewegingsonderwijs

Dekker: kwaliteit gymles moet omhoog
Scholen	ruimen	te	weinig	tijd	in	voor	gym	en	er	staan	te	weinig	vakleerkrachten	in	het	gymlokaal	op	de	
basisschool.	Dat	blijkt	uit	de	nulmeting	bewegingsonderwijs	die	staatssecretaris	Dekker	heeft	gepresenteerd	
aan	de	Tweede	Kamer.

De staatssecretaris liet een 

nulmeting naar het bewe

gingsonderwijs uitvoeren naar 

aanleiding van de afspraak 

in het Regeerakkoord om 

meer gymlesuren in het 

basisonderwijs te realiseren. 

Uit het onderzoek blijkt dat 

29 procent van de scholen 

volledig gebruik maakt van 

vakleerkrachten. Een kwart 

van de scholen combineert 

de inzet van vakleerkrachten 

met groepsleerkrachten. Iets 

minder dan de helft van de 

scholen zet groepsleerkrachten 

op het vak gym. Ook besteden 

scholen over het algemeen 

niet veel tijd aan gym. Dekker 

noemt het ‘zorgelijk’ dat een 

op de vijf scholen slechts één 

lesuur bewegingsonderwijs per 

week plant. Gemiddeld rooste

ren scholen bijna twee lesuren 

in van ruim drie kwartier 

bewegingsonderwijs per week. 

Op minder dan 5 procent van 

de scholen wordt drie of meer 

uren ingeroosterd. Verder 

blijkt uit het onderzoek, dat 

is uitgevoerd door het Mulier 

instituut, dat bijna driekwart 

van de ondervraagde scholen 

veranderingen wil aanbrengen 

in het bewegingsonderwijs. 

Ze geven daarbij aan vooral 

meer vakleerkrachten te willen 

inzetten, maar ook meer tijd 

aan de gymles op school te wil

len besteden.

Sectorakkoord
Wat Dekker betreft moet het 

bewegingsonderwijs ‘zowel 

kwalitatief als kwantitatief’ 

een impuls krijgen. “Dat bete

kent meer bevoegde (vak)leer

krachten voor de klas, meer 

tijd voor gym en beter beleid 

om binnen en buitenschools 

bewegen te verbinden. Ik wil 

hierover afspraken maken met 

scholen en gemeenten. Op 

lokaal niveau ligt de sleutel 

voor beter bewegingsonder

wijs.” Behalve meer vakleer

krachten wil Dekker ook dat 

er meer leerkrachten komen 

met een brede bevoegdheid, 

omdat een breed bevoegde 

leerkracht bij kan dragen 

aan een gezonde leefstijl van 

kinderen. De inspectie gaat 

de kwaliteit en kwantiteit van 

het bewegingsonderwijs moni

toren. Afspraken hierover wor

den in het sectorakkoord over 

dit onderwerp opgenomen. _

De Kamerbrief en de nul

meting over het bewe

gingsonderwijs staan 

op www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg.

Foto:	Hans	Roggen
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reageren tot en met 11 december

Internetconsultatie verplichte eindtoets
Als	ook	de	Eerste	Kamer	instemt	met	het	wetsvoorstel	om	eindtoetsen	voor	taal	en	rekenen	in	te	voeren	voor	
alle	leerlingen	van	basisscholen,	worden	bepaalde	onderdelen	verder	uitgewerkt	in	een	Algemene	Maatregel	
van	Bestuur	(AMvB),	het	Toetsbesluit	PO.	Een	internetconsultatie	biedt	de	mogelijkheid	op	het	ontwerp	van	
het	Toetsbesluit	PO	te	reageren,	voordat	het	naar	de	Eerste	en	Tweede	Kamer	wordt	gestuurd.

De belangrijkste onderwerpen 

van het Toetsbesluit PO zijn:

•  enkele inhoudelijke voor

waarden waar elke eind

toets aan moet voldoen;

•  het waarborgen van een 

zorgvuldige en betrouwbare 

afname van de eindtoetsing, 

rekening houdend met het 

feit dat de toets op de basis

school wordt afgenomen en 

dat het geen examen is;

•  procedure voor de toelating 

van andere eindtoetsen. Dit 

maakt het straks mogelijk 

voor scholen om te kiezen 

uit de door de overheid aan

geboden centrale eindtoets 

of eindtoetsen van andere 

aanbieders;

•  aanpassing van de regels 

voor toelating van leer

lingen tot het voortgezet 

onderwijs, waardoor het 

schooladvies van de basis

school meer gewicht krijgt;

•  inhoudelijke voorwaarden 

waar elk leerling en onder

wijsvolgsysteem aan moet 

voldoen.

Reageren op het ontwerp van 

het Toetsbesluit PO kan tot 

en met 11 december. Reacties 

worden betrokken bij de ver

dere vaststelling van het Toets

besluit PO, dat begin 2014 

naar de Eerste en de Tweede 

Kamer wordt gestuurd. 

De Eerste Kamer zal het wets

voorstel op 3 december 2013 

bespreken met staatssecretaris 

Dekker.

Zoals bekend is in het school

jaar 2013/2014 nog geen spra

ke van een centrale eindtoets. 

Het streven is de centrale 

eindtoets in het schooljaar 

2014/2015 voor de eerste keer 

af te nemen, tussen 15 april 

en 15 mei 2015. _

begrip ‘richting’ niet eenduidig

Leerplichtwet biedt te veel ruimte voor misbruik
Steeds	meer	ouders	maken	oneigenlijk	gebruik	van	de	mogelijkheid	om	zich	te	
beroepen	op	richtingbezwaren	om	zo	hun	kinderen	thuisonderwijs	te	kunnen	
geven.	Dat	staat	in	een	advies	van	het	Wetenschappelijk	Bureau	van	het	Openbaar	
Ministerie	(WBOM)	over	artikel	5	van	de	Leerplichtwet.

De Leerplichtwet biedt ouders 

de mogelijkheid om vrijstel

ling te krijgen van de inschrij

vingsplicht wanneer zij zich 

beroepen op zogenaamde 

richtingbezwaren. Dat zijn 

bedenkingen tegen de gods

dienstige of levensbeschouwe

lijke grondslag van de scholen 

in de buurt. Het WBOM stelt 

nu echter dat er in de wet veel 

ruimte is voor interpretatie 

van het begrip ‘richting’, wat 

kan leiden tot misbruik van 

de vrijstellingsmogelijkheid. 

De afgelopen jaren blijkt het 

aantal beroepen op de vrijstel

lingsmogelijkheden ook dui

delijk toe te nemen. Daarbij 

ziet het WBOM een grotere 

diversiteit aan geloofsover

tuigingen en levensbeschou

wingen waarop ouders zich 

beroepen.

Onderbouwen
Het komt volgens het WBOM 

regelmatig voor dat ouders 

een beroep op artikel 5 van de 

Leerplichtwet onderbouwen 

met weinig meer dan dat hun 

levens of geloofsovertuiging 

niet past bij de scholen in de 

buurt. “Al zijn er rechters die 

daarmee genoegen nemen, 

het ligt meer voor de hand 

dat verlangd wordt dat de 

betrokken ouder onderbouwt 

waarom zijn overtuiging zich 

in concreto niet verdraagt met 

de grondslag van de betref

fende scholen”, zo staat in 

het advies. In sommige geval

len volstaat een minimale 

toelichting van de ouders om 

duidelijk te maken dat de 

bezwaren de richting betref

fen. “Dat betekent dat de deur 

wijd open staat voor degene 

die de richtingbezwarenpro

cedure wil misbruiken om 

thuisonderwijs te geven, zeker 

wanneer de rechter zich terug

houdend opstelt om niet (de 

schijn te wekken) het gewicht 

van de bezwaren te toetsen”, 

zo constateert het WBOM.

Het advies dient als onderbou

wing van het voornemen van 

het kabinet om het thuison

derwijs af te schaffen, door de 

mogelijkheid te schrappen om 

vrijstelling van de leerplicht te 

krijgen op basis van richtings

bezwaren. _
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ledenenquête passend onderwijs

Directeuren willen meer duidelijkheid over eigen rol
Bij	veel	schooldirecteuren	heerst	nog	onduidelijkheid	over	hun	rol	bij	de	invoering	van	Passend	onderwijs.	
Dat	blijkt	uit	een	AVS-enquête	over	de	positie	van	de	directeur	in	relatie	tot	de	invoering	van	Passend	onderwijs.

Op het moment dat er vanaf 

komend voorjaar ouders voor 

de schooldeur staan met kin

deren die extra ondersteuning 

behoeven en die eigenlijk 

niet op de betreffende school 

terecht kunnen, weet slechts 

17 procent van de directeuren 

exact wat er moet gebeuren. 

Voor bijna de helft van de 

directeuren geldt dat er vrij

wel geen duidelijkheid is over 

de procedures die gevolgd 

moeten worden. Of is er op 

school nog geen proces vast

gesteld (10 procent). Medio 

november heeft de AVS haar 

leden gevraagd naar hun rol 

met betrekking tot de invoe

ring van Passend onderwijs. 

Meer dan 1.100 directeuren 

hebben binnen twee werk

dagen de vragenlijst ingevuld.

Competenties
Het lerarenteam zal met de 

directeur aan de slag gaan 

met Passend onderwijs. 

Samen moeten zij een beeld 

hebben van de vaardigheden 

die nodig zijn om aan het 

basisondersteuningsprofiel 

van het samenwerkingsver

band te voldoen. Hoewel er 

een redelijk beeld is bij de 

directeuren van de huidige 

competenties van hun teams 

(79 procent geheel of enigszins 

duidelijk), is het slechts bij 

19 procent helemaal duidelijk 

hoe ze met hun team van van

daag naar de gewenste situatie 

van morgen moeten komen.

Bij 24 procent van de scholen 

ligt er op dit moment een con

creet plan om naar de nieuwe 

situatie te groeien en de beno

digde competenties op niveau 

te hebben.

Hoewel bijna 80 procent 

van de directeuren denkt 

zelf grotendeels of geheel 

te beschikken over de juiste 

competenties om dit proces 

te begeleiden, is het voor een 

klein deel (26 procent) hele

maal duidelijk welke rol zij 

geacht worden te vervullen. 

Voor 54 procent is dit enigs

zins duidelijk, terwijl een op 

de vijf directeuren met grote 

vraagtekens zit.

Inrichting
Jaren zijn de scholen en de 

teams nu al aan de gang met 

Passend onderwijs. Vaak zijn 

er op de scholen al veel zaken 

besproken en inhoudelijk 

voorbereid. Bij vele honderden 

scholen liggen de ondersteu

ningsprofielen al lang klaar 

en zijn ze al aan de gang met 

professionalisering gericht op 

het omgaan met meer onder

steuningsbehoeften. Veel van 

die scholen weten inmiddels 

dat de vroegsignalering een 

cruciale rol speelt bij dit hele 

proces en dat daar nog veel 

aan gedaan moet worden.

Dat het laatste jaar gebruikt 

is om op bestuurlijk niveau de 

inrichting van de governance 

op samenwerkingsverband

sniveau te realiseren en te 

financieren, is logisch. Wat 

niet logisch is, is dat de ver

binding met de inhoud van 

de werkvloer (de scholen, 

directeuren en teams) stil 

is komen te liggen en bij de 

invoering van Passend onder

wijs in vele gevallen opnieuw 

moet worden opgepakt. Een 

tekenende en ietwat cynische 

opmerking van een schoollei

der: “De klachtenregeling is af. 

De ouders kunnen komen.”

Uitdaging
De directeur staat voor de 

uitdaging dit straks allemaal 

te doen. Vanaf maart staan de 

eerste ouders op de stoep. Met 

de teams (planmatig) werken 

aan professionalisering en aan 

attitudewijziging, is een van 

de uitdagingen. Een andere 

uitdaging is om met het 

samenwerkingsverband vol

strekte helderheid te krijgen 

over de rolverdeling en de pro

cesgang. Hier ligt een prach

tige kans voor de (nieuwe) 

coördinatoren en directeuren 

van samenwerkingsverbanden.

De AVS zal met de informatie 

uit de ledenenquête bij de 

politiek, de bevoegde gezagen 

en de besturen van samenwer

kingsverbanden aandringen 

op snelle acties om de direc

teuren in positie te brengen en 

te houden. De ontwikkelingen 

en ervaringen van schoollei

ders zullen nauwgezet gevolgd 

worden en de AVS zal haar 

leden daarvan op de hoogte 

houden. _

De uitkomsten van de leden

enquête Passend onderwijs 

staan op www.avs.nl/dossiers/

scholenpanel.

In hoeverre is het voor u duidelijk welke rol u 
heeft in het traject Passend onderwijs?

Dat is mij geheel duidelijk

Dat is mij enigszins duidelijk

Dat is mij grotendeels onduidelijk

Dat is mij geheel onduidelijk

De	AVS	ondersteunt	scholen	en	schoolleiders	bij	de	invoering	van	Passend	onderwijs,	zie	www.avspifo.nl.
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duurzame school

Achthonderd basisscholen hebben zonnepanelen
Naar	schatting	hebben	ongeveer	achthonderd	van	de	bijna	zevenduizend	basisscholen	in	Nederland	
zonnepanelen	op	het	dak.	Vier	op	de	vijf	scholen	van	deze	groep	met	zonnepanelen	zouden	andere	scholen	
aanraden	ook	de	stap	te	zetten.

Dat blijkt uit het onderzoek 

‘HIER opgewekt op school’, 

een initiatief van SME Advies 

en HIER opgewekt, een ken

nisplatform voor lokale, 

duurzame energieinitiatieven. 

Duurzaamheid en milieu zijn 

een belangrijke drijfveer voor 

scholen om te kiezen voor 

zonnepanelen. Duurzaamheid 

zien scholen als doel op zich, 

en als onderwerp voor educa

tie. Scholen zonder panelen 

noemen als belangrijkste drijf

veer het besparen op de kosten. 

Het kennisplatform stelt dat 

de educatieve mogelijkheden 

van zonnepanelen nog te vaak 

onbenut blijft. In de les wordt 

er slechts incidenteel aandacht 

besteed aan zonneenergie. 

Een kleine 60 procent van de 

scholen met zonnepanelen 

besteedt aandacht aan zonne

panelen in de les.

De kennis over energie bij de 

bevraagde scholen is laag. 

Ze weten weinig over het type 

aansluiting, energieverbruik 

en restant van contracttermijn. 

Ook op andere vlakken is meer 

kennis nodig. “Het onderzoek 

laat zien dat scholen behoefte 

hebben aan meer informatie 

over financiële aspecten, tech

nische aspecten en ondersteu

ning bij het hele proces”, aldus 

Marieke Wagener van HIER 

opgewekt. “Uiteindelijk wil 

een school een aanbod goed 

kunnen beoordelen.”

Aanbevelingen
Naar aanleiding van het onder

zoek geeft HIER opgewekt op 

school verschillende aanbe

velingen aan scholen die de 

aanschaf van zonnepanelen 

overwegen. Ze adviseren scho

len betrouwbare, onafhanke

lijke partijen uit de omgeving 

in te schakelen voor kennis 

over zonnepanelen en hulp 

bij de uitvoering. De AVS is in 

gesprek met Natuur & Milieu 

over het ontwikkelen van een 

aanbod voor scholen op het 

gebied van zonnepanelen: 

‘Zon Zoekt School’. Doel is dit 

schooljaar in totaal 250 scho

len over te laten stappen op 

schone zonnestroom gepro

duceerd met zonnestroom

installaties op eigen dak. 

Natuur & Milieu werk hiervoor 

samen met  Rooftop Energy. _

Meer informatie: 

www.hieropgewekt.nl/kennis/

hieropgewektopschool,

www.zonzoektschool.nl,

AVS, Theo van den  Burger,

tel. 0302361010, 

t.vandenburger@avs.nl

betere balans tussen werk en zorgtaken

Werkende ouders: ‘Maak vaart met kindcentra’
De	Stichting	Voor	Werkende	Ouders	(VWO)	pleitte	recentelijk	voor	een	betere	werk-	en	gezinbalans	tijdens	de	
bijeenkomst	Arbeid	en	Zorg	van	de	ministeries	van	SZW,	OCW	en	VWS.	Volgens	de	stichting	begint	de	tijd	echt	
te	dringen	om	met	goede	oplossingen	te	komen,	zodat	de	motor	van	de	economie	kan	blijven	draaien.

Stichting VWO ziet hoe de 

druk op ouders groter wordt. 

In het spitsuur van het leven 

moeten ouders zorg dragen 

voor hun kinderen, de zorg 

voor hun eigen ouders en de 

verantwoordelijkheden van 

een baan. De bezuinigingen 

op de kinderopvang hebben 

deze druk vergroot. De stich

ting vreest dat de druk die de 

vergrijzing op de schouders 

van werkende ouders gaat leg

gen onhoudbaar wordt als er 

nu niet wordt ingegrepen. De 

stichting pleit er daarom voor 

om vaart te maken met het sti

muleren van de ontwikkeling 

van integrale kindcentra voor 

012 jarigen, waarin onderwijs 

en kinderopvang, naast sport, 

cultuur, jeugdzorg en welzijn 

met elkaar samenwerken. 

Marjet Winsemius, directeur 

VWO: “Je kan niet verwachten 

dat de motor van de economie 

blijft draaien als je er onderde

len uithaalt. Het is nu tijd om 

de juiste onderdelen terug te 

zetten met een blik op de toe

komst. Dat vraagt onder andere 

om integrale kindcentra, langer 

vaderschapsverlof en de moge

lijkheid tot flexibel werken.” _

De	AVS	verzorgt	een	een	daagse	training	over	de	toekomst	van	

brede	scholen	en	integrale	kindcentra,	zie	www.avspifo.nl.
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uitspraak rechtbank

Onderwijs in allochtone 
moedertaal niet verplicht
De	Nederlandse	overheid	is	niet	verplicht	allochtone	
kinderen	op	de	basisschool	les	te	geven	in	hun	
moedertaal.

Dat heeft de rechtbank Den Haag beslist in een rechtszaak die 

een aantal Turkse belangenorganisaties had aangespannen. 

De Turkse belangenorganisaties vinden dat de Staat in strijd 

handelt met internationale verdragen door het onderwijs van 

allochtone talen op basisscholen niet te steunen. De recht

bank ging daar niet in mee, omdat de Nederlandse wetgever 

een bepaalde mate van beleidsvrijheid heeft. Tot 2004 hadden 

gemeenten de mogelijkheid onderwijs in allochtone talen aan 

te bieden. Vanaf 2004 is de overheid daarmee gestopt. _

ruim 40.000

Genoeg handtekeningen 
tegen overvolle klassen

Meer	dan	40.000	mensen	hebben	online	een	
handtekening	gezet	onder	de	petitie	tegen	volle	
schoolklassen.	Hiermee	is	de	Tweede	Kamer	
verplicht	het	burgerinitiatief	te	behandelen	van	
vakbond	Leraren	in	Actie	(LIA).

De vakbond gaat de handtekeningen aanbieden in de Tweede 

Kamer. De organisatie vindt dat de klassengrootte volgend 

schooljaar naar maximaal 28 leerlingen moet. Binnen drie jaar 

moet dat verder worden verminderd naar maximaal 24 leerlin

gen. De overvolle klassen komen de kwaliteit van het onderwijs 

niet ten goede, vindt LIA. _

jongerentaskforce: ‘betrek scholen bij aanpak’

Belangrijke rol voor leraren en vrienden 
bij kindermishandeling
Meer	dan	de	helft	van	de	scholen	besteedt	geen	aandacht	aan	kindermishandeling.	En	dat	terwijl	jongeren	
leraren	een	grote	rol	toebedelen	bij	zowel	het	signaleren	van	als	ingrijpen	bij	kindermishandeling.	Dat	blijkt	
uit	het	NJR	Panelonderzoek	‘Jongeren	over	kindermishandeling’,	dat	de	Jongerentaskforce	heeft	aangeboden	
aan	staatssecretaris	Van	Rijn	van	Volksgezondheid	en	minister	Opstelten	van	Veiligheid	en	Justitie.

Jongeren komen het liefst op 

school meer te weten over kin

dermishandeling. Toch geeft 

55 procent van deze groep aan 

dat er bij hen op school geen 

aandacht wordt besteed aan 

dit onderwerp. “Onomstotelijk 

blijkt dat leraren en vrienden 

belangrijk zijn voor jongeren 

die mishandeld worden. Wij 

vinden dat er op schoolniveau 

meer aandacht moet komen 

voor het onderwerp. Dat we 

leraren en jongeren meer 

moeten betrekken en hen 

daadwerkelijk in staat moeten 

stellen te kúnnen helpen”, 

aldus Andre Damian van de 

Jongerentaskforce Kindermis

handeling. Naar schatting zijn 

in Nederland jaarlijks 119.000 

kinderen en jongeren slachtof

fer van kindermishandeling.

63 procent van de ondervraag

de jongeren vindt dat vrienden 

het beste kunnen zien of een 

ander mishandeld wordt. 

Bovendien durven jongeren 

ernaar te vragen als zij vermoe

den dat een vriend(in) mishan

deld wordt. De ondervraagden 

vinden dat kindermishandeling 

het best bestreden kan worden 

als jongeren die mishandeld 

worden én hun vrienden weten 

wat ze moeten doen.

De jongeren hebben over het 

algemeen vertrouwen in de 

ouders. Ruim zeven op de tien 

jongeren denken dat een ouder 

die mishandelt, alsnog kan 

leren een goede vader of moe

der te zijn. Een meerderheid 

van de jongeren vindt dan ook 

dat ouders die mishandelen 

moeten worden geholpen in 

plaats van gestraft. Opvallend is 

dat 61 procent van de jonge res

pondenten vindt dat anderen 

zich best mogen bemoeien met 

de opvoeding die ouders hun 

kinderen geven.

De Jongerentaskforce bestaat 

uit een groep van tien jonge

ren die vanuit verschillende 

perspectieven met kindermis

handeling te maken hebben 

gehad. Het onderzoek onder 

bijna achthonderd jongeren is 

uitgevoerd door het NJR Panel 

in samenwerking met Augeo 

Foundation. In het onderzoek 

zijn de jongeren gevraagd naar 

hun mening over kindermis

handeling, te weten lichame

lijke en geestelijke mishande

ling, verwaarlozing en seksueel 

misbruik. De resultaten van 

het onderzoek zijn gepresen

teerd in de Week van Kinderen 

Veilig. In deze week vraagt de 

Taskforce kindermishandeling 

en seksueel misbruik aandacht 

voor dit maatschappelijke 

 probleem. _

De onderzoeksresultaten van 

‘Jongeren over kindermishan

deling’ zijn te downloaden via 

www.njr.nl/NJRpanel.
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fotowedstrijd nationaal voedingsdebat

Basisschool De Achtsprong maakt ‘gezondste 
foto van Nederland’
Met	de	foto	‘Met	ons	klassie	in	het	kassie!!!’	heeft	groep	6a	van	basisschool	De	Achtsprong	uit	De	Lier	de	
eerste	prijs	in	de	wacht	gesleept	van	de	fotowedstrijd	‘De	gezondste	foto	van	Nederland’.	Groep	6a	kan	nu	
aan	de	slag	met	het	zelf	kweken	van	gezonde	groenten	in	de	gewonnen	(mini)kas.

“Creatief, veel werk voor 

verzet en zonder woorden 

werd duidelijk welke bood

schap de foto uitstraalt’, aldus 

het oordeel van de jury. Als 

goede tweede eindigden de 

leerlingen van de Herman 

Broerenschool uit Naaldwijk. 

Als prijs gaan ze met zijn allen 

ontbijten met wethouder Arne 

Weverling van de gemeente 

Westland.

Het Nationaal Voedingsdebat 

wil een beweging op gang bren

gen om mensen meer vers te 

laten eten, zoals verse groenten 

en vers fruit. Speciale aandacht 

is er voor (jonge) kinderen. 

Door smaaklessen en kookles

sen op school, door natuur en 

milieueducatie krijgen kinde

ren de kans meer te leren over 

wat ze eten en kunnen ze beter 

gezonde keuzen maken.

Kritiek op Schoolontbijt
Voedselwaakhond Foodwatch 

uitte rondom het Nationaal 

Schoolontbijt onder andere 

in de Volkskrant kritiek op de 

organisatie, omdat de jaar

lijkse ontbijtbijeenkomst op 

veel basisscholen ‘reclame, 

kindermarketing en pro

motie van ongezond eten’ 

zou impliceren. “Kinderen 

krijgen ongezonde produc

ten zoals volle margarine, 

hagelslag, zoute smeerkaas 

en sinaasappelsap uit pak 

voorgeschoteld”, aldus een 

woordvoerster van Food

watch. “Als het doel echt 

is om te benadrukken hoe 

belangrijk een gezond ont

bijt is, waarom worden er 

dan geen groente en fruit 

aangeboden?” Foodwatch 

vindt het een slechte zaak 

dat de inhoud van de ontbijt

pakketten die scholen krij

gen, worden samengesteld 

door voedselbedrijven die het 

ontbijt sponsoren. Het Natio

naal Schoolontbijt liet in een 

reactie weten aan dezelfde 

kant te staan als Foodwatch 

als het gaat om aandacht 

vragen voor overgewicht bij 

kinderen en kidsmarketing. 

Verder merkt de organisatie 

op dat groente en fruit in het 

pakket zeker een wens voor 

de toekomst is. “In 2008 zat 

als proef groente en fruit in 

het pakket, maar dit leverde 

gezien de houdbaarheid en 

kwetsbaarheid logistieke en 

kostentechnische proble

men op.” _

inspectie werkt aan nieuw waarderingskader

Kleutertoets uit toezicht
De	onderwijsinspectie	zal	basisscholen	niet	langer	beoordelen	op	de	aan-	of	afwezigheid	van	een	
kleutertoets.	De	Tweede	Kamer	besloot	al	eerder	dat	de	inspectie	niet	langer	een	onafhankelijke	toets	voor	
taal	en	rekenen	in	de	kleutergroepen	via	het	toezichtkader	mag	eisen.

De inspectie zal er wel op 

blijven toezien dat scholen de 

ontwikkeling van het jonge 

kind blijven volgen. Daarom 

moeten leerkrachten de 

brede ontwikkeling van jonge 

kinderen volgen via gestruc

tureerde observaties. De 

inspectie hanteert geen voor

schriften over welke observa

tiemethode gehanteerd moet 

worden. Wel dienen de obser

vaties structureel en gestan

daardiseerd plaats te vinden. 

Daarnaast kan een school 

een gevalideerd instrument 

afnemen dat gericht is op 

de taal en rekenontwikke

ling. De afwezigheid van zo’n 

instrument in de kleuterpe

riode zal echter niet langer 

leiden tot een negatieve 

aantekening van de inspec

tie. Op dit moment werkt 

de inspectie aan een nieuw 

waarderingskader, waarin 

opnieuw het vraagstuk aan 

de orde zal komen hoe een 

school de ontwikkeling van 

leerlingen volgt en op welke 

manier scholen daar gevolg 

aan geven. _
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daling 1,4 procent

Krimp basisonderwijs 
zet door
Basisscholen	zijn	het	schooljaar	2013/2014	begonnen	
met	ruim	21.000	leerlingen	minder	dan	in	het	vorige	
schooljaar.	Dat	is	een	daling	van	1,4	procent.	Dat	blijkt	
uit	cijfers	van	DUO.	Het	leerlingaantal	in	het	speciaal	
basisonderwijs	daalt	nog	sneller,	met	4,4	procent.

Door de bevolkingskrimp daalt het leerlingenaantal in het 

basis onderwijs al jaren. Dit schooljaar zijn er 1,48 miljoen basis

schoolleerlingen. In 2008 waren dat er volgens DUO nog bijna 

1,55 miljoen. Vergeleken met oktober vorig jaar gaat het vol

gens de voorlopige cijfers om een daling van 21.331 leerlingen. 

Omgerekend zijn dat ongeveer negenhonderd gemiddeld volle 

schoolklassen.

Speciaal onderwijs
In het speciaal basisonderwijs daalt het leerlingaantal nog snel

ler. DUO telde 1.760 leerlingen minder. Dat is 4,4 procent lager 

dan op 1 oktober vorig jaar. Het speciaal basisonderwijs daalt 

hiermee harder dan het basisonderwijs en ook het doorverwij

zingspercentage neemt af. Wel stijgt het leerlingaantal in het 

speciaal onderwijs, waar leerlingen met zware zorgbehoeften 

zitten, nog een heel klein beetje. Zo waren er op de scholen 

574 leerlingen méér, een stijging van 0,8 procent. Deze stijging 

geldt voor het voortgezet onderwijs. In de basisschoolleeftijd 

daalde het aantal soleerlingen. _

schoolleidersregister po

Nieuw instrument: 
‘Beroepsprofiel’
Schoolleiders	die	inzicht	willen	in	de	eigen	werk-
situatie	en	de	competenties	die	nodig	zijn	om	de	
eigen	ambities	waar	te	maken,	kunnen	hiervoor	
gebruikmaken	van	een	nieuw	instrument:	‘Beroeps-
profiel’.

Het door Schoolleidersregister PO ontwikkelde instrument helpt 

de eigen werksituatie te analyseren en inzicht te krijgen in welke 

specifieke competenties nodig zijn om de eigen ambities waar te 

maken. Ook kan het instrument ingezet worden voor het opstel

len van een ontwikkelplan. Met het Beroepsprofiel worden aan de 

hand van hulpvragen de huidige situatie en de eigen ambities van 

de schoolleider in kaart gebracht. Per basiscompetentie formu

leert de schoolleider de eigen specifieke competenties. En op basis 

van de eigen vertaling wordt er gereflecteerd op de eigen praktijk 

(selfassessment en 360ºfeedback) en kunnen ontwikkeldoelen gefor

muleerd worden in een actieplan.

Het instrument biedt schoolleiders een helder beeld van de speci

fieke competenties die belangrijk zijn in een concrete werksituatie. 

Dit helpt niet alleen bij het reflecteren op het functioneren, maar 

kan ook worden gebruikt om een functiebeschrijving of functiepro

fiel op te stellen. Het instrument is een vernieuwde versie van NSA

effect, dat beschikbaar blijft naast het het nieuwe Beroepsprofiel. _

Meer informatie: www.schoolleidersregisterpo.nl

verwarring over benodigde informatie

Actuele gegevens oude samenwerkingsverbanden 
nodig voor zorgbudget 2014
Onlangs	heeft	DUO	oude	samenwerkingsverbanden	(swv’s)	verzocht	gegevens	over	het	swv	waar	nodig	
te	actualiseren.	Het	gaat	hierbij	nadrukkelijk	niet	om	de	gegevens	van	de	samenwerkingsverbanden	
Passend	onderwijs.

Veel scholen hebben zich 

onlangs aangesloten bij een 

samenwerkingsverband Pas

send onderwijs (art. 17a van 

de WVO). Deze nieuwe swv’s 

hebben vaak gedeeltelijke 

overlappingen met de oude. 

Voor veel scholen is het nu 

onduidelijk van welk samen

werkingsverband zij welke 

gegevens moeten doorgeven. 

In de brief vraagt DUO om 

gegevens van de oude samen

werkingsverbanden. Het is uit

drukkelijk niet de bedoeling 

dat scholen de gegevens van 

de samenwerkingsverbanden 

Passend onderwijs doorgeven.

Onlangs is aan oude samen

werkingsverbanden (opge

richt op grond van art. 

10h van de WVO) per brief 

verzocht de gegevens die bij 

DUO bekend zijn over het 

samenwerkingsverband waar 

nodig te actualiseren. Het ver

zoek houdt verband met het 

beschikbaar stellen van het 

zorgbudget 2014. _

Meer informatie: www.duo.nl

9k ader prim air december 2013



ac tueel 

onderzoek

Ouderbetrokkenheid thuis effectiever dan op school
Van	alle	vormen	van	betrokkenheid	van	ouders	bij	de	school,	levert	dat	wat	ouders	thuis	doen	en	laten	rond	
school	de	grootste	bijdrage	aan	de	ontwikkeling	van	kinderen.	Aanzienlijk	minder	groot	is	het	effect	van	
ouderbetrokkenheid	op	school	en	het	contact	tussen	ouders	en	leraren.	Leraren	kunnen	wel	meer	doen	om	
de	ouderbetrokkenheid	te	verhogen.	Dit	blijkt	uit	een	NWO-studie	van	onderwijsonderzoeker	Eddie	Denessen	
(Radboud	Universiteit	Nijmegen)	en	zijn	team.

De onderzoekers bestudeerden 

165 onderzoekspublicaties op 

het gebied van ouderbetrok

kenheid. De onderzoeken 

gingen in op de effecten 

van deze betrokkenheid op 

presentaties, motivatie, het 

welbevinden en de zelfwaar

dering van leerlingen van 

verschillende leeftijden. “Als 

ouders betrokken zijn bij de 

school heeft dat een positief 

effect op al deze zaken,” zegt 

Denessen. “Daarbij geldt voor 

alle leeftijdgroepen dat vooral 

de betrokkenheid van ouders 

bij het leren thuis effect heeft. 

Een kanttekening daarbij is 

dat die betrokkenheid ook te 

ver kan doorschieten. Ouders 

die te sterk controleren op 

huiswerk of een grote pres

tatiedruk uitoefenen op hun 

kind, tasten de autonomie van 

hun kind aan. Dat geeft juist 

een negatief effect op hun 

ontwikkeling.”

Een belangrijke bevinding uit 

het onderzoek is dat ouder

betrokkenheid vooral ook 

werkt als leraren een positieve 

houding jegens betrokkenheid 

van alle ouders hebben, ook 

die van de allochtone ouders. 

Denessen: “Het contact tussen 

leraren en ouders verbetert als 

leraren zich inspannen om de 

thuiscultuur van leerlingen 

te begrijpen. Vooroordelen en 

groepsstereotypering staan 

dat contact juist in de weg.” 

Ook is het van belang dat 

leraren open en transparant 

communiceren met ouders. 

Zo moeten ze hun verwachtin

gen over ouderbetrokkenheid 

helder maken. “Als leraren 

zich bovendien realiseren dat 

opvattingen over ouderbetrok

kenheid per ouder kunnen 

verschillen en het niet direct 

veroordelen wanneer ouders 

niet aan hun verwachtingen 

tegemoet komen, draagt dit 

bij aan een positieve relatie,” 

aldus Denessen.

Ouderbetrokkenheid 
bevorderen
Leraren kunnen op verschil

lende manieren de betrokken

heid van ouders thuis en op 

school bevorderen. Denessen: 

“Leraren kunnen bijvoorbeeld 

gerichte vragen stellen en 

verzoeken doen aan ouders 

– en hen ook praktische 

tips geven – om hun kind te 

helpen. Ook wordt de betrok

kenheid vergroot wanneer 

leraren veel informatie over 

het onderwijs en de voortgang 

van de leerling aan de ouders 

verschaffen. Zowel informeel 

contact als de inzet van ict 

kan hierbij helpen.”

Denessen: ‘Voor dit alles is het 

goed om de responsiviteit van 

leraren te vergroten. Laat lera

ren zich bewust worden van 

hun attitude jegens ouders en 

het contact met hen verbete

ren. Dit kan bijvoorbeeld door 

het afleggen van huisbezoeken 

of trainingen (interculturele) 

communicatie.” _

Meer informatie: www.nwo.nl

passend onderwijs

Nog eenmaal groeibekostiging (v)so 
Het	ministerie	van	OCW	en	de	Dienst	Uitvoering	Onderwijs	(DUO)	voeren	nog	eenmaal	de	groeibekostiging	
voor	het	(voortgezet)	speciaal	onderwijs	uit	op	basis	van	teldatum	16	januari	2014.

Per 1 augustus 2014 zijn de 

samenwerkingsverbanden Pas

send onderwijs verantwoor

delijk voor het bekostigen 

van de groei in het (v)so op 

basis van de groeiteldatum 

1 februari 2014. De PORaad 

en VOraad geven aan dat de 

groeiregeling voor startende 

samenwerkingsverbanden las

tig uitvoerbaar is en vroegen 

het ministerie de bekostiging 

van de groei van het aantal 

leerlingen in het (v)so op 16 

januari 2014 nog eenmaal 

uit te voeren voor de aanvul

lende bekostiging van het 

schooljaar 2014/2015. Om 

daarna tot een nieuwe, een

duidige aanpak te komen. Het 

ministerie heeft dit voorstel 

overgenomen. De kosten voor 

de groei van het (v)so trekt 

OCW af van de bekostiging 

van de samenwerkingsver

banden. Deze middelen zijn 

namelijk toegevoegd aan het 

budget van de samenwer

kingsverbanden, omdat die 

de groei zouden bekostigen. 

De samenwerkingsverban

den gaan er per saldo dus 

niet op achteruit nu OCW/

DUO de groeiregeling nog 

één keer zelf uitvoert. (Bron: 

www.passendonderwijs.nl) _

De AVS biedt scholen en 

schoolleiders ondersteu

ning bij het inrichten van 

ouderbetrokkenheid, zie 

www.avspifo.nl.
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Over	het	thema	

Ontwikkelingspsychologie,	het	lijkt	een	

vergeten	hoofdstuk	in	het	onderwijs.	Hoe	is	

het	gesteld	met	de	kennis	binnen	de	school	

over	hoe	jonge	kinderen	zich	ontwikkelen?	

Weet	elke	schooldirecteur	en	leerkracht	welke	

vaardigheden	van	het	kind	verwacht	mogen	

worden	op	drie-,	vier-,	vijfjarige	leeftijd?	

En	laten	we	de	kleuters	zo	veel	mogelijk	

spelenderwijs	leren,	of	hebben	ze	meer	baat	

bij	sturing	en	lesmethoden?

Pedagoog	Cathy	van	Tuijl	vindt	het	onderwijs	

vaak	te	veel	kindvolgend.	“Je	moet	niet	

afwachten	of	een	kind	‘er	aan	toe’	is;	je	moet	

juist	werken	aan	zijn	ontwikkeling	zodat	

het	kan	profiteren	van	onderwijs.”	De	vraag	

is	of	het	jonge	kind	meer	gebaat	is	bij	een	

pedagogisch	sterke	peuterspeelzaal	of	dat	

het	juist	het	meest	wordt	uitgedaagd	op	

een	‘alles-in-een-school’	voor	leerlingen	

vanaf	2,5	jaar.	En	laten	we	het	belang	van	de	

vaardige	kleuterleerkracht	niet	uitvlakken.	

Is	het	curriculum	van	de	pabo	toereikend	voor	

hen	of	missen	we	de	KLOS?

Het	belang	van	kennis	over	ontwikkelings-

psychologie,	de	discussie	over	de	vraag	of	

peuters	wel	of	niet	naar	school	moeten	en	

de	kwaliteit	van	het	kleuteronderwijs,	u	leest	

er	alles	over	in	de	thema-artikelen	van	deze	

Kader	Primair.

In	de	eerste	levensjaren	van	een	kind	wordt	

het	fundament	voor	zijn	verdere	ontwikkeling	

gelegd.	Kennis	over	die	ontwikkeling	is	

onontbeerlijk	voor	zowel	leerkrachten	als	

schoolleiders,	vertelt	pedagoog	dr.	Cathy	van	

Tuijl.	“Je	moet	niet	afwachten	of	een	kind	‘er	

aan	toe’	is,	maar	werken	aan	zijn	ontwikkeling	

zodat	het	kan	profiteren	van	onderwijs.”

tekst lisette blankestijn

Bij het jonge kind is er geen tijd te verliezen. Dat is de 

kern van het pleidooi van dr. Cathy van Tuijl wanneer haar 

wordt gevraagd naar het belang van kennis van de ontwik

kelingspsychologie binnen het primair onderwijs. Ze is 

lector Gedrag en leerproblemen bij Saxion Hogeschool 

en docentonderzoeker bij Universiteit Utrecht, waar ze 

wetenschappelijke inzichten rond de omgevingsinvloeden 

op de ontwikkeling van jonge kinderen doorgeeft en ver

taalt naar de gezins en schoolpraktijk. Hoe belangrijk is 

het dat leerkrachten en schoolleiders weten welke ontwik

kelingsfasen er zijn? “Ik spreek (in navolging van Robert 

Havighurst) liever over ontwikkelings en opvoedingsopga

ven dan over ontwikkelingsfasen. Die opgaven variëren per 

leeftijdscategorie. Ontwikkelingsopgaven van kinderen van 

2 tot 4 jaar zijn bijvoorbeeld het gebruiken van taal en con

structief met leeftijdsgenootjes omgaan. De resultaten van 

ontwikkeling in de ene fase vormen de bouwstenen voor 

de daaropvolgende. Het is heel belangrijk dat we ons reali

seren dat kinderen in hun jonge jaren (06 jaar) het funda

ment leggen voor basale schoolse vaardigheden, zowel qua 

denkvermogen als sociaalemotionele vaardigheden. Stel 

dat de taalontwikkeling van een kind stagneert, bijvoor

beeld doordat het laagopgeleide ouders heeft, thuis weinig 

gestimuleerd wordt of doordat de juf het kind te lang 

thema _ onderwijsk waliteit a an de ba sis
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vrijblijvend laat spelen. Dan ondervindt het kind daar de 

rest van zijn leven de gevolgen van. Is de woordenschat van 

een driejarige niet op peil, dan pikt het later minder goed 

de grammaticaregels op, krijgt minder mee van de instruc

tie, mist uitleg bij rekenen, leert minder goed begrijpend 

lezen. Daarom moeten we de kwaliteit van de voorscholen 

omhoog krijgen. Maar ook vanaf 4 jaar is de ontwikkeling 

van kinderen nog goed te beïnvloeden. Daarom is ook de 

basisschool heel belangrijk. Je moet er toch niet aan den

ken dat een kind onvoldoende toegerust op de basisschool 

komt, en dat dan nog eens twee jaar afwachtend wordt 

opgetreden. De klok tikt voor zo’n kind!”

Leerkrachten in positie brengen Van Tuijl 

ziet een belangrijke taak voor schoolleiders. “Een 

schoolleider zou zichzelf van wetenschappelijke kennis 

moeten voorzien over de ontwikkelingspsychologie van 

(jonge) kinderen. Die kennis kan hij gebruiken om zijn 

leerkrachten goed in positie te brengen en te inspireren. 

En die wetenschappelijke kennis is beschikbaar. We 

weten: een kind heeft meer nodig dan een juf die alleen 

de basiswoorden aanreikt, zoals ‘bal’ en ‘auto’. Die juf 

moet zijn woordenschat ook verrijken met woorden als 

‘fee’, waarbij het kind leert dat dat iets anders is dan 

‘heks’. Denk ook aan de taalontwikkeling in het algemeen: 

meer complexe zinsbouw, het gebruik van taal voor 

verschillende functies (conversatie, argumentatie). Maar 

ik mis in het primair onderwijs het besef van urgentie 

van een (ver)rijk(end) taalaanbod door de leerkracht. Juist 

kinderen met laagopgeleide ouders moeten educatief 

uitgedaagd worden. Ik vind ons onderwijs vaak te veel 

kindvolgend. We staan in Nederland vaak positief 

tegenover exploratie en negatief tegenover instructie. Maar 

het gevaar bij kinderen met achterstanden is juist: die 

exploreren niet efficiënt. Dus moet je geen tijd verdoen. 

Begrijp me goed, dit is geen pleidooi om kinderen de hele 

dag gericht te stimuleren. Maar we moeten ons realiseren 

dat kinderen van vrij spel relatief weinig leren.”

Het jonge kind:
volgen of sturen

Annette	van	Valkengoed:	
“Alleen	al	het	feit	dat	wij	op	
Laterna	Magica	kinderen	in	de	
leeftijd	van	0-12	jaar	hebben,	
dwingt	ons	om	na	te	denken	
over	hoe	wij	een	doorgaande	lijn	
kunnen	creëren.”

k i n d e r e n  v a n  v r i j  s p e l  r e l at i e f  w e i n i g  l e r e n ’
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Vygotsky Van Tuijl legt uit dat de ideeën van de 

twee grote ontwikkelingspsychologen waarmee veel 

onderwijsprofessionals zijn grootgebracht, eigenlijk 

conflicteren. “Jean Piaget vond: je hebt een bepaalde 

ontwikkeling nodig om te kunnen leren. Maar ik ben meer 

van de school van Lev Vygotsky: je moet leerervaringen 

opdoen om vooruit te kunnen komen. Je moet niet 

afwachten of een kind ‘er aan toe’ is; je moet juist werken 

aan zijn ontwikkeling zodat het kan profiteren van 

onderwijs. Het belang van die leerervaringen, dat moet 

je als schoolleider bij je team over het voetlicht brengen. 

Bespreek de tijdsbestedingsaspecten: hoeveel wordt er 

exploratief en vrijblijvend gespeeld, en hoeveel educatief 

(dus leerkrachtgestuurd)? Een leerkracht is onderwijzer, 

geen activiteitenbegeleider. Krast een kind steeds doelloos 

met een autootje heen en weer? Dat vraagt actieve 

begeleiding van de leerkracht. Hij of zij kan voorstellen 

t h e o r i e ë n  u i t  d e 
o n t w i k k e l i n g s p s yc h o lo g i e

Er	wordt	veel	geschreven	over	het	jonge	kind	en	er	kunnen	

veel	theorieën	aangehangen	worden.	Meer	weten/lezen:

•	 	Michael	Winterhoff,	jeugdpsychiater	en	

psychotherapeut	schreef	het	boek	‘Warum	unsere	

Kinder	Tyrannen	werden’.	Pleit	ervoor	om	kinderen	

vooral	zo	lang	mogelijk	kind	te	laten	zijn	en	betrekt	de	

stelling	dat	we	kinderen	niet	meer	opvoeden,	maar	veel	

te	jong	fixeren	in	hun	ontwikkeling	door	het	aangaan	

van	een	partnerschaftliche Beziehung	(partnerrelatie)	in	

plaats	van	Erziehung	(opvoeding).

•	 	Ontwikkelingspsycholoog	Edwin	Vervaet:	‘Erfelijkheid’	

en	‘omgeving’	zijn	noodzakelijke	voorwaarden	voor	

een	goede	psychologische	ontwikkeling.	Echter	de	

gelegenheid	die	je	kind	krijgt	om	zichzelf,	jou	en	de	

wereld	van	binnenuit	te	ontdekken,	is	doorslaggevend.	

Schreef	het	boek	‘Naar	School;	psychologie	van	3	tot	8’.

•	 	De	Heckman equation	van	de	invloedrijke	econoom	

James	Heckman	pleit	ervoor	om	zoveel	mogelijk	te	

investeren	in	de	eerste	periode	van	de	ontwikkeling	van	

een	kind,	omdat	dat	het	meest	rendabel	is.	Oftewel:	

sterke	basis,	goede	start	(zie	grafiek).

� Programs targeted towards the earliest years

� Preschool programs

Ra
te

 o
f R

et
ur

n 
to

 In
ve

st
m

en
t i

n 
Hu

m
an

 C
ap

it
al

� Schooling

0-3    4-5          School                                Post-school
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� Job training

om even te gaan tanken. Wat gebeurt er dan, welke 

handelingen worden verricht? Een taalvaardige leerkracht 

die dat verwoordt, dat vindt elk jong kind fantastisch. Maar 

veel leerkrachten zijn daarop onvoldoende voorbereid.”

Units per ontwikkelingsfase Het Integraal 

Kindcentrum Laterna Magica in Amsterdam werkt 

met het concept ‘natuurlijk leren’. Kinderen krijgen 

keuzemogelijkheden aangereikt en sturen hun eigen 

leerproces. Uitgangspunt is wat het kind zelf kan en 

wil. Directeur Annette van Valkengoed vertelt hoe het 

IKC kennis vanuit de ontwikkelingspsychologie vertaalt. 

“Alleen al het feit dat wij hier kinderen in de leeftijd 

van 012 jaar hebben, dwingt ons om na te denken 

over hoe wij een doorgaande lijn kunnen creëren 

en daarbij hebben we de ontwikkelingspsychologie 

nodig.” Zo werkt het IKC met units waarin kinderen 

spelen c.q. leren. De ontwikkelingsfase van het kind is 

uitgangspunt bij de indeling in een unit. Van Valkengoed: 

“In de unit voor kinderen van 0 tot circa 3 jaar staat de 

ontwikkeling ‘van veilige gehechtheid naar exploratie en 

bewustwording’ centraal. Met een goede hechting aan de 

verzorgende volwassene wordt gewerkt aan vertrouwen, 

de buitenwereld wordt steeds interessanter en het kind 

komt steeds meer uitdagingen tegen. De volgende unit 

(circa 38 jaar) staat in het teken van ‘sociale rollen en van 

spelen naar onderzoeken’. In de laatste unit (813 jaar) gaat 

het om de ontwikkeling ‘van plek in de wereld vinden, 

onderzoeken en presenteren naar ontdekken van eigen 

kernkwaliteiten’.”

Esther	van	Leeuwen,	IKC	De	Kubus:	“Iedere	leerkracht	heeft	kennis	
van	de	ontwikkelingspsychologie	nodig,	want	als	je	kinderen	iets	wilt	
leren	moet	je	weten	waar	ze	zitten.”
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Interne opleiding Ieder kind op Laterna Magica (van 

baby tot beginnende puber) heeft een eigen coach, werkt 

met een eigen ontwikkelplan en portfolio waarin sprongen 

in de ontwikkeling gemarkeerd worden. Die coachingsrol 

vraagt specifieke kennis en vaardigheden van onze 

medewerkers, vertelt Van Valkengoed. “Daarvoor hebben 

we een interne opleiding. Ook ikzelf blijf voortdurend 

bijleren. Dit soort kennis is namelijk niet statisch. De 

unitteams besteden in hun werkplan niet alleen aandacht 

aan wat ze in de unitteams willen doen, maar ook aan 

wat ze zelf willen leren en onderzoeken. We zijn een 

academische opleidingsplaats en de mensen die hier 

werken kiezen voor deze manier van leren. Wij vinden het 

een uitdaging om samen nieuwe kennis op te doen en in 

de praktijk uit te proberen. De begeleidingskwaliteit van 

onze medewerkers is cruciaal. Daarom sturen we op een 

zo hoog mogelijk (opleidings)niveau van alle medewerkers 

en volgen we onder andere het onderzoek van professor 

Fukkink (UvA), bijzonder hoogleraar Kinderopvang en 

educatieve voorzieningen voor het jonge kind. We baseren 

onze ideeën onder meer op het sociaalconstructivisme en 

hebben een holistische kijk op de ontwikkeling van onze 

kinderen.”

thema _ onderwijsk waliteit a an de ba sis

Pedagoog	Cathy	van	Tuijl	ziet	een	belangrijke	taak	
voor	schoolleiders.	“Een	schoolleider	zou	zichzelf	van	
wetenschappelijke	kennis	moeten	voorzien	over	de	
ontwikkelingspsychologie	van	(jonge)	kinderen,	zodat	hij	zijn	
leerkrachten	kan	inspireren.”

Van Tuijl vindt dat de benadering van Laterna Magica goed 

aansluit bij het idee van ontwikkelingsopgave en de rol van 

de omgeving die deze ontwikkeling faciliteert. “Wel ben 

ik in het algemeen tegen natuurlijk leren, omdat dat vaak 

erg leunt op eigen initiatief. Voor sommige typen kinde

ren werkt dat, maar niet voor allemaal. Kinderen met een 

onderwijsachterstand, impulsieve of juist teruggetrokken 

kinderen hebben een ondersteunende leerkracht nodig die 

op maat aanreikt wat ze nodig hebben: extra stimulering, 

structuur of (binnen een veilige omgeving) gefaseerde 

uitdaging.”

Veiligheid Ook IKC De Kubus in Druten 

houdt rekening met de ontwikkelingsopgaven van 

kinderen. “Iedere leerkracht heeft kennis van de 

ontwikkelingspsychologie nodig, want als je kinderen iets 

wilt leren moet je weten waar ze zitten.” Aan het woord 

is Esther van Leeuwen, teamleider onderbouw (groep 1 

en 2) op IKC De Kubus in Druten. Een dag per week staat 

ze zelf voor de klas. “Bij kleuters verloopt de start vaak 

verschillend. De ene kleuter gaat zitten, praat gelijk en 

doet mee, de andere hangt aan je been en raakt in paniek 

zodra je uit het zicht verdwijnt. Zo’n kind is dus nog erg 

op zoek naar veiligheid. Waar de eerste kleuter al gelijk 

cognitief aan de slag gaat, moeten we bij de ander eerst 

werken aan vertrouwen, aan zijn welbevinden.”

Van Leeuwen vervolgt: “Ik vind het spel heel belangrijk, 

maar de valkuil is: kind in de spelhoek en laat maar spelen. 

De leerkracht moet goed nadenken wat het kind bij dat 

spel kan leren. Is de spelhoek een groentewinkeltje? Dan 

bespreek je de soorten groente en fruit, welke rollen er 

zijn in de winkel en hoe je je gedraagt. Het kan gaan over 

de prijzen, het wegen. Zo stimuleer je de cognitie spelen

derwijs. We gaan op school vooral praktiserend om met 

kennis over hoe kinderen zich ontwikkelen en hangen geen 

bepaalde stroming aan. Ik heb een ervaren team. Als lei

dinggevende pak ik mee wat er speelt op dit gebied en geef 

door aan het team wat haalbaar is. Ik krijg de ruimte om 

het op mijn manier te doen. Ik vind het van belang dat in 

de kleuterbouw specialisten aanwezig zijn, die onderwijs

inhoudelijk de kar kunnen trekken. Daarnaast moet het 

voor leerkrachten in de onderbouw mogelijk zijn om zich 

te blijven ontwikkelen.” _

‘ j e  m o e t  e r  to c h  n i e t 
a a n  d e n k e n  d at  e e n  k i n d 
o n vo l d o e n d e  to e g e r u s t  o p  d e 
b a s i s  s c h o o l  ko m t ,  e n  d at  d a n 
n o g  e e n s  t w e e  j a a r  a f w a c h t e n d 
w o r d t  o p g e t r e d e n ’
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h o e  b e s t r i j d  j e  a c h t e r s ta n d :  m e t  e e n  ta l i g  s c h o o l p r o g r a m m a ,  o f  o p  e e n  p e d a g o g i s c h  s t e r k e  p e u t e r s p e e l z a a l ?

Alle	peuters	minimaal	vier	dagdelen	per	week	

naar	de	kinderopvang	of	peuterspeelzaal,	

waar	landelijk	dezelfde	aanpak	wordt	gevolgd:	

zo	wil	het	kabinet	ontwikkelingsachterstand	

bestrijden.	D66	gaat	nog	verder:	hun	‘alles-

in-één-school’	wordt	het	dak	waaronder	

deze	peuteractiviteiten	gehuisvest	worden.	

Een	eerste	‘superschool’	start	in	januari.	

Peuters	naar	school:	doen	we	daar	wijs	aan?	

Paul	van	Meenen,	onderwijswoordvoerder	

voor	D66	in	de	Tweede	Kamer,	kruist	de	

degens	met	Sieneke	Goorhuis-Brouwer,	

orthopedagoog,	taalwetenschapper	en	lector	

Early	Childhood	aan	de	Stenden	Hogeschool.

tekst marijke nijboer

Alle peuters
 naar school

Waarom een alles-in-één-school?

Paul van Meenen: “Ik heb in het vo, mbo en hbo gewerkt 

en gezien wat er gebeurt als je er niet in slaagt om taalach

terstand te voorkomen. In al die sectoren moet er heel hard 

aan worden getrokken. Als kinderen er niet in slagen om 

hun achterstand in te lopen, houden ze daar de rest van hun 

leven last van. Wij denken dat de sleutel ligt bij het voorko

men van achterstanden. Momenteel gaat het in de kinderop

vang en peuterspeelzaal niet zo goed met het professioneel 

kijken naar kinderen. Als de voorschoolse en vroegschoolse 

educatie (VVE) goed functioneerde, zouden we de huidige 

achterstand niet hebben. Op de allesinéénschool gaan 

hbo’ers op een professionele manier aan de slag.”

Sieneke Goorhuis-Brouwer: “Ik kan me voorstellen dat 

je allochtone kinderen uit sociaal zeer zwakke buurten 

in de grote steden in een omgeving plaatst waar er meer 

van hun taalontwikkeling terechtkomt. Dat didactisch 

goed opgeleide speelleerkrachten hen spelenderwijs een 

rijk aanbod geven voor al hun ontwikkelingsterreinen. 

Maar dat dit wordt uitgerold over alle Nederlandse kin

deren vind ik absoluut onnodig. Daarbij: men focust op 

een gemiddelde prestatie bij een bepaalde leeftijd, terwijl 

er heel grote verschillen zijn in tempo van ontwikkeling 

bij kinderen van nul tot zeven. Ze worden allemaal langs 

dezelfde, gemiddelde, meetlat gelegd. Dat vind ik een vorm 

van kindermishandeling. Het betekent dat zo’n 40 procent 

van hen iets moet laten zien wat ze nog niet kunnen. Als je 

al jong geconfronteerd wordt met iets wat je nog niet kan, 

en daar wordt ook nog eens voortdurend op geoefend, krijg 

je faalangst. We benadrukken wat kinderen allemaal niet 

kunnen, in plaats van dat we ze zelfvertrouwen geven.”

Van Meenen: “Er zit geen dwang achter; we gaan niet de 

leerplichtige leeftijd verlagen naar 2,5 jaar. Maar als bij

voorbeeld een consultatiebureau signaleert dat een kind 

deze stimulans nodig heeft, kun je het bezoek wel stimu

leren. En dat gebeurt al op veel plaatsen. Wij willen geen 

thema _ onderwijsk waliteit a an de ba sis
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waar de lacunes zitten. Bij kleintjes kun je heel speels 

toetsen. Je moet op een gegeven moment wel iets vaststel

len, anders weet je ook niet of er achterstand is.”

Stelling: Ons onderwijsbeleid is afgestemd op achterstands-

leerlingen. Daarmee doe je kinderen zonder achterstand tekort.

Goorhuis-Brouwer: “Daar ben ik het helemaal mee eens.”

Van Meenen: “Wij zijn er erg goed in om achterstandskin

deren erbij te houden, ook vergeleken met andere landen. 

Ik vind dat een waarde. Maar de andere kant van het 

spectrum, daar zijn we minder goed in. Het Nederlandse 

onderwijs is er nog te weinig op gericht om de talenten 

van kinderen te waarderen. Daar moeten we aan werken.

Ik vind niet dat we kinderen zonder achterstand tekort

doen. Zoals ik al zei: er komt geen leerplicht voor 

peuters.”

blauwdruk voor allesinéénscholen over Nederland leggen. 

Lokaal worden er telkens nieuwe manieren verzonnen en 

dat is prima, als je kinderen en hun ouders maar bereikt.

Er bestaan inderdaad geen gemiddelde kinderen. Je moet 

erop vertrouwen dat leerkrachten zinnig met kinderen 

bezig zijn zonder dat je dat allemaal normeert. Centrale 

toetsen hebben maar één doel: dat er een Haagse meting 

aan kan worden afgelezen. Daarom heb ik ook tegen een 

centrale kleutertoets gestemd. Maar ik ben niet per se 

tegen toetsen. Toetsen helpen de leerkracht om te zien 

Paul	van	Meenen:	“Het	is	absoluut	niet	de	bedoeling	
om	tweejarigen	in	de	schoolbankjes	te	zetten.”

Sieneke	Goorhuis-Brouwer:	“Het	is	beter	om	de	
kinderopvang,	peuterspeelzalen	en	groep	1	van	de	
basisschool	onder	één	bestuurlijk	geheel	te	zetten,	
los	van	de	school.”

‘ i k  v r a ag  m e  r e g e lm at i g  a f  o f 
p o l i t i c i  ze l f  k i n d e r e n  h e b b e n . 
e n i g  p e dag o g i s c h  b e s e f  i s 
n i e t  a a n w e z i g ’
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Op welke pedagogische visie is de alles-in-één-school gebaseerd?

Van Meenen: “Mijn overtuiging is, en daar is denk ik vol

doende onderbouwing voor, dat juist bij heel jonge kinderen 

de taalontwikkeling belangrijk is. Omdat veel kinderen al 

met een taalachterstand de basisschool binnenkomen, zul je 

al voor die tijd iets moeten doen. Het is echter absoluut niet 

de bedoeling om tweejarigen in de schoolbankjes te zetten. 

Op de allesinéénschool doen we niets anders met peuters 

dan wat er op de peuterspeelzaal en kinderopvang gebeurt. 

Maar door de samenwerking met de basisschool zal er pro

fessioneler worden gekeken naar de kinderen.”

Goorhuis-Brouwer: “Ik vraag me regelmatig af of politici 

zelf kinderen hebben en daar wel eens naar kijken. Enig 

pedagogisch besef is daar niet aanwezig. In de fase van 06 

jaar bouwen kinderen de hardware op om aan het formele 

leren te kunnen beginnen: ze leren zich uitdrukken in het 

Nederlands, krijgen beheersing over de grove en fijne moto

riek, leren om zich te concentreren, maken de denkstap

pen die voorafgaan aan het formele leren, en doen vooral 

zelfvertrouwen op. Als die basis klaar is, kan je vanaf 6 jaar 

beginnen met de schoolvakken. Met een goede hardware 

kan het kind rekenen, taal en andere vakken probleemloos 

oppakken.”

Van Meenen: “Ik ben inderdaad geen expert in de peuter

leeftijd, maar natuurlijk zullen peuters op de allesinéén

school volop spelen. Ik wil echter heel graag dat hbo’ers op 

een verstandige en professionele manier met hen aan het 

werk gaan.”

Kan ontwikkelingsgericht onderwijs samengaan met 

opbrengstgericht werken?

Goorhuis-Brouwer: “Ontwikkelingsgericht onderwijs is 

altijd opbrengstgericht. Alleen levert het andere opbreng

sten op dan politici denken. Politici denken alleen maar 

aan de taal en rekenstructuur. Als je ontwikkelingsgericht 

onderwijs geeft, denk je aan de ontwikkeling van de com

petenties van het kind. Dat zijn de elementen die ik net 

noemde: je ontwikkelt de taal, de motoriek, begeleidt de 

denkstappen. Je geeft het kind die hele brede basis, zodat 

je daarna aan het formele 

leren kunt beginnen. Als je 

opbrengstgericht werken 

beperkt tot taal en reke

nen, ben je volstrekt ver

keerd bezig.”

Hoe ga je bij peuters dan de 

(taal)achterstand te lijf?

Van Meenen: “Ik pleit ook 

voor een brede benadering. 

Ik ben sowieso niet voor 

een versmalling naar reke

nen en taal. Kinderen kun

nen ook niet de hele dag 

met taal bezig zijn. Tegelij

kertijd vind ik het werken 

aan de taalachterstand wel 

een echte prioriteit. Het zal 

een goede pedagogische 

benadering vragen om daar 

iets aan te doen. Ik geloof 

enorm in het voorlezen 

van jonge kinderen. Ik heb 

mijn eigen kinderen vanaf hun eerste dag voorgelezen. 

Je laat woorden horen, vertelt verhaaltjes, stimuleert dat 

kinderen iets met elkaar uitwisselen. Ik geloof niet in een 

lesprogramma waarin per week staat vermeld wat er moet 

gebeuren. Dan ontstaat de neiging om dat achteraf te gaan 

meten, terwijl er veel meer gebeurt dan meetbaar is. Dege

nen die met de kinderen werken, moeten hierin geschoold 

zijn.”

Goorhuis-Brouwer: “Je zou een gratis peuterspeelzaal moe

ten bieden waar kinderen de hele dag Nederlands spreken. 

Maar vooral ook spelen. Taal is niet los verkrijgbaar. Door 

het spel ontwikkelt de taal zich. Creatieve leerkrachten 

moeten met kinderen rijmen, zingen, spelen. Dat is iets 

heel anders dan een taalprogramma, waar inderdaad al 

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

“Op	de	alles-in-één-school	doen	we	niets	anders	met	peuters	dan	wat	er	op	de	peuterspeelzaal	en	
kinderopvang	gebeurt.”	Foto:	Hans	Roggen
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snel toetsen aan gekoppeld worden. Ik kan niet genoeg 

waarschuwen tegen die mal waar men kinderen in wil pas

sen. Een kind dat niet aan die gemiddelden voldoet en niet 

het gedrag toont dat de juf verwacht, krijgt een stempel. 

Dat is funest voor de verdere schoolcarrière. Dat heb ik 

wetenschappelijk gestaafd en vanuit Amerika is dat ook 

aangetoond. Kinderen die niet kunnen voldoen aan de ver

wachting, worden faalangstig. De een trekt zich terug uit 

de communicatie met de leerkracht en krijgt het stempel 

‘aan autisme verwante stoornis’. De ander reageert door 

rond te rennen, dan hoeft hij tenminste niet te doen wat 

de juf zegt. Die krijgt het stempel ADHD. Het is aangetoond 

dat als wij kinderen op deze manier aanpakken, ze minder 

sociaal worden en minder initiatief tonen. En uiteindelijk 

heeft het geen positief effect op de leerresultaten.”

Is het verstandig om het peuteronderwijs onder te brengen bij de 

basisschool?

Goorhuis-Brouwer: “Nee. Het is beter om de kinderopvang, 

peuterspeelzalen en groep 1 van de basisschool onder 

één bestuurlijk geheel te zetten, los van de school. Want 

vanaf het moment dat je dit koppelt aan de school, gaat 

de onderwijsinspectie hier inspecteren. Die zal kijken 

naar de individuele prestaties van jonge kinderen, terwijl 

het moet draaien om de didactische kwaliteiten van de 

leerkrachten.”

Van Meenen: “Dat vind ik een omgekeerde redenering. Je 

moet zorgen dat de onderwijsinspectie de juiste dingen 

meet. Dat geldt voor het hele onderwijs. De inspectie meet 

iets anders dan wat scholen als hun kwaliteit zien. Dat is in 

Den Haag een discussiepunt en de inspectie is bezig om het 

toezicht aan te passen, naar meer aandacht voor leerwinst 

en toegevoegde waarde.” _

m e e r  w e t e n ?
Het	Programma	Fonemisch	Bewustzijn	besteedt	aandacht	

aan	leren	lezen	in	groep	1	en	2	zonder	dat	dit	de	prestatiedruk	

verhoogt.	Zie	www.avs.nl/pifo/cursusaanbod/indeklas.

De	vierde	editie	van	de	Inspiratie	Dag	voor	het	Jonge	

Kind	vindt	plaats	op	5	februari	2014.	Het	thema	is	‘Taal	is	

alles,	alles	is	taal’.	Onderbouwleerkrachten,	pedagogisch	

medewerkers,	schoolleiders,	managers	en	ib’ers	zijn	welkom.	

www.inspiratiedagjongekind.nl

1000-21-3000-3187 AVS KP 2014-04 
1000-21-3000-3182 AVS KP 2014-02

Kleur: fc

Sinds 1 juli, meldcode verplicht
Professionals die werken met een meldcode, grijpen drie 

keer zo vaak in bij vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Het gebruik van een meldcode is dan ook 

sinds 1 juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, 

onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, 

jeugdzorg en justitie.

De vijf stappen van de meldcode helpen professionals bij 

het signaleren van verwaarlozing, mishandeling of misbruik 

en ondersteunen bij eventuele vervolgstappen. 

Toolkit op www.meldcode.nl

Op www.meldcode.nl staan de vijf verplichte stappen en 

overige minimumeisen duidelijk uitgewerkt. Ook vindt u er 

een toolkit met instrumenten om de meldcode in te voeren 

en te gebruiken. 

www.meldcode.nl van kracht!

Wet

Kader_Primair_Adv_165x120.indd   1 30-07-13   10:45
1_2_li_AVS_fc_B.indd   1 18-11-13   13:11
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‘ d e  d i e p g a n g  v a n  v r o e g e r  k r i j g e n  a f g e s t u d e e r d e  p a b o ’ e r s   n i e t  m e e r  m e e ’

Leerkrachten	van	de	pabo	hebben	vaak	geen	

idee	wat	ze	spelenderwijs	kunnen	met	jonge	

kinderen.	“Ze	plukken	de	ideeën	van	internet,	

zijn	nauwelijks	in	staat	tot	creatief	denken	en	

durven	het	lesprogramma	niet	los	te	laten.”	

Met	verschraling	van	het	kleuteronderwijs	tot	

gevolg.	“Jonge	leerkrachten	weten	niet	hoe	ze	

aan	kunnen	sluiten	bij	de	belevingswereld	van	

kinderen.”	 tekst irene hemels

Kleuteronderwijs de klos

De kleutergroepen zijn het ondergeschoven kindje van de 

pabo, klinkt het eensluidend. Dit leidt ertoe dat leerkrach

ten niet meer weten hoe zij met kleuters moeten omgaan, 

zegt Wil Vlam, pedagoge, orthopedagoge en pabodocent 

aan de Hogeschool Utrecht. “De diepgang van vroeger 

krijgen afgestudeerde pabo’ers niet meer mee. Er zijn nog 

steeds leerkrachten die goed met kleuters werken, maar ik 

vind er wel armoede en oppervlakkigheid in. Het werkelijk 

observeren van kinderen en hen volgen, is verschraald. 

Jonge leerkrachten vinden het eng om het programma 

los te laten. Ze draaien een lesje af, terwijl bekend is dat 

kinderen leren door spel. Ik zie steeds minder terug dat de 

leerkracht zijn of haar creativiteit gebruikt en situaties in 

de klas aangrijpt om het ‘leren’ van kinderen te verrijken. 

Het inspelen op het kind en aanvoelen waar het zit in zijn 

ontwikkeling is ondergesneeuwd.”

thema _ onderwijsk waliteit a an de ba sis
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‘ d e  d i e p g a n g  v a n  v r o e g e r  k r i j g e n  a f g e s t u d e e r d e  p a b o ’ e r s   n i e t  m e e r  m e e ’

Kleuteronderwijs de klos Modder en zand Vlam vergelijkt de aandacht 

voor het kleuteronderwijs in het curriculum van de 

pabo met het bestuderen van een werkblad over de 

fiets. “Paboafgestudeerden weten van elk element wel 

wat het doet: dat zijn die wielen en zo ziet het stuur 

eruit. Maar ze weten nog niet hoe ze op de fiets moeten 

fietsen.” Maar het is niet alleen kommer en kwel, meent 

Vlam. De aandacht voor het jonge kind neemt toe. 

“We zijn hard bezig met een curriculumvernieuwing 

en de post hboopleiding. De volgende stap is 

leerkrachten aan de pabo professionaliseren in hun 

aandacht voor het jonge kind.”

Martin Rijntjes, medeoprichter van de Werk en Steun

groep Kleuteronderwijs die dit voorjaar een zwartboek 

aanbood aan de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, 

vat de kritiek op het huidige kleuteronderwijs bondig 

samen. “Vóór 1985 had je het kleuterkind en het school

kind. Tegenwoordig wordt de kleuter steeds meer als 

schoolkind benaderd. Dat vind ik alarmerend. We wil

len zoveel op de verkeerde manier uit kinderen halen, 

Wil	Vlam:	“De	stevige	wortels	van	toen	en	de	nieuwe	inzichten	
van	nu	zouden	een	mooie	combinatie	vormen	voor	goed	
onderwijs	aan	kleuters.”

Vogelvlucht Doorleefde je vroeger tijdens de driejarige 

KLOSopleiding* wat het betekende om les te geven aan 

jongere kinderen, nu is daar geen tijd meer voor, aldus 

Vlam. Maar terug naar de KLOS hoeft ook weer niet. “Het 

is goed dat leerkrachten van groep 1 en 2 nu met doelen 

vooraf moeten werken. Het stimuleert tot nadenken en 

daardoor zijn ze zich meer bewust van waar ze mee bezig 

zijn. Vroeger waren we misschien te vaak ongericht en 

intuïtief bezig en dachten we vooral dat het jonge kind 

het fijn moest hebben. De stevige wortels van toen en de 

nieuwe inzichten van nu zouden een mooie combinatie 

vormen voor goed onderwijs aan kleuters.”

Vlam is verantwoordelijk voor de onderwijsmodule ‘het 

jonge kind’ bij de Hogeschool Utrecht, waar de specifieke 

aandacht voor de kleuters er globaal als volgt uitziet: 

in het eerste jaar wordt twee maal zes uur besteed aan 

de ontwikkelingspsychologie van het jonge kind, in het 

tweede jaar is dat twaalf maal twee uur. In het derde jaar 

is er een specialisme van een half jaar waar een kwart 

van de studenten voor kiest en in het vierde jaar is er een 

minor die de laatste jaren niet is ingevuld door gebrek aan 

belangstelling. Niet veel pabostudenten voelen affiniteit 

met de kleutergroep en ook is het lesgeven aan kleuters 

minder gestructureerd, wat vermoedelijk als lastig en druk 

wordt ervaren. Verder is er een verplichte stage in groep 1 

of 2. “Drie jaar KLOS kun je niet benaderen met een aantal 

modules over het jonge kind op de pabo. Ik zie ook dat de 

vakgroepdocenten meer kennis hebben over de groepen 

3 tot en met 8 dan over de kleuters. Dat betekent dat er 

tijdens de studie ook veel minder wordt ingegaan op kleu

tergerelateerde lessen. Waren we vroeger na de driejarige 

opleiding verweven met het jonge kind en goed en degelijk 

opgeleid, nu gaan we in vogelvlucht heel snel door de the

orie. Aan inbedding van theorie naar praktijk komen we 

nauwelijks toe.”

“We	vergeten	dat	spelen	met	modder	en	zand	en	er	
een	troep	van	maken	ongelooflijk	zinvol	is	voor	de	
ontwikkeling	van	een	kind.”	Foto:	Hans	Roggen

‘ h e t  w e r k e l i j k  i n s p e l e n  o p 
h e t  k i n d  e n  a a n vo e l e n  w a a r 
h e t  z i t  i n  z i j n  o n t w i k k e l i n g  i s 
o n d e r g e s n e e u w d ’
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daar krijg je gefrustreerde en ongelukkige kinderen van. 

Neurologisch gezien zijn kleuters vaak nog niet toe aan 

letters en veroorzaken ze zelfs schade. We vergeten dat 

spelen met modder en zand en er een troep van maken 

ongelooflijk zinvol is voor de ontwikkeling van een kind.”

Met de tijd mee Vlam en Rijntjes, beide oudklossers, 

zijn het erover eens: doelen vaststellen en meer richting 

geven aan het onderwijs zijn sterke punten van de huidige 

afgestudeerde leerkracht. Vlam: “Het kleuteronderwijs 

moet met de tijd mee. Kinderen van nu groeien op met 

media en computers en jonge kinderen leren heel snel. Er 

zijn echter kinderen die geen belangstelling hebben voor 

letters en cijfers in groep 2, terwijl anderen er wel aan toe 

zijn. Bepaal dus niet dat alle kleuters aan het eind van 

groep 2 vijftien letters moeten kunnen.”

Rijntjes is stelliger in zijn afwijzing van aspecten die met 

het formele, cognitieve, leren te maken hebben. “De inter

pretatie van het opbrengstgericht werken en de focus op 

lezen zijn gericht op het schoolkind. De kleuterjaren zijn 

bedoeld om een stevige en brede basis te leggen om tot 

leren te komen en je te kunnen ontwikkelen. We hebben 

het geduld niet om de natuurlijke ontwikkeling van kin

deren af te wachten. Natuurlijk werk je met doelen, maar 

alleen in je achterhoofd. Het gaat erom voortdurend aan te 

sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Anders ga je 

dingen oefenen die ze nog niet kunnen. Je kunt best met 

thema’s werken, maar die moet je ook net zo makkelijk 

weer loslaten. Ik zie jonge leerkrachten regelmatig zwaaien 

met werkbladen. Leuk en aardig, maar ga eerst aan de slag 

met de blokken op de bouwmat. Pabo’ers hebben vaak geen 

idee wat ze spelenderwijs kunnen met kinderen. Ze pluk

ken de ideeën van internet en kunnen nauwelijks creatief 

denken.”

Vertekende toetsscores Recent afgestudeerde 

leerkracht Koen Kruidenberg staat sinds oktober 2012 voor 

een kleutergroep op de samenwerkingsschool Balans. Hij 

deelt de zorgen van Vlam en Rijntjes. “Je krijgt weleens 

het idee dat niet wordt uitgegaan van de expertise van de 

leerkracht, maar dat je registreert om het registreren. Ik zie 

dat soms te veel geëist wordt van kinderen, terwijl ze er nog 

niet aan toe zijn. De methode die we gebruiken is leidend. 

Dat klopt. En dat is soms ook lastig. Volgens de methode 

is het dan tijd om een toets af te nemen, terwijl je ziet dat 

een kind er nog niet klaar voor is. Dan krijg je een score 

die niet noemenswaardig is. Alsof de kleuter achterloopt, 

terwijl het net die maand op sociaalemotioneel gebied een 

stap heeft gemaakt die belangrijker is dan net die ene letter 

kennen. Ik los dat op door belangrijke stappen in de sociaal

emotionele ontwikkeling te noteren. Maar ja, een echt 

systeem daarvoor is er niet. Het is de uitdaging van ons vak 

je niet blind te staren op de scores.”

Martin	Rijntjes:	“Ik	zie	jonge	leerkrachten	regelmatig	
zwaaien	met	werkbladen.	Leuk	en	aardig,	maar	ga	eerst	
aan	de	slag	met	de	blokken	op	de	bouwmat.”

Josien	Meeuwisse:	“Pabo’s	moeten	zich	heel	erg	achter	de	
oren	krabben	om	het	onderwijs	aan	de	jongsten	te	redden.”

‘ j e  k u n t  b e s t  m e t  t h e m a’s 
w e r k e n ,  m a a r  d i e  m o e t  j e  o o k 
n e t  z o  m a k k e l i j k  w e e r  lo s l at e n ’
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Luisteren De balans lijkt doorgeschoten, aldus Rijntjes. 

“In plaats van groep 3 beter te laten aansluiten bij de 

kleutergroepen wordt steeds meer van kleuters gevraagd 

om een goede aansluiting met groep 3 te borgen.” “Vrije 

situaties als buitenspelen en spelen in de poppenhoek 

worden onderschat”, zegt ook Kruidenberg. Tijd om de 

trend waarbij zelfs toetsuitslagen van het kleuteronderwijs 

worden gebruikt om scholen met elkaar te vergelijken te 

doorbreken, zegt Josien Meeuwisse, oudklosser en adjunct

directeur van De Paradijsvogel. “Pabo’s moeten zich heel 

erg achter de oren krabben om het onderwijs aan de 

jongsten te redden. En op de scholen moet beter geluisterd 

worden naar kleuterleerkrachten. Wat meester Koen zegt 

is mij uit het hart gegrepen. Ook voor directeuren geldt: 

scheer kleuters en oudere kinderen niet over één kam. Het 

is niet voor niets dat wij binnen ons schoolbestuur van 

54 basisscholen een leerkrachtennetwerk ‘het jonge kind’ 

hebben opgericht.” _

*Met	de	Wet	op	het	Basisonderwijs	in	1985	werd	de	

kleuterschool	samengevoegd	met	de	lagere	school	tot	de	

basisschool.	De	opleidingen	tot	kleuteronderwijzers	(KLOS)	

fuseerden	met	de	pedagogische	academies	waardoor	de	

huidige	pabo’s	ontstonden.

thema _ onderwijsk waliteit a an de ba sis

Koen	Kruidenberg:	“Het	is	de	uitdaging	van	ons	vak	je	niet	
blind	te	staren	op	de	scores.”
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Wat is het taal- en rekenniveau van uw 
leerlingen? Maak gratis kennis met Diataal 
door mee te doen aan het ijkingsonderzoek 
Referentie niveaus Taal en Rekenen. 
U ontvangt een rapportage  met de toets-
uitslagen. De uitslagen  bieden hand vatten 
voor remediëring.

Neem contact met ons op via 050-8200120.
WWW.DiaTaal.Nl  

toetsvolgsysteem voor taal en rekenen

....
DiaTaal 
toetsen 
om verder te komen

taaldia.
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Komt jullie school in aanmerking?

Om het vignet te krijgen zijn er twee punt-

en waaraan de school moet voldoen. Jullie 

moeten de wettelijke eisen opvolgen die van 

invloed zijn op de gezondheid van je leerlin-

gen, medewerkers en de schoolomgeving. 

Daarnaast moet de school de criteria van 

tenminste één themacertifi caat naleven. Er 

zijn in totaal 8 thema-certifi caten, waaronder 

het thema-certifi caat Voeding: Gezond eten 

en drinken op de basisschool.

Kies voor het themacertifi caat Voeding

Het themacertifi caat Voeding laat zien dat 

de school afspraken maakt over het eten 

en drinken dat naar school wordt gebracht. 

Vooral ouders en verzorgers hebben hier 

invloed op. Er zijn 5 onderdelen waar jullie 

school aan moet voldoen om in aanmerking 

te komen voor dit certifi caat. En het goede 

nieuws is: waarschijnlijk doen jullie het 

meeste al. 

Jullie school 
verdient een pluim!
 Vraag het vignet Gezonde School aan

Checklist Themacertifi caat Voeding:
Aan welke criteria voldoet jullie school al? Vink af.

1. We gebruiken structureel een lesprogramma 

gericht op voeding 

Zoals Smaaklessen, Lekker Fit! of Ik eet het beter!

2. We hebben beleid gericht op het eten en 

drinken, zowel in de pauze, tijdens de lunch en 

bij traktaties 

Maak duidelijke afspraken over al deze eetmomenten. 

Leg de afspraken vast in beleid.

3. Er is een hygiënische watervoorziening op 

school waar leerlingen en personeel water 

kunnen tappen 

Door te zorgen voor een goed te bereiken watertap 

wordt water drinken een voor de hand liggende keuze. 

4. We informeren ouders over het voedingsbeleid  

Het is belangrijk dat ouders regelmatig aan de 

afspraken worden herinnerd.

5. We signaleren onder- en overgewicht

Dit doet de schoolarts, of bijvoorbeeld de eigen 

groepsleerkracht of de vakleerkracht bewegings-

onderwijs.

Is dit een haalbare kaart? Vraag het vignet 

Gezonde School aan op: www.gezondeschool.nl

Waarschijnlijk doet jullie school al heel wat aan gezondheidsbevordering. 

Dit maakt immers deel uit van de kerndoelen van het basisonderwijs. Maar 

weten ouders, leerkrachten en leerlingen dit ook? Met het vignet Gezonde 

School laat je als school zien dat gezondheid een belangrijk thema is. 

Daarnaast is het vignet een teken van waardering voor het schoolteam dat 

zich dag in dag uit inzet voor een gezonde omgeving. 
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zo k an het ook !  _ good pr ac tice

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	dezelfde	uitdaging	aan.	

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

in	Zo	kan	het	ook!:	Bij	obs	Groenehoek	spelen	en	leren	de	kinderen	in	de	

groepen	1,	2	en	3	iedere	dag	een	poosje	in	het	Engels.	Alle	leerkrachten	

hebben	nascholing	gevolgd	en	hun	Engelse	taalvaardigheid	wordt	

voortdurend	op	peil	gehouden.	 tekst susan de boer

“Engels	wordt	steeds	meer	de	voertaal.	

We	vinden	het	belangrijk	dat	onze	

leerlingen	een	goede	aansluiting	heb-

ben	bij	het	vervolgonderwijs	en	bij	de	

samenleving	van	de	toekomst.”	Aan	

het	woord	is	Richard	Young,	directeur	

van	obs	Groenehoek,	een	school	voor	

Daltononderwijs	in	Bergschen	hoek.	Dit	

schooljaar	is	de	school	gestart	met	een	

tweetalige	stroming	Engels	in	de	groepen	

1,	2	en	3.	“De	school	telt	veel	kinderen	

van	hoog	opgeleide	ouders.	Het	zijn	vaak	

slimme	kinderen	en	we	willen	ze	uitdaging	

geven.	Daarom	heb	ik	drie	jaar	geleden	

Engelse	les	ingevoerd	in	de	groepen	1	tot	

en	met	8.	Nu	is	het	tijd	voor	een	volgende	

stap:	de	tweetalige	stroming.”

De	Engelse	les	wordt	gegeven	door	Sanne	

Bretherton,	zelf	tweetalig	opgevoed	en	

native speaker van	het	Engels,	en	door	

de	leerkracht	van	

de	groep.	In	totaal	

hebben	de	kinderen	

één	uur	in	de	week	

Engelse	les.	Met	

de	komst	van	de	

tweetalige	stroming	

wordt	daarnaast	door	

leerkrachten	Engels	

gesproken	tijdens	

andere	activiteiten,	

zoals	het	kring-

gesprek	of	rekenen.	

Bretherton:	“Vijftien	

procent	van	de	les	

gaat	in	het	Engels.	

Dat	is	één	activiteit	

per	dagdeel.	We	

werken	met	een	

‘activiteitenlijn’	in	de	

groepen	1	en	2	en	bij	

sommige	activiteiten	hangt	een	sleutel	met	

een	Britse	vlag.	Dat	betekent	dat	tijdens	

die	activiteit	de	leerkracht	Engels	spreekt.	

De	tweetalige	stroming	wordt	in	totaal	

drie	uur	per	week	geconfronteerd	met	de	

Engelse	taal.”	De	school	overweegt	om	

dit	uit	te	breiden	naar	vier	uur	per	week.	

Young:	“Maar	volgend	jaar	is	nog	te	snel.	

De	pilot	van	scholen	die	30	tot	50	procent	

van	de	lessen	in	het	Engels	aanbieden,	

komt	voor	ons	te	vroeg.	Misschien	stappen	

we	later	in.”

De	school	heeft	via	het	Europees	Plat-

form	subsidie	gekregen	voor	het	aan-

schaffen	van	Engels	materiaal.	Met	de	

Comeniusbeurs	hebben	alle	leerkrachten	

zich	geschoold	in	het	Engels.	“Toen	ik	

vroeg	wie	van	de	collega’s	mee	wilde	doen,	

waren	er	tien	meteen	enthousiast”,	vertelt	

Young.	“Zij	beheersten	het	Engels	al	op	

een	hoog	niveau.	Na	de	bijscholing	is	de	

Engelse	taalvaardigheid	ruim	voldoende.	

Op	de	pabo’s	is	de	aandacht	voor	Engels	

meestal	onvoldoende.”	De	kwaliteit	wordt	

op	peil	gehouden	door	Bretherton.	Zij	

houdt	visitaties	en	let	bijvoorbeeld	op	

de	uitspraak.	“In	het	Nederlands	spreek	

je	een	‘d’	aan	het	eind	van	het	woord	uit	

als	‘t’.	In	het	Engels	moet	je	een	‘d’	horen.	

Ik	geef	tips	waardoor	het	mooier	klinkt.”

Alle	betrokkenen	zijn	enthousiast.	“De	

kinderen	zelf	vinden	het	leuk.	Uit	onder-

zoek	blijkt	dat	een	tweede	taal	gunstig	

is	voor	de	taalgevoeligheid	en	voor	het	

leervermogen”,	zegt	Young.	“De	eerste	

lichting	kinderen	zit	nu	in	groep	5.	

De	woordenschat	en	de	luistervaardigheid	

zijn	nu	al	vergroot.	Vanaf	groep	5	besteden	

we	ook	aandacht	aan	lezen,	schrijven	en	

grammatica.”

Voor	de	schoolfinanciën	betekent	het	

dat	er	keuzes	gemaakt	moeten	worden.	

Young:	“Sanne	betalen	we	uit	de	formatie.	

De	Comeniusbeurs	wordt	waarschijnlijk	

afgeschaft,	maar	we	moeten	de	leerkrach-

ten	wel	blijven	nascholen,	anders	gaat	de	

kwaliteit	achteruit.	Het	materiaal	moet	

ook	up to date	zijn.	Dat	betekent	dat	de	

onderbouwcoördinator	het	misschien	met	

minder	ambulante	uren	moet	doen.”

Een	tweetalige	stroming	past	niet	bij	iede-

re	school.	Young:	“Het	moet	aansluiten	bij	

de	ontwikkeling	van	de	school	en	het	team	

moet	erachter	staan.	Ook	is	het	verstandig	

om	het	niet	in	één	klap	in	te	voeren,	

maar	stukje	bij	beetje.	Zo	waarborg	je	de	

	kwaliteit.”	_

Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

kringgesprek in het engels

Groepsleerkracht	Louise	Don	geeft	Engelse	les	op	obs	Groenehoek.
Op	de	tafel	liggen	de	‘Engelse	sleutels’:	sleutels	met	de	Britse	vlag	
erin,	ten	teken	dat	er	nu	Engels	wordt	gesproken.
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www.comeet.nl

2013-20142013-2014 Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording 
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

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

Module 1: Elementaire financiële kennis
2013 dinsdag 12 en woensdag 13 november in Ede: Zalencentrum ROVC
2013 dinsdag 26 en woensdag 27 november in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 donderdag 23 en vrijdag 24 januari  in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 2: Financiële kennis
2013 dinsdag 3 en woensdag 4 december in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 dinsdag 14 en woensdag 15 januari in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 11 en woensdag 12 maart in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2014 donderdag 16 en vrijdag 17 januari in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 13 en vrijdag 14 maart in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 15 en woensdag 16 april in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2014 dinsdag 18 en woensdag 19 maart in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 10 en vrijdag 11 april in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 16 en woensdag 17 september in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

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

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

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet t.a.v. het secretariaat
Postbus 7069, 3430 JB Nieuwegein
Telefoon: 06-12509193
e-mail: secretariaat@comeet.nl 

De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten
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www.comeet.nl

2013-2014 2013-2014Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording 
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

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

Module 1: Elementaire financiële kennis
2013 dinsdag 12 en woensdag 13 november in Ede: Zalencentrum ROVC
2013 dinsdag 26 en woensdag 27 november in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 donderdag 23 en vrijdag 24 januari  in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 2: Financiële kennis
2013 dinsdag 3 en woensdag 4 december in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 dinsdag 14 en woensdag 15 januari in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 11 en woensdag 12 maart in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2014 donderdag 16 en vrijdag 17 januari in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 13 en vrijdag 14 maart in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 15 en woensdag 16 april in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2014 dinsdag 18 en woensdag 19 maart in Ede: Zalencentrum ROVC
2014 donderdag 10 en vrijdag 11 april in Zwolle: Grand hotel “Wientjes”
2014 dinsdag 16 en woensdag 17 september in Eindhoven: Zalencentrum Aristo

De kosten van deelname aan deze tweedaagse modules zijn e545,00 
(module 4 e 595,00 i.v.m. CD-rom) inclusief materialen, koffie/thee en lunch. 
Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 30.

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

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet t.a.v. het secretariaat
Postbus 7069, 3430 JB Nieuwegein
Telefoon: 06-12509193
e-mail: secretariaat@comeet.nl 

De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten
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minister draait 
duimschroeven aan 
voor wanpresterende 
bestuurders 

goed onderwijsbestuur

Het	antwoorde	op	deze	vraag	en	de	uit-

werking	van	governance	op	papier	en	in	de	

praktijk	komen	aan	de	orde	in	de	kabinets-

reactie	op	het	advies	van	de	Commissie	

Behoorlijk	Bestuur.	Minister	Opstelten	

richt	zich,	zoals	hij	het	noemt,	op	het	

sluitstuk	van	goed	bestuur	en	toezicht:	het	

aansprakelijkheidsrecht.

Invalshoeken
Het	aansprakelijkheidsrecht	wordt	ingezet	

om	onzorgvuldig	gedrag	te	ontmoedigen.	

Het	moet	ervoor	zorgen	dat	bestuurders	

en	toezichthouders	assertiever	zijn,	beter	

opletten	en	zich	bewust	zijn	van	hun	seri-

euze	taak.	De	brief	van	Opstelten	aan	de	

Tweede	Kamer	bevat	vier	invalshoeken	die	

hieraan	moeten	bijdragen:

1. Taken en bevoegdheden interne toezicht-

houders verduidelijken

De	praktijk	wijst	uit	dat	niet	voor	alle	

interne	toezichthouders	in	de	semipu-

blieke	sectoren	duidelijk	is	wat	tot	hun	

taak	behoort.	Bovendien,	zo	is	in	de	brief	

te	lezen,	gaan	veel	toezichthouders	af	op	

de	informatie	van	het	bestuur	en	is	men	

zich	niet	bewust	van	de	mogelijkheden	die	

een	toezichthouder	heeft.	Opstelten	wijst	

erop	dat	de	minister	van	OCW	in	april	2013	

een	brief	aan	de	Tweede	Kamer	stuurde	

met	de	titel	‘Versterking	bestuurskracht	

onderwijsinstellingen’.	

2. Drempels voor aansprakelijkheid 

verlagen

In	het	Burgerlijk	wetboek	is	de	aansprake-

lijkheid	van	bestuurders	van	stichtingen	en	

verenigingen	bij	onbehoorlijk	bestuur	gere-

geld.	Voor	de	aansprakelijkheid	van	interne	

toezichthouders	zijn	geen	bepalingen	opge-

nomen.	De	minister	wil	daarom,	net	zoals	

dat	voor	NV’s	en	BV’s	geldt,	de	bepalingen	

over	aansprakelijkheid	van	overeenkomstige	

toepassing	verklaren.

3. Mogelijkheden tot inzet van het strafrecht

In	de	brief	aan	de	Kamer	worden	strafbare	

feiten	als	valsheid	in	geschrifte,	verduis-

tering	en	strafbare	feiten	bij	faillissement	

genoemd.

4. Versterking extern toezicht

Voor	het	onderwijs	wordt	ook	bij	deze	

invalshoek	verwezen	naar	de	brief	van	april	

2013.	Hierin	kondigt	minister	Bussemaker	

aan	haar	interventiemogelijkheden	te	zullen	

uitbreiden.

De	brief	van	de	minister	van	Veiligheid	en	

Justitie	is	een	aankondiging	van	een	wet-

voorstel	over	bestuur,	toezicht	en	tegenstrij-

dig	belang	bij	stichtingen	en	verenigingen.	

Ook	wordt	een	aantal	maatregelen	genoemd	

die	al	in	gang	zijn	gezet	en	op	komst	zijn.	

Een	voorbeeld	daarvan	is	wetgeving	met	

betrekking	tot	uitbreiding	van	taken	en	

bevoegdheden	van	interne	en	externe	toe-

zichthouders.	Daarnaast	wordt	het	concept-

voorstel	voor	wijziging	van	het	Burgerlijk	

wetboek	in	december	2013	verwacht.

In gesprek 
Het	lijkt	erop	dat	de	verschillende	ministers	

over	elkaar	heen	buitelen	om	toezichthou-

ders	in	het	gareel	te	krijgen.	Het	strafrecht	

wordt	zelfs	in	stelling	gebracht.	En	dat	

terwijl	de	Commissie	Goed	Bestuur	con-

stateerde	dat	de	semipublieke	sector	niet	

klemgeregeld	moet	worden.	Wel	is	volgens	

de	commissie	een	cultuuromslag	nodig	

en	een	herijking	van	de	maatschappelijke	

opdracht	en	de	verantwoordelijkheid	voor	

een	behoorlijke	uitoefening	van	de	publieke	

taak.	Dat	bereik	je	echter	door	in	de	sector	

het	gesprek	aan	te	gaan,	niet	door	te	drei-

gen	met	strafrechtelijke	maatregelen	als	het	

te	laat	is.	_

Carine	Hulscher-Slot	

(carine.hulscher@leeuwendaal.nl,	

tel.	06-12946483)	is	senior	adviseur	

bij	Leeuwendaal.	Zij	richt	zich	vooral	op	

governance	–	waaronder	Policy	

	Governance®	–,	demografische	krimp,	orga-

nisatieontwikkeling,	leiderschapsontwikke-

ling	en	verandermanagement	binnen	ver-

schillende	sectoren	zoals	onderwijs,	

gemeenten	en	rijksoverheid.	Daarnaast	

ontwikkelt	en	geeft	zij	opleidingen,	cursus-

sen	en	trainingen.

1	 	Zie	de	rubriek	‘Goed	onderwijsbestuur	in	

Kader	Primair	3,	november	2013

Minister Opstelten van Veiligheid en 
Justitie schrijft op 12 november 2013 
aan de Tweede Kamer dat het kabinet 
van plan is het makkelijker te maken 
om wanpresterende bestuurders en 
toezichthouders aansprakelijk te 
stellen of te ontslaan. Het gaat daarbij 
om instellingen in de semipublieke 
sector, zoals scholen, ziekenhuizen en 
woningcorporaties. De minister zal op 
korte termijn een wetsvoorstel voor 
consultatie aanbieden. 

tekst carine hulscher-slot

De	Commissie	Behoorlijk	Bestuur	publiceer-

de	in	september	2013	het	advies	‘Een	lastig	

gesprek’1.

Hierin	wordt	aandacht	besteed	aan	aanspra-

kelijkheid	van	bestuurders	en	toezichthou-

ders	in	de	semipublieke	sector.	Binnenkort	

publiceert	de	minister	van	Economische	

Zaken	de	kabinetsreactie	hierop.	Daarop	

vooruitlopend	komt	nu	minister	Opstelten	

met	de	aankondiging	van	zijn	plannen.

Hij	stelt	in	zijn	brief	dat	in	de	praktijk	blijkt	

dat	niet	alle	instellingen	het	interne	toezicht	

op	het	bestuur	op	orde	hebben.	Dit	is,	zo	

zegt	hij,	voor	een	deel	te	wijten	aan	het	

ontbreken	van	externe	druk:	er	is	vaak	

sprake	van	een	stichting,	met	als	gevolg	dat	

er	geen	invloed	op	het	bestuur	is	van	leden,	

aandeelhouders	of	kiezers.	“Sommige	

toezichthouders	leunen	achterover	en	

stellen	zich	onvoldoende	op	als	tegenwicht	

voor	het	bestuur.”	In	de	brief	wordt	de	

vraag	opgeworpen	hoe	de	overheid	de	

kwaliteit	van	het	toezicht	op	het	bestuur	van	

instellingen	in	de	semipublieke	sector	kan	

verbeteren.
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specia al (ba sis)onderwijs

Een van de belangrijkste onderdelen 
vanaf 1 augustus 2014 in de stelsel
wijziging Passend onderwijs is 
de zorgplicht. Er bestaat soms 
spraak verwarring over deze term. 
Zorgplicht is een – juridisch – begrip 
dat de verantwoordelijkheid voor 
het bereiken van een wettelijk 
omschreven doel tot uitdrukking 
brengt. Hoewel de wetgever de term 
niet letterlijk heeft opgenomen 
in het wetsvoorstel, is het voor 
Passend onderwijs een belangrijk 
begrip. Wat is nu eigenlijk zorgplicht 
en welke gevolgen heeft het voor 
schoolbesturen?

tekst jan stuijver en gerard van uunen

De	zorgplicht	is	een	verantwoordelijkheid	

van	het	bevoegd	gezag	en	geldt	voor	alle	

leerlingen	die	extra	ondersteuning	nodig	

hebben.	Het	begrip	wordt	in	het	kader	

van	Passend	onderwijs	gebruikt	om	aan	

te	geven	dat	het	bevoegd	gezag	de	plicht	

heeft	ieder	kind	de	juiste	begeleiding	en	

ondersteuning	(zorg)	te	bieden.	Een	leerling	

die	extra	ondersteuning	nodig	heeft,	moet	

een	zo	passend	mogelijke	plaats	in	het	

onderwijs	krijgen.	Dit	kan	zijn	bij	de	school	

van	aanmelding	of	op	een	andere	school	

binnen	het	samenwerkingsverband.

Scholen	hebben	géén	opnameverplichting.	

Kan	de	school	waar	de	leerling	is	

aangemeld	niet	zelf	in	de	benodigde	

onderwijsondersteuning	voorzien,	dan	is	

het	de	verantwoordelijkheid	van	de	school	

om	(binnen	het	samenwerkingsverband)	

een	school	te	vinden	die	wel	een	passend	

aanbod	kan	doen.	Is	het	niet	haalbaar	om	

de	leerling	binnen	het	regulier	onderwijs	

te	plaatsen,	dan	kan	een	aanbod	op	het	

(voortgezet)	speciaal	onderwijs	worden	

gedaan.

Onderwijsbehoefte als 
uitgangspunt
Ouders	melden	hun	kind	aan	bij	de	school	

die	hun	voorkeur	heeft.	Binnen	zes	tot	tien	

weken	moet	de	school	een	zo	passend	

mogelijk	aanbod	op	de	eigen,	een	andere	

reguliere	of	een	speciale	school	binnen	

de	regio	regelen.	De	school	zorgt	dus	voor	

extra	ondersteuning	in	de	klas,	een	plek	

op	een	andere	school	of	voor	plaatsing	in	

het	speciaal	onderwijs.	Ouders	hoeven	niet	

meer	zelf	een	ingewikkelde	indicatieproce-

dure	te	doorlopen.	De	landelijke	indicatie-

systematiek	wordt	afgeschaft.

Het	accent	verschuift	zo	van	het	medisch	

labelen	van	kinderen	naar	wat	zij	daadwer-

kelijk	nodig	hebben	om	onderwijs	te	kunnen	

volgen.	De	onderwijsbehoefte	is	vanaf	nu	

het	uitgangspunt.

In	de	Wet	Passend	onderwijs	wordt	expliciet	

gesproken	over	onderwijsondersteuning	

van	leerlingen.	Scholen	stellen	een	school-

ondersteuningsprofiel	op.	Hierin	geven	zij	

aan	welke	onderwijsondersteuning	ze	aan	

leerlingen	kunnen	bieden.	De	schoolleider	

vervult	een	cruciale	rol	om	leerkrachten	

de	mogelijkheden	en	ruimte	te	bieden	het	

onderwijsaanbod	af	te	stemmen	op	alle	

leerlingen.

Geldt zorgplicht altijd?
De	zorgplicht	geldt	niet in	een	aantal	

gevallen:

•	 	bij	een	aanmelding	bij	een	cluster	1	of	

cluster	2	instelling.	Deze	clusterinstellin-

gen	maken	namelijk	geen	deel	uit	van	een	

samenwerkingsverband	Passend	onder-

wijs.	De	clusterinstellingen	hebben	eigen	

toelatingsprocedures.	De	zorgtoewijzing	

in	de	cluster	1	en	cluster	2	instelling	zal	

plaatsvinden	door	een	Commissie	van	

Onderzoek	die	de	landelijk	vastgestelde	

indicatiecriteria	volgt;

•	 	als	de	school	waar	de	ouders	het	kind	

aanmelden	vol	is;

•	 	als	ouders	weigeren	de	grondslag	van	de	

school	te	onderschrijven	(ontwerp	artikel	

40	lid	6	WPO	en	soortgelijk	in	WVO	en	de	

WEC);

•	 	in	het	voortgezet	onderwijs	moet	het	

bevoegd	gezag	in	eerste	instantie	

beoordelen	of	een	kind	voldoet	aan	

de	vooropleidingseisen	(gesteld	in	het	

Inrichtingsbesluit	WVO).	Als	een	kind	

niet	voldoet	aan	de	vooropleidingseisen,	

dan	is	de	zorgplicht	niet	van	toepassing	

(bijvoorbeeld:	een	vmbo-leerling	meldt	

zich	aan	op	een	gymnasium);

•	 	voor	kinderen	die	bijvoorbeeld	een	taal-

achterstand	hebben	en	extra	ondersteu-

ning	nodig	hebben	om	die	achterstand	in	

te	lopen.

Ongeacht	de	afspraken	over	de	uitvoering	

van	de	zorgplicht	binnen	een	samenwer-

kingsverband,	is	voor	individuele	school-

besturen	in	alle	sectoren	de	Wet	gelijke	

behandeling	op	grond	van	handicap	of	chro-

nische	ziekte	(WGBH/CZ)	van	toepassing.	

Artikel	2	hiervan	bepaalt	dat	schoolbesturen	

verplicht	zijn	doeltreffende	aanpassingen	

te	verrichten	voor	een	leerling	met	een	

beperking	(zoals	bedoeld	in	de	WGBH/CZ),	

tenzij	deze	een	onevenredige	belasting	voor	

de	school	vormen.	De	WGBH/CZ	is	volgens	

het	College	voor	de	Rechten	van	de	Mens	

(voorheen	Commissie	Gelijke	Behandeling)	

niet	van	toepassing	op	de	toelating	tot	en	

deelname	aan	het	(voortgezet)	speciaal	

onderwijs.	_

	Jan	Stuijver	(j.stuijver@avs.nl)	is	

trainer	en	helpdeskadviseur	bij	

de	AVS.

	Gerard	van	Uunen	(gerard.vanuunen	

@leeuwendaal.nl)	is	adviseur	bij	

Leeuwendaal	op	het	gebied	van	

onderwijs	en	leerlingzorg.

wat is nu eigenlijk 
‘zorgplicht’ ?
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achtergrond

‘d o n k er e  wo l k  a a n  d o o rg ed ec en t r a l i s eer d e  h e m el’

Zeven	op	de	tien	schoolleiders	vindt	aan	passingen	aan	het	schoolgebouw	nood	zakelijk.	

De	kosten	bedragen	in	totaal	bijna	7	miljard	euro	voor	primair	en	voort		gezet	onderwijs	samen.	

Vooral	het	binnenklimaat,	energieverbruik,	flexibiliteit	en	multifunctionaliteit	van	gebouwen	

scoren	slecht,	blijkt	uit	recent	onderzoek	van	Oberon	in	opdracht	van	OCW.	Schoolleiders,	

bestuurders	en	betrokkenen	bij	het	onderzoek	delen	hun	visie.	 tekst jaan van aken

De staat van
het schoolgebouw

“De	kozijnen	zien	er	armoedig	uit	doordat	er	in	afwachting	van	subsidie	jaren	niks	aan	gedaan	is”,	aldus	schoolleider	Petra	van	Toor	
van	Het	Winterkoninkje.

30



>

De staat van
het schoolgebouw

De meest urgente problemen voor schoolleiders zijn 

binnenklimaat en energiehuishouding: verbetering van 

klimaatinstallaties, ramen en buitendeuren en isolatie. 

Flexibel gebruik van les, overblijf en bergruimtes en mul

tifunctioneel gebruik van het gebouw door kinderopvang 

en verhuur aan derden worden in het Oberononderzoek 

ook veel genoemd als kritiekpunten. Bijna de helft (45 

procent) van de ondervraagde schoolleiders is hierover 

(zeer) ontevreden.

Te oud voor differentiëren
De aandacht voor binnenmilieu en luchtkwaliteit is vol

gens Oberononderzoeker Eelco van Aarsen pas de laatste 

jaren sterk in opkomst. “We weten dat het een belangrijke 

rol speelt bij de concentratie van leerlingen. Maar in 

oude schoolgebouwen is daar geen rekening mee gehou

den.” Ook wat betreft functionaliteit zijn de gebouwen 

ontworpen volgens de toenmalige ideeën over onderwijs, 

vervolgt hij. “Het werkt vaak prima, zolang je klassen 

van twintig tot dertig leerlingen met een leerkracht 

hebt. Maar als je wilt differentiëren in kleine groepen of 

kinderen individueel wilt laten werken, mis je daarvoor 

geschikte ruimte.”

De leeftijd van schoolgebouwen is daarvoor een verkla

ring, gemiddeld zijn ze 38 jaar oud. Het merendeel van de 

huidige gebouwen is niet toekomstbestendig. “Ze zijn niet 

toegerust op Passend onderwijs, gepersonaliseerd onder

wijs, multifunctionaliteit en duurzaamheid”, vindt Van 

Zandwijk. Hij stelt dat de vergoeding vanuit het rijk voor 

materiële instandhouding hier debet aan is. “Het bekos

tigingssysteem dateert uit de jaren tachtig van de vorige 

eeuw en gaat uit van een school met groeiende leerling

aantallen die open is van half negen tot drie. Het staat 

haaks op multifunctionele brede scholen en integrale 

kindcentra, die een uitbreiding van functies en activitei

ten veronderstellen.”

Werk aan de winkel
Als alleen de absoluut noodzakelijke verbouwingen 

plaatsvinden, is bij de helft van de scholen werk aan de 

winkel, blijkt uit het Oberononderzoek. Bij 13 procent 

van de scholen zijn de kosten gelijk aan nieuwbouw, die 

voor een basisschool van 1.300 m2 rond de 1,2 miljoen 

euro liggen. Aanpassing kost gemiddeld een half miljoen 

per basisschool.

Bij Konot is het binnenklimaat het belangrijkst. “Voor 

een goed systeem ben je 15 duizend euro per lokaal kwijt. 

Is het schokkend dat zeven op de tien schoolleiders de kwa

liteit van zijn gebouw onvoldoende vindt? Niet voor Marco 

van Zandwijk, werkzaam bij het landelijk kenniscentrum 

Ruimte voor onderwijs en kinderopvang, RuimteOK. “Het 

onderzoek geeft goed weer hoe gebruikers de gebouwen 

ervaren en bevestigt alle onderzoeken die het onderwijs 

de afgelopen vijf jaar over zich heen heeft gekregen. Veel 

schoolgebouwen scoren net wel of net geen voldoende, ter

wijl kinderen eigenlijk in een gebouw horen te zitten dat 

een 7 of een 8 scoort”, vindt Van Zandwijk, die in de bege

leidingscommissie van het onderzoek zat.

In deze commissie zaten ook Jan Morsink, AVSbestuurslid 

en bestuurder bij de stichting Katholiek Onderwijs Noord 

Oost Twente (Konot) en Rick Keus, stafmedewerker financi

enhuisvesting bij Konot. “De uitkomsten geven het beeld 

weer van onze situatie. Onze gebouwen zien er redelijk 

onderhouden uit doordat we er zelf ongeveer 30 procent 

extra geld in stoppen”, vertelt Morsink. De uitstraling van 

de gebouwen is goed, maar het binnenmilieu niet, merkt 

Keus. “In gebouwen met enkel glas loopt de gasrekening 

de spuigaten uit. Bij gebouwen met dubbele beglazing en 

goede isolatie is de ventilatie een probleem.”

m o n t e s s o r i s c h o o l  h e t 
w i n t e r  ko n i n k j e  i n  a m s t e r d a m
b o u w j a a r  1 9 1 7

Het	Winterkoninkje	heeft	een	hoofdgebouw	en	een	depen-

dance	van	naar	schatting	rond	1917.	De	school	zelf	bestaat	

sinds	1925.	“Voordeel	is	dat	de	lokalen	in	het	hoofdge-

bouw	ruim	zijn	opgezet,	maar	het	heeft	veel	onderhoud	

nodig”,	zegt	schoolleider	Petra	Toor.	In	de	dependance	

zijn	de	kozijnen	en	het	enkele	glas	vervangen	door	dubbel	

glas	dankzij	subsidie	van	het	Frisse	Scholen-project.	In	

het	hoofdgebouw	zit	nog	enkel	glas.	“Dan	stook	je	voor	

de	vogels.	En	het	geeft	problemen	met	het	binnenklimaat;	

het	is	altijd	te	warm	of	te	koud.	Ook	zien	de	kozijnen	er	

armoedig	uit	doordat	er	in	afwachting	van	subsidie	jaren	

niks	aan	gedaan	is.”	Het	gebouw	is	niet	erg	multifuncti-

oneel.	“De	bso	zit	elders.	Overblijven	is	het	enige	dat	we	

op	school	doen.	Kinderen	eten	in	de	klas	en	daarna	spelen	

ze	in	shifts	buiten.”	Ook	is	het	gebouw	niet	voorbereid	op	

Passend	onderwijs.	“We	hebben	bijvoorbeeld	geen	lift.	

Via	de	gemeente	gaan	we	een	aanvraag	doen	om	te	zorgen	

het	gebouw	rolstoeltoegankelijk	wordt.”

Toor	hoopt	en	verwacht	dat	voor	de	decentralisatie	

het	achterstallig	buitenonderhoud	goed	in	kaart	wordt	

gebracht.	“De	schutting	is	bijvoorbeeld	ooit	door	de	

gemeente	neergezet.	Als	ik	in	2015	bij	het	bestuur	aanklop	

voor	vervanging,	dan	hoop	ik	dat	de	gemeente	daar	geld	

voor	heeft	overgeheveld.”

‘ k i n d e r e n  h o r e n  e i g e n l i j k  i n 
e e n  g e b o u w  t e  z i t t e n  d at  e e n 
7  o f  e e n  8  s c o o r t ’ 
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b a s i s s c h o o l  d e  r e g e n b o o g
i n  w o e r d e n  —  b o u w j a a r  2 0 0 8

De	school	is	gebouwd	volgens	het	‘Zweeds	model’.	

Schoolleider	Jan	Kaarsgaren:	“We	werken	in	units.	

Ondanks	dat	er	650	kinderen	in	het	gebouw	passen,	

kun	je	daardoor	behapbare	en	overzichtelijke	delen	voor	

kinderen	maken.”	De	kleutergroepen	vormen	een	unit,	de	

drie	groepen	3	delen	een	unit	en	zo	elke	drie	groepen	van	

een	jaarlaag.	“Elke	unit	heeft	een	gemeenschappelijke	

verwerkingsruimte	waar	computers	staan	en	leerlingen	

individueel	of	in	groepjes	kunnen	werken.”	Leerkrachten	

hebben	geen	bureau,	wel	een	statafel	en	een	unitkantoor.	

“Elk	moment	dat	ze	niet	in	de	klas	hoeven	te	zijn,	bereiden	

ze	daar	lessen	voor	of	overleggen	met	mensen.	Dat	heeft	

onderwijskundig	grote	voordelen.”

Een	groot	negatief	punt	is	de	klimaatbeheersing.	

“Daar	zijn	we	al	jaren	mee	aan	het	stoeien.”	De	school	

heeft	centrale	verwarming	en	daarnaast	een	lucht-

verversingssysteem	dat	verwarmde	of	gekoelde	schone	

lucht	rondblaast.	“Het	is	ongelooflijk	moeilijk	de	juiste	

temperatuur	te	handhaven.	Die	wisselt	enorm	en	de	

luchtvochtigheid	is	erg	laag.	Daarnaast	vermoeden	we	

fijnstof	of	een	stof	in	de	bouwelementen	waar	mensen	met	

astmatische	aandoeningen	last	van	hebben.	We	proberen	

met	luchtbevochtigers	de	problemen	op	te	lossen	en	we	

krijgen	hulp	van	gespecialiseerde	bureaus.”	Zijn	school	is	

klaar	voor	de	toekomst,	vindt	Kaarsgaren.	“Bij	eventuele	

krimp	zou	de	school	units	of	een	complete	vleugel	

kunnen	afstoten.”	Ook	is	De	Regenboog	voorbereid	op	

Passend	onderwijs.	“Er	zit	een	lift	in	het	gebouw	en	er	zijn	

aangepaste	toiletten.”

Dat betekent ongeveer 3 miljoen voor al onze scholen”, becij

fert Keus snel. Bestuurder Morsink denkt dat het goed voor de 

economie zou zijn om de miljarden in gebouwen te investeren. 

Onderzoeker Van Aarsen zegt dat er prioriteiten gesteld kun

nen worden. “Je zou ook eerst de beurs voor het binnenmilieu 

kunnen trekken, dan kom je lager dan 7 miljard uit.” Daarbij 

is een deel van de schoolgebouwen economisch afgeschreven. 

“Gemeenten hebben als het goed is geld gereserveerd voor 

nieuwbouw, maar ze hoeven het daar wettelijk niet aan uit te 

geven”, weet hij.

Kenniscentrum RuimteOK werkt met schoolbesturen en 

gemeenten aan het Kwaliteitskader Onderwijshuisvesting. 

Een hulpmiddel om keuzes te maken in de kwaliteitseisen van 

schoolgebouwen. “Voor een goede implementatie hiervan is het 

van belang de gedachte los te laten dat er op voorhand altijd 

extra geld nodig is. De totale kosten gedurende de levensloop 

moeten centraal staan. Doordat investering en exploitatie los 

van elkaar blijven staan, is deze integrale benadering niet altijd 

even makkelijk”, zegt Van Zandwijk. Zo betalen schoolbesturen 

ook de 20 procent overcapaciteit die er volgens onderzoek in 

schoolgebouwen zit. “Voor overcapaciteit krijgen scholen geen 

vergoeding. Als verouderde gebouwen veel energie gebruiken, 

is de vraag wat op lange termijn verstandig is: slopen, afstoten 

of toch investeren in verbeteringen.” Ook is het soms beter 

vooruit te investeren in plaats 

van eerst te reserveren. “Houten 

kozijnen bijvoorbeeld sneller 

vervangen kan een factor drie in 

onderhoud schelen en je kunt er 

energie(kosten) mee besparen.”

Overheveling 
buitenonderhoud
Het Oberononderzoek is de eer

ste landelijke nulmeting naar de 

kwaliteit van schoolgebouwen in 

zowel po als vo voor zoveel crite

ria, vertelt Van Aarsen. 

‘o n z e  g e b o u w e n  z i e n  e r  r e d e l i j k 
o n d e r h o u d e n  u i t  d o o r d at  w e 
e r  z e l f  o n g e v e e r  3 0  p r o c e n t 
e x t r a  g e l d  i n  s to p p e n ’

Schoolleider	Jan	Kaarsgaren	van	
De	Regenboog:	“De	temperatuur	
wisselt	enorm	en	de	luchtvochtigheid	
is	erg	laag.	We	proberen	met	lucht-
bevochtigers	de	problemen	op	te	
lossen.”	
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b a s i s s c h o o l  d e  e s c h
i n  o l d e n z a a l  —  b o u w j a a r  1 9 7 8

“Het	gebouw	is	niet	handig	ingericht”,	vertelt	schoolleider	

Lidy	Groeneveld.	De	school	heeft	weinig	ruimte	om	

groepjes	kinderen	te	laten	werken.	“Gelukkig	hebben	we	

een	continurooster,	want	voor	de	tso	was	geen	ruimte	

meer	door	het	toenemend	aantal	overblijvende	kinderen.	

Ruimtes	splitsen	is	niet	mogelijk.”	Alle	lokalen	zijn	

afgekeurd	volgens	het	GGD-onderzoek	Frisse	Scholen.	

“We	mogen	er	eigenlijk	maar	met	13	leerlingen	in,	maar	

we	zitten	er	toch	vaak	met	dertig.	We	kunnen	niet	anders.”	

Twee	lokalen	zijn	niet	in	gebruik	doordat	er	schimmel	

en	vocht	in	zit.	De	school	heeft	stalen	kozijnen	met	

enkel	glas.	“Zomers	is	het	bijna	in	alle	groepen	niet	uit	

te	houden	bij	gebrek	aan	deugdelijke	zonwering.	Er	is	

volgens	de	gemeente	geen	geld	om	die	te	vervangen.”	

De	gemeente	stelt	onderhoud	wegens	geldgebrek	

voortdurend	uit.	“Er	wordt	maar	liefst	een	miljoen	euro	

aan	achterstallig	onderhoud	genoemd.	In	de	tweeënhalf	

jaar	dat	ik	hier	werk	is	er	behalve	en	paar	nieuwe	matten	

en	het	vervangen	van	tl-buizen	niks	gebeurd.”	Het	gebouw	

is	niet	berekend	op	onderwijs	van	de	21e	eeuw.	“Op	de	

digiborden	is	door	de	zon	en	lichtinval	regelmatig	niets	te	

zien.”	De	Esch	is	het	enige	gebouw	van	het	Konot-bestuur	

dat	(nog)	niet	in	eigen	beheer	is.	“De	andere	scholen	zijn	

in	goede	staat.	Ik	ervaar	nu	pas	hoe	luxe	dat	is.”

“Om trends waar te nemen, is het belangrijk om het 

onderzoek te herhalen. Je kunt dan goed volgen hoe de 

ontwikkelingen van de komende jaren hun beslag krijgen 

in het oordeel van de schoolleider.” Eén ontwikkeling is 

de verschuiving van het budget van buitenonderhoud van 

gemeente naar schoolbestuur vanaf 2015. Volgens Erik 

Frieling, die zich bij adviesbureau Leeuwendaal bezig 

houdt met deze overheveling, is het afhankelijk van de 

situatie of de verlegging van de geldstroom voor buiten

onderhoud mogelijkheden biedt voor de kwaliteit van 

schoolgebouwen. “Er zijn gemeenten die juist meer geld 

steken in onderhoud van bijvoorbeeld monumentale pan

den. Andere gemeenten hadden net plannen gemaakt met 

schoolbesturen over investeringen en moeten die nu her

zien. Sommige besturen vinden de ontwikkelingen heel 

prettig, omdat de gemeente het geld niet uitgaf en zij nu 

zelf de beschikking over het volledige budget krijgen. Klei

nere schoolbesturen willen de taak er soms niet bij heb

ben, omdat ze zich daar niet voor toegerust voelen.” Dat 

schoolbesturen wisselend tegenover de onderhoudstaak 

staan blijkt ook uit het Oberononderzoek: 56 procent is 

(zeer) positief, 16 procent (zeer) negatief en 28 procent is 

neutraal. Vanwege de verschillen adviseert Frieling om 

via maatwerk op lokaal niveau de situatie passend te krij

gen. Konot legt nu al 30 procent bij uit de lumpsum voor 

het binnenonderhoud. Beleidsmedewerker Keus bepleit 

daarom dat de vergoeding voor buitenonderhoud kosten

dekkend moet zijn. “Als we daarop ook moeten bijleggen, 

worden de financiële risico’s als bestuur erg groot.” In 

ieder geval komt er een overgangsregeling voor kleine 

schoolbesturen. Frieling: “Stel dat er in 2016 een dak van 

een school vervangen moet worden. Een groot bestuur 

heeft meer mogelijkheden om de investeringen te sprei

den dan een klein bestuur.”

Een voordeel van de decentralisatie dat alle betrokkenen 

noemen is dat er een bureaucratische laag tussenuit gaat 

zodra de besturen zelf over het onderhoud gaan. Konot

bestuurder Morsink denkt dat schoolbesturen flexibeler 

zijn dan gemeenten. “Wij zitten dichter op de praktijk en 

weten wat de dagelijkse problemen zijn.” Aan de andere 

kant baart de krimp in zijn regio hem zorgen. “Dat onder

houd aan leegstaande lokalen niet wordt vergoed is een 

donkere wolk aan de doorgedecentraliseerde hemel, die 

een donderwolk kan worden.” _

‘ w i j  z i t t e n  d i c h t e r  o p  d e  p r a kt i j k 
e n  w e t e n  wat  d e  dag e l i j k s e 
p ro b l e m e n  z i j n’

“Zomers	is	het	bijna	in	alle	groepen	niet	uit	te	houden	
bij	gebrek	aan	deugdelijke	zonwering”,	vertelt	schoolleider	
Lidy	Groeneveld	van	De	Esch.
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b i o l o o g  pat r i c k  va n  v een  h o u dt  l ei d er s  ( a pen)spieg el  vo o r

Ben	je	een	gorilla	die	graag	met	zijn	of	haar	vuisten	op	tafel	slaat	

of	eerder	een	chimpansee	die	door	netwerken	het	doel	bereikt?	

Bioloog	Patrick	van	Veen,	centrale	inleider	op	het	AVS-congres	

2014	in	maart,	weet	alles	over	apenstreken	op	de	werkvloer.	

“Directeuren	moeten	meer	vlooien.”	 tekst daniëlla van ’t erve

op je
wat vaker

‘Roffel eens

interview

Patrick	van	Veen	is	bioloog	en	directeur	van	
Apemanagement	(www.apemanagement.nl).	

Hij	geeft	lezingen,	workshops	en	neemt	
organisaties	mee	de	dierentuin	in	om	gedrag	

te	spiegelen.	Hij	schreef	bestsellers	als	
‘Help,	mijn	baas	is	een	aap!’	en	‘Dierbare	
collega’s’.	Vorig	jaar	verscheen	‘Pestkop	
Apenkop’.	Van	Veen	doet	samen	met	de	

Radboud	Universiteit	Nijmegen	onderzoek	
naar	de	oorzaken	van	pesten.

borst!’
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Bioloog Patrick van Veen maakte in de jaren negentig car

rière in de verzekeringswereld omdat er met ‘aapjes kij

ken’ geen droog brood te verdienen viel. Hij kwam tot de 

conclusie dat de werkvloer nog het meest op een apenrots 

lijkt, inclusief alle intriges, jaloezie en machtsspelletjes. 

Sinds 2003 houdt hij organisaties een spiegel voor, want 

van apen kun je veel leren. Zo zouden leidinggevenden 

zich wat meer als een gorilla mogen gedragen. “Macht 

en hiërarchie zijn smerige woorden geworden”, legt Van 

Veen uit. “Maar bij apen zie je hoe functioneel een hië

rarchie is: die geeft duidelijkheid en dus rust. Als je elke 

keer over elk detail met elkaar in discussie moet, verspil 

je bovendien veel energie. Dat zie je ook in het onderwijs. 

Leerkrachten worden bedolven onder dingen die ze moe

ten. Ze willen graag een daadkrachtige schoolleider die 

voor hen duidelijke keuzes maakt en verantwoordelijk

heid neemt. Een leider die zich dus wat vaker op de borst 

slaat.”

Geboren leider Een geboren leider bestaat niet, 

denkt Van Veen, maar het helpt wel als je fysiek gezond 

en sterk bent of sociaal vaardig. “Een chimpansee is niet 

de baas omdat hij groot en sterk is, maar omdat hij een 

groot netwerk kan onderhouden. Vooral de vrouwen 

weten heel slim te bewegen tussen alle subgroepen en 

geven door te vlooien iedereen aandacht.”

Bij 40 procent van alle apensoorten zijn vrouwen de 

baas. “Ons traditionele beeld lijkt op wat we bij gorilla’s 

zien: een grote sterke kerel met daaronder alle andere 

apen. Maar hij wordt alleen de baas als de vrouwen hem 

in die positie erkennen.” En ook daar valt volgens Van 

Veen veel van te leren. “Leiderschap is bij mensen niet 

democratisch, je wordt namelijk van bovenaf benoemd. 

Maar daarmee ben je nog geen leider: die plek moet je 

veroveren. Mislukt dat, dan word je als aap uit de groep 

gemieterd. De ellende is dat een medewerker dat niet kan 

doen. Naar de bestuurder erboven stappen kan ook niet, 

want daarmee verklaar je diegene incompetent omdat hij 

de verkeerde heeft benoemd. Zolang leiders niet door de 

mensen op de werkvloer worden benoemd, is open feed

back onmogelijk. Als leiders niet functioneren branden 

ze af of zoeken een andere baan, net als de medewerkers. 

Dat is hun enige escape.”

w at  a p e n  o n s  l e r e n
o v e r  p e s t e n  o p

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

Pesten	is	verankerd	in	onze	genen,	apen	doen	het	namelijk	

ook.	Om	zo	al	spelend	en	stoeiend	te	leren	wat	de	gren-

zen	zijn.	Het	grote	verschil	is	dat	pesten	bij	apen	minder	

escaleert	dan	bij	mensen.	“Dat	komt	omdat	een	alfaman	

sterk	ingrijpt	op	het	proces,	die	zegt	gewoon:	‘kappen	

nou’	en	dan	is	het	afgelopen”,	vertelt	Patrick	van	Veen,	

die	de	resultaten	van	zijn	onderzoek	bundelde	in	‘Pestkop	

Apenkop	–	wat	apen	ons	kunnen	leren	over	pesten	op	

het	schoolplein’.	“Dat	ingrijpen	op	school	niet	gebeurt,	

komt	omdat	kinderen	tot	verschillende	sociale	groepen	

	behoren,	waardoor	niemand	zich	verantwoordelijk	voelt.”	

Een	pestprotocol	verandert	daar	niets	aan	en	vindt	hij	zelfs	

gevaarlijk.	“Een	protocol	zegt	niets	over	wat	een	school	

daadwerkelijk	doet,	terwijl	het	ouders	machteloos	maakt	

omdat	ze	op	het	moment	dat	er	iets	met	hun	kind	gebeurt	

geen	poot	hebben	om	op	te	staan.”	Ook	zet	hij	kantteke-

ningen	bij	het	onderzoek	en	de	positieve	resultaten	van	

het	anti-pestmethode	KiVa.	“Wat	is	nu	57	procent	reductie	

van	pestgedrag?	Het	Prima-programma	heeft	70	procent	

reductie,	maar	daar	hoor	je	niemand	meer	over.	Waar	ik	

bang	voor	ben	is	dat	scholen	straks	verplicht	worden	om	

een	bepaald	programma	te	draaien.	Het	gaat	namelijk	niet	

om	een	programma:	er	zijn	scholen	die	het	top	doen	zon-

der,	bijvoorbeeld	omdat	ze	kleinschaliger	zijn	of	andere	

normen	en	waarden	hanteren.	Het	zou	goed	zijn	als	daar	

eens	een	vergelijkend	onderzoek	naar	wordt	gedaan.”

‘ i k  b e n  b a n g  d at  s c h o l e n 
s t r a k s  v e r p l i c h t  w o r d e n 

o m  e e n  b e pa a l d  p r o g r a m m a 
t e  d r a a i e n ’

‘ b i j  a p e n  z i e  j e  h o e 
f u n c t i o n e e l  e e n  h i ë r a r c h i e  i s : 
d i e  g e e f t  d u i d e l i j k h e i d 
e n  d u s  r u s t ’

Foto:	Studio	rUZ
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Vlooien Een schoolleider kan dat voorkomen door te 

zorgen voor een goede band met elke medewerker en te 

weten wat er speelt op de werkvloer. Van Veen: “Als een 

chimpansee stopt met rondtrekken en vlooien, dan bete

kent dat het einde van zijn positie. Een goede leider staat 

midden in het team. Maar andersom moet het team ook de 

verantwoordelijkheid nemen om een leider erbij te betrek

ken. Veel leerkrachten houden de deur letterlijk dicht en 

daarmee dus ook informatie achter. Communicatie is een 

wisselwerking die de leider moet eisen.”

Er moet meer gevlooid worden dus, predikt Van Veen, maar 

dat wordt logistiek gezien steeds lastiger. “Directeuren zijn 

steeds vaker verantwoordelijk voor meerdere locaties of 

ze verdelen de taken: de een doet strategisch beleid en de 

ander is operationeel verantwoordelijk. Maar zonder con

tact met je medewerkers raak je het gevoel met ze kwijt. Bij 

een ministerie zei iemand: ik hoef geen voorbeeldgedrag te 

vertonen, want er zitten toch nog zoveel lagen tussen. Maar 

misschien ziet hij de werkvloer niet, de werkvloer ziet hem 

wel. Veel leiders vergeten dat.”

Knettergek Wat Van Veen zorgelijk vindt, is dat veel 

leiders de vaardigheden lijken te missen voor kletspraatjes. 

En ook leerkrachten hebben er moeite mee, zo merkt hij 

tijdens de studiedagen die hij geeft in de dierentuin. “Als 

ik een half uur bewust openlaat, dan maakt ze dat knet

tergek. Ze willen liever effectieve input, terwijl ik denk: 

ga lekker lopen kletsen door de dierentuin, vertel waar je 

enthousiast over bent en vooral tegen die collega die je nog 

niet zo goed kent. Dat zorgt uiteindelijk voor verbinding en 

dat je kunt leren van elkaar. Dat bestuurders bijvoorbeeld 

liever met mij gaan praten in plaats van met hun werkne

mers, is echt een gemiste kans.”

Tijdens zo’n studiedag krijgt de groep opdrachten, waar

bij ze leren objectief waar te nemen. ‘Maak foto’s van een 

goede samenwerking bij de apen en maak de vergelijking 

met je team’, is een voorbeeld. Van Veen: “In het onderwijs 

spreken we elkaar vaak niet aan op dingen die we niet leuk 

vinden. De taal van de apen helpt om dingen op een humo

ristische manier bespreekbaar te maken.”

De gedachte dat apen te ver van mensen af zitten om iets 

van ze te kunnen leren, vindt hij een arrogante. “Onze 

genen komen voor 99 procent overeen met die van de chim

pansee. Datgene wat we miljoenen jaren in onze genen 

hebben verzameld, laat zich niet zomaar wegdrukken.”

Duurzaam Inzicht in ons natuurlijke gedrag is ook voor 

de leider van de toekomst essentieel. “Managementgoeroe 

Steven Covey zegt ook: pas als je gedrag begrijpt, kun je 

het beïnvloeden”, legt Van Veen uit. “Daarvoor moet je wel 

weten welk gedrag vertoond wordt en dat lukt alleen als 

je objectief leert observeren, letterlijk kijken. Veel school

leiders zeggen wel dat ze geobserveerd hebben, maar vul

len vanuit hun interpretatie het verhaal in. Er is vaak al 

een beeld gevormd van een team: ‘dat is die collega die 

overal tegen is en zij vindt alles prima’. Als je vanuit dat 

perspectief gaat handelen, ga je er bijvoorbeeld vanuit dat 

je die beide collega’s geen aandacht hoeft te geven. Wat je 

je ook moet afvragen is of dat wat je waarneemt, represen

tatief is voor de hele groep.” Directeuren van nu grijpen te 

snel naar een oplossing, vindt Van Veen, zonder te weten 

wat drijfveren zijn om bepaald gedrag te vertonen. “Het is 

goed om je eerst af te vragen wat er aan de hand is en hoe 

dat komt. Misschien ben je later met je oplossing, maar 

de effectiviteit en duurzaamheid ervan zijn daardoor wel 

groter.” En met mensen als studieobject is het een stuk 

eenvoudiger: “Apen kun je alleen maar observeren, mensen 

kun je ook nog vragen naar hun motivatie.” _

Meer Patrick van Veen op het AVS-congres 2014

Patrick	van	Veen	is	de	centrale	inleider	van	het	AVS-congres	op	14	maart.	

Hij	laat	onder	andere	zien	wat	schoolleiders	en	leerkrachten	kunnen	leren	

van	pestgedrag	bij	apen.	Van	Veen	leert	op	een	andere	manier	te	kijken	naar	pesten	

en	nodigt	zijn	toehoorders	uit	kritisch	te	zijn	over	hun	eigen	rol	en	gedrag.

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.avs.nl/congres2014

Tot en met 7 februari aanstaande geldt een aantrekkelijke 
vroegboekkorting, dus schrijf u snel in!Leiders voor de toekomst

AVS congres —14 maart 2014

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

interview
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Harm Beertema,	

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

politieke column

agitprop en onderwijs
Het	onderwijsverhaal	van	de	PVV	kent	drie	

hoofdstukken.	De	inhoud	van	het	onderwijs	

(de	kennis)	heeft	geleden	onder	een	te	grote	

focus	op	de	vorm,	de	didactiek.	Dit	vergt	

herstel	van	de	kenniscomponent,	inclusief	

een	focus	op	de	lerarenopleiding.	Onderwijs	

vindt	dáár	plaats	waar	interactie	tussen	

leerling	en	leraar	is.	Daar	wordt	onderwijs-

kwaliteit	gemaakt	of	gebroken.	De	snelste	

route	naar	verbetering	van	het	onderwijs	

begint	daarom	op	de	pabo’s	en	de	oplei-

dingen	voor	de	tweedegraadsleraren.	Bij	

het	overdragen	van	kennis	en	kunde	hoort	

natuurlijk	ook	een	eenduidige	eindnorm.	

Aan	het	einde	van	elke	fase	in	het	onder-

wijstraject	willen	we	zien	welk	niveau	een	

leerling	heeft	bereikt,	het	liefst	in	landelijke	

toetsen	om	het	‘civiele	effect’	van	de	kwalifi-

catie	te	garanderen.	Niet	alleen	om	de	juiste	

match	te	maken	met	het	vervolgonderwijs,	

maar	ook	om	bijvoorbeeld	een	leestraject	

op	maat	aan	te	kunnen	bieden	aan	leerlin-

gen	die	nu	nog	regelmatig	als	functioneel	

analfabeet	instromen	in	het	vmbo.	Er	is	nog	

steeds	sprake	van	een	groei	van	het	aantal	

zeer	taalzwakke	burgers.	

Ons	tweede	hoofdstuk	richt	zich	op	een	

betere	inzet	van	de	lumpsum.	In	het	

bedrijfsleven	geldt	een	verdeling	van	80	pro-

cent	voor	het	primaire	proces	en	20	procent	

voor	‘het	gedoe’,	zoals	Mark	Rutte	dat	ooit	

noemde.	Een	algemeen	geaccepteerde	

norm.	Het	basisonderwijs	benadert	deze	

norm	al,	maar	in	het	voortgezet	onderwijs	

en	vooral	in	het	mbo	en	hbo	is	nog	een	

wereld	te	winnen.	

Hoofdstuk	drie	is	belangrijk	voor	de	langere	

termijn.	De	PVV	ziet	het	als	een	kerntaak	

van	het	onderwijs	om	de	eigen,	westerse	

cultuur	te	bestendigen	en	door	te	geven	

aan	volgende	generaties.	Het	onderwijs	

houdt	onze	kinderen	echter	te	veel	voor	dat	

het	westen	au fond	niet	deugt.	De	inhoud	

van	schoolboeken,	de	lesmethoden	op	de	

pabo’s	en	de	benoemingen	op	sleutelfunc-

ties	in	het	onderwijsveld,	het	is	allemaal	

hevig	links	en	zelfverklaard	politiek	correct.	

Elke	terughoudendheid	lijkt	zoek	sinds	

Rutte	II.	Dat	de	onderwijsminister	zelf	lang	

een	extreemlinkse	politieke	activiste	was,	

is	voor	veel	onderwijsgremia	kennelijk	een	

vrijbrief	om	elke	schijn	van	objectiviteit	te	

laten	varen.	Maar	heel	veel	ouders	ergeren	

zich	enorm	aan	de	agitprop	waaraan	leerlin-

gen	dag	in	dag	uit	worden	blootgesteld.	De	

klimaatopwarming	die	tot	een	onherroepe-

lijke	Apocalyps	leidt,	het	succes	van	de	mul-

ticulturele	samenleving,	de	noodzaak	van	

een	federatief	Europa	(want	er	komt	oorlog	

als	we	de	natiestaat	Nederland	niet	ophef-

fen)...	Dagelijkse	kost	in	ons	onderwijs.	

Net	zoals	de	focus	op	vrouwenemancipatie,	

maar	wél	altijd	wegkijken	van	de	positie	van	

islamitische	vrouwen.	En	dan	die	eeuwige	

uitstapjes	naar	de	moskee.	Nooit	een	syna-

goge,	laat	staan	een	christelijke	kerk.	

Er	is	geen	aandacht	voor	de	ergernis	van	

al	die	ouders.	In	tegendeel,	het	cultuur-

relativisme	onder	leraren	is	zo	main	stream	

en	vanzelfsprekend	geworden	dat	signalen	

van	ouders	–	als	ze	al	worden	opgemerkt	–	

worden	afgedaan	als	onderbuikgevoelens	

en	nooit	als	een	legitiem	standpunt	

met	bestaansrecht.	De	onderwijselite	

politiseert	het	onderwijs	steeds	nadruk-

kelijker.	Onlangs	werd	de	ex-GroenLinks-

partijgenoot	van	de	onderwijsminister	bij	

de	VO-raad	benoemd	als	voorzitter,	een	

ex-PvdA-wethouder	werd	voorzitter	van	

de	PO-Raad	en	een	zittend	PvdA-Kamerlid	

werd	voorzitter	van	ROC	Mondriaan.	Sinds	

2010	hebben	we	twee	linkse	ex-politici	en	

een	linkse	ex-vakbondsman	als	voorzitter	

gehad	van	de	HBO-raad.	Eén	van	hen	droeg	

bij	aan	het	giftige	klimaat	waarin	Pim	

Fortuyn	werd	vermoord,	de	andere	twee	

aan	het	klimaat	van	haat	en	bedreigingen	

waarin	de	PVV	moet	opereren.	Tijdens	het	

begrotingsdebat	vroeg	ik	de	minister:	‘Kunt	

u	zich	voorstellen	dat	veel	Nederlanders	

zich	hieraan	ergeren?	Bent	u	het	met	mij	

eens	dat	de	linkse	dominantie	te	groot	is?	

Waar	PVV-leraren	zonder	pardon	worden	

ontslagen,	of	niet	verder	komen	in	hun	car-

rière,	is	de	kleilaag	rond	het	onderwijs	het	

exclusieve	bezit	van	politiek	correct	links.	

Hoe	verklaart	u	dat?	En	wat	gaat	u	daar-

aan	doen?’	Het	antwoord	van	de	minister	

laat	zich	raden:	ze	herkent	zich	niet	in	het	

beeld.	We	hebben	nog	een	lange	weg	te	

gaan. _

r e a g e r e n ?
Mail	naar	h.beertema@tweedekamer.nl.

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

Foto:	Jeroen	van	der	Meijde
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Welke	criteria	gelden	voor	lunchtijd	als	
onderwijstijd?

tekst paul van lent

Deze	vraag	wordt	in	toenemende	mate	aan	de	AVS	Helpdesk	

gesteld.	Er	zijn	scholen	die	de	tijd	waarin	leerlingen	gedurende	de	

middagpauze	hun	lunch	gebruiken,	willen	aanmerken	als	onderwijs-

tijd.	Het	gaat	hierbij	dus	niet	om	de	hele	middagpauze,	maar	om	dat	

deel	waarin	gezamenlijk	wordt	gegeten	en	gedronken.

De	onderwijs	inspectie	heeft	ernstige	bedenkingen	tegen	het	doen	

aanmerken	van	lunchtijd	als	onderwijstijd,	zeker	als	het	willen	invoe-

ren	van	een	continurooster	daarvoor	de	drijfveer	is.	De	kernvraag	

hoort	namelijk	niet	te	zijn	of	een	bepaalde	activiteit	als	onderwijstijd	

kan	worden	aangemerkt,	maar	welke	opdrachten	voor	het	onderwijs	

de	school	voor	zichzelf	heeft	geformuleerd	en	of	de	school	voor	het	

bereiken	van	de	daarmee	verband	houdende	leerdoelen	is	aangewe-

zen	op	een	onderwijsactiviteit	in	de	vorm	van	gezamenlijk	eten	en	

drinken.	Het	doen	aanmerken	van	de	lunchtijd	als	onderwijstijd	gaat	

–	zonder	gelijktijdige	uitbreiding	van	de	totale	onderwijstijd	met	

de	tijd	die	door	de	lunchtijd	in	beslag	wordt	genomen	–	immers	ten	

koste	van	de	onderwijstijd	die	overblijft	voor	de	primaire	opdracht	

van	de	school:	het	geven	van	onderwijs	in	de	verplichte	leer-	en	vor-

mingsgebieden	met	het	accent	op	de	leer-	en	vormingsgebieden	die	

in	de	kerndoelen	zijn	uitgewerkt.	Het	wettelijk	vastgelegde	minimum	

aantal	onderwijsuren	is	simpelweg	een	absolute	ondergrens.

Niettemin	heeft	een	aantal	scholen	documenten	ontwikkeld	waarin	

staat	omschreven	hoe	tijdens	het	gezamenlijk	eten,	drinken	en	

begeleid	spelen	gewerkt	wordt	aan	kerndoelen	op	het	gebied	van	

sociale	vaardigheden,	zelfredzaamheid,	zelfstandigheid,	et	cetera.	

Verderop	in	deze	Vraag	van	de	maand	beschrijven	we	de	criteria	

die	de	inspectie	hanteert	bij	het	beoordelen	van	deze	documenten	

vanuit	de	vraag:	wanneer	kunnen	activiteiten	die	tijdens	de	lunch	

plaatsvinden	als	onderwijsactiviteiten	worden	beoordeeld,	zodat	

ook	de	daarmee	gemoeide	tijd	als	onderwijstijd	gerekend	kan	

worden?

Voor	alle	duidelijkheid	nog	het	volgende.	Naast	onderwijstijd	

wordt	soms	ook	de	term	schooltijd	gebruikt.	Dit	zijn	twee	begrip-

pen	die	veel	op	elkaar	lijken	maar	niet	synoniem	zijn.	Schooltijd	

is	de	tijd	die	leerlingen	verplicht	op	school	aanwezig	moeten	zijn;	

onderwijstijd	is	dat	deel	van	de	schooltijd	waarin	het	onderwijs	

wordt	verzorgd,	oftewel	de	uren	waarin	de	leerlingen	daadwerkelijk	

onderwijs	krijgen	aangeboden	(les	krijgen).	Bij	een	continurooster	

bijvoorbeeld,	zijn	leerlingen	verplicht	tijdens	de	middagpauze	op	

school	aanwezig	te	zijn.	Deze	middagpauze	is	daarmee	echter	nog	

geen	onderwijstijd.

Criteria
Voor	het	beoordelen	van	de	vraag	of	de	lunchtijd	gerekend	kan	

worden	als	onderwijstijd	heeft	de	inspectie,	in	overleg	met	OCW,	

een	aantal	criteria	opgesteld.	Scholen	die	lunchtijd	willen	opvoeren	

als	onderwijstijd	dienen	aan	al	deze	criteria	te	voldoen:

•	 	De	pauzetijd	tussen	het	einde	van	de	lunchperiode	en	het	

begin	van	de	volgende	periode	van	onderwijs	bedraagt	ten	minste	

een	half	uur.

•	 	De	onderwijsactiviteiten	die	tijdens	de	lunch	worden	uitgevoerd	

dienen	aantoonbaar	in	relatie	te	staan	met	de	wettelijke	

opdrachten	voor	het	onderwijs	of	met	de	eigen	opdrachten	die	de	

school	zich	stelt	(WPO,	art.	9).

•	 	De	onderwijsactiviteiten	die	tijdens	de	lunch	worden	uitgevoerd	

zijn	uitgewerkt	in	een	onderwijsprogramma	en	staan	beschreven	

in	het	schoolplan	van	de	school	(WPO,	art.	12,	lid	2).

•	 	De	onderwijsactiviteiten	die	tijdens	de	lunch	plaatsvinden	zijn	

specifiek	in	de	dag-	en	weekplanning	van	de	leraren	opgenomen.

•	 	In	de	schoolgids	is	de	manier	opgenomen	waarop	de	

verplichte	onderwijstijd	wordt	benut	(WPO,	art.	13	lid	1	onder	

d).	De	oudergeleding	van	de	MR	heeft	ingestemd	met	de	

onderwijstijdregeling	van	de	school,	waarbij	de	lunchtijd	

wordt	aangemerkt	als	onderwijstijd	(WMS,	art.	13	onder	h)	

en	met	de	vaststelling	van	de	schoolgids	(WMS,	art.	13	onder	

g).	Voorafgaand	aan	het	vaststellen	van	de	inrichting	van	de	

onderwijstijd	in	de	MR	moeten	de	ouders	worden	geraadpleegd	

(WMS,	art.	15	lid	3).

m e e r  w e t e n ?
	In	de	AVS-publicatie	‘Naar	andere	schooltijden,	en	

dan’	komt	dit	onderwerp	ook	aan	de	orde.	Deze	is	

verkrijgbaar	via	www.avs.nl/vereniging/publica-

tiesenproducten/naar-andere-schooltijden-en-dan.	

Scholen	die	behoefte	hebben	aan	begeleiding	en/

of	invoering	van	andere	schooltijden	kunnen	daar-

voor	een	beroep	doen	op	de	AVS.

De	AVS	verzorgt	voor	(adjunct-)directeuren	ook	de	eendaagse	

studiedag	‘Naar	andere	schooltijden,	en	dan?’	Over	het	omgaan	

met	of	het	invoeren	van	andere	schooltijden.	Meer	informatie:	

www.avspifo.nl

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.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.	
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va k b e u r s

Leren met ict
Nieuwe technologieën, innovatieve onderwijsvormen zoals 
MOOC ’s (Massive Open Online Courses), flipping the 
classroom en iPadscholen, omgaan met sociale media, 
digitaal pesten, ictbekwaamheid, tablets en digiborden. 
Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen tijdens 
‘Leren met ict 2014’ op 22 en 23 januari aanstaande in 
de Jaarbeurs Utrecht.

Een	belangrijk	inhoudelijk	ingrediënt	vormt	het	Kennisplein,	met	

dagelijks	meerdere	inhoudelijke	sessies	met	nieuwe	inzichten	

voor	alle	onderwijsvormen.	Bezoekers	krijgen	concrete	handvatten	

mee	die	meteen	toepasbaar	zijn	in	de	praktijk.	Ook	de	AVS	levert	

bijdragen	aan	het	Kennisplein:	Menno	van	Hasselt	en	Ivo	Wouters	

(Platform	L21)	verzorgen	sessies	voor	leidinggevenden	in	respec-

tievelijk	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	over	onderwijskundig	

leiderschap/management	in	de	21e	eeuw.	Zij	nemen	bezoekers	mee	

langs	de	nieuwe	generatie	digitale	leermiddelen,	die	de	manier	

waarop	leerlingen	instructie	ontvangen,	de	leerstof	verwerken	

en	feedback	krijgen	sterk	zullen	veranderen.	Wat	is	de	rol	van	de	

schoolleider	daarin?	Welke	beleid	is	passend?

De	AVS	is	ook	vertegenwoordigd	op	het	Vereniging	en	Meetingpoint	

op	de	beurs,	waar	bezoekers	kunnen	netwerken	en	kennisdelen.	

Bezoek	de	AVS-stand	om	kennis	te	maken	met	onze	adviseurs	en	

ons	scholingsaanbod	en	door	te	praten	met	Van	Hasselt	of	Wouters.

Meer	informatie:	www.lerenmetict.nl

n e t w e r k

55plus, en wat nu?
Het nieuwe netwerk 55plus van de AVS organiseert 
op 22 januari aanstaande van 13 tot 17 uur de open 
kennismakingsbijeenkomst ‘Levensfasen in beeld’.

Het	netwerk	55-plus	behandelt	vragen	die	mensen	zich	in	deze	fase	

vaak	stellen,	zoals:	Welke	kansen	en	mogelijkheden	zijn	er	(nog)	

in	deze	fase	van	mijn	loopbaan?	Hoe	blijf	ik	vitaal?	Is	mijn	pensioen	

goed	geregeld?	Hoe	bereid	ik	me	daar	op	voor?

Tijdens	de	bijeenkomst	(inloop	met	een	broodje	vanaf	12.30	uur)	

houdt	senior	AVS-adviseur	Tom	Roetert	een	inspirerende	inleiding	

over	de	betekenis	van	de	verschillende	levensfasen.	U	krijgt	inzicht	

in	uw	eigen	plek,	waar	u	staat	en	wat	u	ermee	kunt.

Naderhand	kunt	u	eventueel	besluiten	om	u	in	te	schrijven	voor	

het	netwerk,	zodat	u	meerdere	bijeenkomsten	bij	kunt	wonen.	

Op	naar	een	sprankelende	eindronde!

Kosten:	t	35

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.avspifo.nl

a v s - c o n g r e s  2 0 1 4

Programma 14 maart rond
Het programma voor het AVScongres ‘Leiders voor de 
toekomst’ op 14 maart 2013 in het NBC te Nieuwegein is 
compleet. De volledige congresbrochure is bijgesloten 
bij deze Kader Primair.

Luc	Stevens	zal	ingaan	op	de	

schoolleider	als	pedagogisch	

leider.	“De	schoolleider	als	

gezagsdrager	is	niet	in	alle	

scholen	een	wenselijke	figuur.	

Zeker	in	managementconfi-

guraties	met	locatieleiders	

hangt	de	pedagogische	

verantwoordelijkheid	nog	

wel	eens	in	de	lucht.”	Gerard	

Alofs	laat	deelnemers	aan	

zijn	workshop	hun	eigen	toekomstmuziek	dirigeren	en	beleven	hoe	

het	is	om	dirigent	te	zijn.	Wat	kunnen	(school)leiders	daarvan	leren?	

Waarom	is	een	dirigent	een	Maestro	in	het	verbinden	van	mensen?	

Jaap	Versfelt,	directeur	bij	stichting	leerKRACHT	en	voormalig	partner	

bij	McKinsey	&	Company,	laat	in	zijn	plenaire	sessie	‘Elke	dag	samen	

beter’	zien	hoe	schoolleiders	een	cultuur	neer	kunnen	zetten	waarin	

met	en	van	elkaar	geleerd	wordt.	Stichting	leerKRACHT	(een	initiatief	

van	McKinsey	&	Company)	werkt,	samen	met	de	Onderwijscoöperatie,	

met	tientallen	scholen	aan	een	dergelijke	cultuurverandering.	Deze	

scholen	geloven	dat	de	aanpak	leidt	tot	betere	leerkrachten,	meer	

eigenaarschap,	hogere	onderwijskwaliteit	en	betere	leerlingresultaten.

Tot en met 7 februari aanstaande geldt een aantrekkelijke vroeg

boekkorting voor het AVScongres, dus schrijf u snel in!

Meer	informatie	en	inschrijven: www.avs.nl/congres2014

n i e u w e  p u b l i c at i e

Bestaansrecht scholen
primair onderwijs

Een	school	stichten,	fuseren	of	opheffen:	veel	

scholen	hebben	er	momenteel	mee	te	maken.	

De	gevolgen	bij	leerlingendalingen	zijn	soms	niet	

te	overzien.	En	de	Wet	Primair	onderwijs	(WPO)	is	niet	eenvoudig	te	

doorgronden.	De	publicatie	‘Bestaansrecht	scholen	primair	onder-

wijs’,	samengesteld	door	AVS-helpdeskadviseur	Harry	van	Soest,	

biedt	inzicht	in	de	materie	en	draagt	oplossingen	aan.

Bestel	het	boek	nu	via	www.avs.nl/vereniging/publicatiesen	

producten/bestaansrechtscholenprimaironderwijs.

Prijs:	t	17,50

Leiders voor de toekomst
AVS congres —14 maart 2014
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Trainingen & opleidingen School for Leadership

Januari	2014

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	 Masterclass	Leren	in	de	21e	eeuw	–	de	basis		 10	januari		 Platform	L21

•	 Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap		 13	en	14	januari	 Ruud	de	Sain

	 (2e	serie;	er	zijn	nog	enkele	plaatsen	beschikbaar!)

•	 Hoe	wordt	medezeggenschap	professioneel	gevoerd?	–	voor	(G)MR-leden		 15	januari		 Carine	Hulscher-Slot	

•	 Krimp?	Niet	bij	de	pakken	neerzitten!		 16	januari		 Carine	Hulscher-Slot	

•	 Masterclass	Leren	in	de	21e	eeuw	–	de	verdieping		 17	januari	 Paltform	L21

•	 Goed	onderwijsbestuur:	wat	betekent	dit	voor	de	schoolleider?		 21	januari		 Carine	Hulscher-Slot,	Jacqueline	Kenter	

•	 Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?		 21	januari		 Eelco	Dam

•	 Goed	onderwijsbestuur:	rol	en	positie	van	de	bestuurder		 22	januari		 Carine	Hulscher-Slot,	Jacqueline	Kenter	

•	 Opbrengstgericht	leiderschap:	van	moetisme	naar	moreel	besef		 22	januari	 Bob	Ravelli	

•	 Meesterlijk	coachen		 22	en	23	januari		 Tom	Roetert	

•	 Schoolleider	startbekwaam	(eenjarige	opleiding)	 22	en	23	januari	 Tom	Roetert	

•	 Schoolleider	vakbekwaam	(eenjarige	opleiding)	 22	en	23	januari		 Tom	Roetert	

•	 Meerscholen-	of	clusterdirecteur?	Dat	is	echt	wat	anders!		 24	januari		 Ruud	de	Sain,	Tom	Roetert	

•	 Naar	andere	schooltijden,	en	dan?		 28	januari	 Eelco	Dam

(onder	voorbehoud)

Professionaliserings en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	en	trainingen,	maatwerk,	

meer	informatie	en	inschrijven	de	AVS	Professionaliseringsgids	2013/2014	of	kijk	op	

www.avspifo.nl,	de	website	van	het	AVS	Professionalisering-	en	Innovatiecentrum	

Funderend	Onderwijs	voor	leidinggevenden	en	organisaties	in	het	funderend	onderwijs.

Minileergang	(zes	eendaagsen)

Professioneel kapitaal: 
leidinggeven boven 
verwachting
Innovatie	en	creativiteit	zijn	dringend	nodig	om	te	kunnen	werken	

aan	de	uitdagingen	van	deze	tijd.	Andy	Hargreaves	heeft	de	afge-

lopen	twee	jaar	onderzoek	gedaan	in	18	excellente	organisaties	

naar	de	vraag:	welk	leiderschap	maakt	in	zeer	goed	functionerende	

organisatie	het	verschil?	Hij	komt	tot	15	variabelen	die	het	funda-

ment	vormen	voor	deze	minileergang.	Ze	worden	verbonden	

met	belangrijke	thema’s	als	opbrengstgericht	leiderschap,	het	

ontwikkelen	van	professioneel	kapitaal	en	recente	inzichten	in	

veranderingsprocessen.

Doelgroep: bovenschoolse	directies	en	middenkader	(locatie-

leiders,	interne	begeleiders,	bouwleiders).	Ook	voor	mensen	die	

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

3	tweedaagsen	—	ook	afzonderlijk	te	volgen

Meesterlijk coachen
Wilt	u	uw	kennis	en	vaardigheden	in	coaching	uitbreiden	en	

opfrissen?	Wilt	u	met	mede-cursisten	de	diepte	in?	Dan	is	deze	

leergang	een	uitstekende	keuze.	In	de	drie	tweedaagsen	komen	

achtereenvolgens	aan	bod:	het	coachen	van	‘moeilijke	mensen’,	

teamcoaching en nieuw	gereedschap	voor	de	coachkist,	zoals	

basale	coachings	denk-	en	doe-modellen,	het	onderzoeken	van	

eigen	blokkades/valkuilen	en	coachen	met	een	leeg	hoofd.

Ook	nieuwe	technieken	als	provocatief	coachen,	conflictcoachen	en	

coachen	op	enneagrammen	komen	aan	de	orde.

‘ h e t  p r a k t i s c h  b e z i g  z i j n  i s  f i j n ’

Doelgroep:	iedereen	die	coacht	of	wil	gaan	coachen	en	regelmatig	

deze	vaardigheid	gebruikt	op	het	werk.	U	beschikt	over	de	basale	

gespreks-	en	coachingsvaardigheden.	Goed	vervolg	en	verdieping	

van	de	training	competentiegericht	coachen.

Nog enkele plaatsen beschikbaar !
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Tweedaagse

Competentiegericht coachen
Het	vergroten	van	de	eigen	vaardigheden	in	competentiegericht	

coachen	vraagt	expliciete	aandacht.	Voor	de	leidinggevende	is	

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

opzichte	van	het	competentieprofiel	van	zijn	of	haar	functie.	Met	

uitgebreide	aandacht	voor	de	theorie	en	praktijk	van	(competen-

tiegericht)	coachen,	zoals	het	werken	met	ontwikkelingsplannen,	

op	het	spanningsveld	tussen	beoordelen	en	stimuleren.	Een	van	de	

zaken	die	centraal	staan	is	het	uitgaan	van	talenten,	competenties	

én	ambitie/passie.

‘m e e r  d a n  i n s p i r e r e n d ’

Doelgroep:	leidinggevenden,	ib’ers	en	ab’ers	die	tijdens	hun	taak-

uitoefening	medewerkers	coachen.

Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname 
en ontslag van personeel

Als	u	te	maken	krijgt	met	ontslag	van	een	werknemer,	krijgt	u	ook	

met	vele	regels	en	procedurele	stappen	te	maken.	Uiterst	belangrijk	

hierbij	is	om	de	goede	stappen	te	zetten	en	te	kunnen	anticiperen	op	

toekomstige	verplichtingen.	Om	problemen	te	voorkomen	is	het	van	

belang	om	bij	het	in	dienst	nemen	van	personeel	(bijvoorbeeld	op	

basis	van	vervanging)	al	te	bekijken	welke	verplichtingen	u	mogelijk	

in	de	toekomst	gaat	opbouwen.	Aan	de	hand	van	praktijksituaties	

wordt	de	wet-	en	regelgeving	inzichtelijk	gemaakt.	Met	aandacht	

voor	de	verschillen	tussen	openbaar	en	bijzonder	onderwijs.

‘ i n t e r a c t i e f  e n  p r a k t i j k g e r i c h t ’

Doelgroep: directeuren	en	P&O-functionarissen

Minileergang	(6	eendaagsen)

Theorie U: diepe zelfreflectie 
en leren van de toekomst

De	vraag	waar	we	voor	staan,	is	hoe	we	een	antwoord	vinden	op	

grote	uitdagingen.	In	zijn	U-theorie	laat	Otto	Scharmer	ons	ken-

nismaken	met	een	nieuw	concept	van	leidinggeven	dat	gebaseerd	

is	op	het	verbinden	van	mensen	met	hun	ziel,	hun	moreel	besef.	

Wie	je	bent	als	leider	of	leerkracht	speelt	een	belangrijke	rol.	Om	

de	omslag	te	maken	van	leren	uit	het	verleden	naar	leren	van	de	

toekomst,	doorlopen	we	de	vijf	bewegingen	van	de	U	(seeing, 

sensing, presencing, creating, evolving).	We	maken	een	praktische	

vertaalslag	naar	uw	school.	Na	afloop	heeft	u	de	instrumenten	om	

de	visie	van	de	organisatie	blijvend	helder	te	krijgen.

‘ v e e l  a f w i s s e l i n g  i n  w e r k v o r m e n
 e n  e e n  v e r ta a l s l a g  n a a r  d e
 p r a k t i j k .  i n s p i r e r e n d ! ’

 Doelgroep:	(bovenschoolse)	directies	en	middenkader	(locatie-

leiders,	interne	begeleiders,	bouwleiders).	Ook	voor	mensen	die	

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

3	tweedaagsen	en	2	eendaagsen

Interimmanagement, iets voor u?
Interim-manager	zijn	vraagt	van	een	zelfstandige	professional	

specifieke	kwaliteiten	op	het	gebied	van	inhoud,	ervaring	en	menta-

liteit.	Daarnaast	zijn	eigenschappen	als	integriteit,	zorgvuldigheid,	

transparantie	en	professionaliteit	van	hoog	belang.	Alleen	‘een	goede	

directeur	geweest	zijn’,	blijkt	in	de	praktijk	daarvoor	niet	voldoende	

te	zijn.	Juist	het	met	distantie	kunnen	werken,	maar	wel	met	vol-

doende	nabijheid	om	mensen	te	kunnen	bewegen,	is	een	belangrijke	

voorwaarde	om	succesvol	te	zijn.

In	de	opleiding	onder	andere	aan	de	orde	hoe	interim-management	

en	organisatieverandering	samenhangen,	welke	competenties	inte-

rimmanagers	nodig	hebben	(de	drie	C-’s)	om	organisatie	veranderin-

gen	te	kunnen	aansturen,	wat	de	invloed	is	van	de	specifieke	context	

waarbinnen	zij	werken	en	van	de	specifieke	rol	die	ze	vervullen,	en	

wat	interim-managers	onderscheidt	van	gewone	managers	en	‘imple-

menterende	adviseurs’.

‘e r g  ve r r i j k e n d e  c u r s u s  o m  ze l f  w e e r 
e e n  sta p  t e  ze t t e n ,  b r e e d  a a n b o d ’

Doelgroep: (ervaren)	directeuren,	schoolleiders,	middenkader,	

adjunct-directeuren	en	interim-managers,	die	een	volgende	stap	

in	hun	loopbaan	overwegen	en	hun	expertise	willen	inzetten	voor	

interim-management.

Foto’s:	Hans	Roggen
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Meer informatie, inschrijven
en advies op maat

Kijk	voor	meer	informatie	zoals	data,	kosten,	trainers	en	

inschrijven	op	www.avspifo.nl.	Of	neem	contact	op	met	de	AVS	

via	schoolforleadership@avs.nl	of	tel.	030-2361010.	Wilt	u	een	

training,	opleiding,	advies	of	coaching	op	maat	voor	uw	orga-

nisatie	of	team?	Neem	dan	contact	op	met	Margriet	van	Ast,	

adviesopmaat@avs.nl	of	coaching@avs.nl.

Wegens succes een 2e serie vanaf januari !

Minileergang	(6	eendaagsen)

Van moetisme naar moreel 
besef: opbrengstgericht 
leiderschap
Opbrengstgericht	leiderschap	is	een	actueel	thema.	Hoge	prestaties	

zijn	belangrijk,	kinderen	moeten	optimale	kansen	krijgen	in	onze	

complexe	samenleving.	Die	prestaties	realiseren	we	echter	niet	

door	meer	van	hetzelfde	te	doen,	maar	door	op	alle	niveaus	in	de	

school	dingen	anders	te	doen	en	andere	dingen	te	doen.	Deze	mini-

leergang	richt	zich	op	de	vraag:	wat	is	nodig	in	de	school	om	hoge	

opbrengsten	te	realiseren	en	wat	betekent	dit	voor	leiderschap?	

In	essentie	komt	het	erop	neer	dat	de	leider	zich	ontwikkelt	van	

onderwijskundig	leider	naar	systeemleider.

‘e e n  z e e r  p o s i t i e v e  e r va r i n g .  v o lo p 
b a g a g e  o m  m e e  v e r d e r  t e  k u n n e n ’

Doelgroep: (bovenschoolse)	directies	en	middenkader	(locatie-

leiders,	interne	begeleiders,	bouwleiders).	Ook	voor	mensen	die	

ambities	hebben	in	de	richting	van	leiderschap.

Eenjarige	opleidingen:	16	eendaagsen
en	1	tweedaagse

Schoolleider start en 
vakbekwaam

De	AVS	biedt	sinds	januari	2012	deze	erkende	cedeo	gecertificeerde	

schoolleidersopleiding	aan,	in	samenwerking	met	het	Centrum	voor	

Nascholing	(CNA).	U	werkt	aan	de	ontwikkeling	van	uw	persoonlijk	

leiderschap	en	aan	het	ambachtelijke	deel	van	het	schoolleider-

schap:	het	sturen	in	de	domeinen	schoolorganisatie,	onderwijs-

organisatie,	kwaliteitszorg,	personeel,	facilitair,	financieel	beleid	en	

cultuur.	Ook	leert	u	onderzoek	in	te	zetten	en	onderzoeksresultaten	

te	benutten	ter	versterking	van	het	leiderschap.	In	de	opleiding	

Schoolleider	vakbekwaam	wordt	het	ambachtelijke	deel	van	het	

schoolleiderschap	naar	een	hoger	niveau	gebracht.	U	werkt	aan	

verdieping	en	verbreding	van	uw	persoonlijk	en	onderwijskundig	

leiderschap.	Na	afloop	kunt	u	leidinggeven	aan	duurzame	schoolon-

twikkeling	en	een	‘lerende	organisatie’.

Doelgroep startbekwaam:	leerkrachten,	adjunct-directeuren,	ib’ers	

en	coördinatoren	met	leiderschapsambities.	U	heeft	voldoende	

ruimte	en	bevoegdheden	om	leiding	te	geven	aan	een	verbetertra-

ject	in	de	eigen	school.	

Doelgroep vakbekwaam:	functioneel	leidinggevenden

Minileergang	van	4	tweedaagsen

Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

Uw	omgeving	verwacht	een	schoolleider	die	weet	te	bouwen	en	

te	verbinden.	Iemand	die	kwaliteiten	herkent	en	deze	op	de	juiste	

manier	en	op	het	juiste	moment	weet	in	te	zetten.	Als	schoolleider	

heeft	u	een	bepalende	rol	voor	de	kwaliteiten	van	uzelf,	uw	team	en	

daarmee	ook	van	het	onderwijs.	Die	verantwoordelijkheid	vraagt	om	

regelmatig	onderhoud.	Focus	op	doelgerichtheid,	opbrengsten	en	

prestaties	is	daarbij	een	must.

In	uw	veelzijdige	en	veeleisende	rol	als	gedreven	schoolleider	

heeft	u	behoefte	aan	verbreding,	verdieping	en	verrijking	van	uw	

dagelijkse	functioneren.	U	leert	graag	van	en	met	elkaar	rondom	

relevante	onderwerpen	en	actuele	thema’s,	en	boort	een	netwerk	

aan	van	bevlogen	collega’s	en	kennisdragers.	Als	professional	ziet	

en	ervaart	u	graag	persoonlijke	groei.

‘d i t  z o u  i e d e r e  d i r e c t e u r  o m  d e 
z o v e e l  t i j d  m o e t e n  d o e n ! ’

Doelgroep:	ervaren	schoolleiders	met	een	hoog	ambitieniveau,	

die	op	handelings-	en	reflectieniveau	willen	groeien.
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Het op school uitprinten van pionnen en dobbelstenen bij 
de rekenmethodiek is nu nog een ver toekomstbeeld. Maar 
3Dprinters zijn binnen enkele jaren zo toegankelijk dat ze 
commercieel in te zetten zijn. De leerlingen van nu zullen 
dit soort innovaties gaan bedenken, produceren, verkopen 
en gebruiken. Veranderen deze innovaties ook de manier 
van leren? tekst menno van hasselt

De	manier	waarop	we	leven,	communiceren	en	leren	is	de	laatste	

twintig	jaar	sterk	veranderd	onder	invloed	van	ict-toepassingen.	

Waar	de	meeste	leertheorieën	uitgaan	van	het	principe	dat	leren	

zich	binnen	de	persoon	voltrekt,	legt	George	Siemens	de	relatie	

met	leren	door	in	verbinding	te	staan	met	elkaar	(Connectivism, 

a learning theory for a digital age,	2004).	Kennis	vergaren	gebeurt	

niet	alleen	op	school,	maar	vooral	ook	thuis,	bijvoorbeeld	via	

internet. Voor	scholen	betekent	dit	een	toename	van	de	aandacht	

voor	het	‘leren’	leren	(metacognitie).	De	vaardigheid	om	te	leren	

wat	morgen	waardevol	is,	is	belangrijker	dan	onze	huidige	kennis.	

Als	Siemens	gelijk	heeft,	vraagt	dit	een	herbezinning	op	de	manier	

waarop		scholen	kennis	en	vaardigheden	aanleren.

Trendbreuk
Leerlingen	verwerken	informatie	anders	onder	invloed	van	nieuwe	

media.	Denk	bijvoorbeeld	aan	de	snelle,	creatieve,	coöperatieve	

en	meer	visuele	informatieverwerking	onder	invloed	van	tablets	en	

smartphones.	Vaardigheden	die	vaak	worden	aangeduid	met	de	

term	21st century skills.	Een	ander	voorbeeld	hiervan	is	de	manier	

waarop	nieuwe	digitale	leermiddelen	in	staat	zijn	om	direct	feed-

back	te	geven	op	de	mate	van	beheersing	van	de	leerstof.	Daarnaast	

vraagt	onze	maatschappij	om	een	hoger	denk-	en	werkniveau	als	

gevolg	van	een	versnelde	ontwikkeling	van	de	kenniseconomie.	

Het	onderwijs	moet	aanhaken	bij	deze	nieuwe	vorm	van	informa-

tieverwerking	en	het	stimuleren	van	de	kenniseconomie	een	prakti-

sche	invulling	geven.

In	het	basisonderwijs	worden	slechts	mondjesmaat	leermaterialen	

ontwikkeld	die	inspelen	op	de	nieuwe	manier	van	ontwikkelen,	ver-

werven	en	delen	van	kennis.	De	gevestigde	uitgeverijen	houden	vast	

aan	het	papieren	boek	met	additionele	digitale	oefenstof.	Scholen	

zijn	zich	er	nog	onvoldoende	bewust	van	dat	het	huidige	leerstof-

aanbod	niet	meer	toereikend	is.	Er	is	echter	een	trendbreuk	waar	

te	nemen.	De	meest	recente	generatie	leermiddelen	is	in	enkele	

gevallen	beter	in	staat	aan	te	sluiten	op	de	actualiteit,	de	motivatie	

om	te	leren	te	vergroten,	de	leerling	én	leraar	directe	feedback	te	

verschaffen	over	de	beheersing	van	de	lesstof	en	de	informatie	

sneller	te	verwerken.	Voorbeelden	hiervan	zijn	Nieuwsbegrip	(een	

begrijpend	leesmethodiek),	Rekentuin	(een	digitale	rekenmetho-

diek)	en	Snappet	(digitale	oefenstof	op	een	tablet	gekoppeld	aan	

bestaande	methodes	voor	basisvaardigheden).

Vaardigheden en leiderschap
Veranderende	onderwijsbehoeften	vergen	van	scholen	een	aanpas-

sing	op	het	pedagogisch	didactisch	proces.	Zo	kan	de	leraar	(of	

school)	ervoor	kiezen	meer	divergent	te	werken.	Dat	zie	je	bijvoor-

beeld	bij	scholen	die	Snappet	gebruiken.	Een	feedbacksysteem	

zorgt	ervoor	dat	de	leerling	ziet	wanneer	hij	een	fout	heeft	gemaakt.	

In	het	dashboard	ziet	de	leraar	welke	fouten	er	zijn	gemaakt	door	

welke	leerlingen.	Hij	kan	hiermee	het	didactische	proces	sturen	

terwijl	de	leerlingen	bezig	zijn.	Regelmatige	feedback	op	de	vorde-

ringen	van	leerlingen	is	een	belangrijk	element	bij	het	verhogen	van	

leeropbrengsten	(Vischer	&	Ehren,	2011).	Helemaal	als	dit	gepaard	

gaat	met	het	benoemen	van	hoge	ambitie	schoolstandaarden.

Als	leerlingen	anders	leren,	de	waarde	van	kennis	transformeert	en	

de	nieuwe	generatie	leermiddelen	het	mogelijk	maakt	te	differenti-

eren	door	de	leerjaren	heen,	dient	de	discussie	gevoerd	te	worden	

wat	hiervan	de	impact	is	op	de	huidige	manier	van	onderwijzen.	

Voorbeelden	zijn	er	voldoende.	Zelden	zijn	er	zoveel	tabletprojecten	

gestart	als	nu.	Van	schoolleiders	vraagt	dit	een	herbezinning	op	de	

visie	op	goed	onderwijs.	De	komst	van	de	3D-printer	is	nog	maar	

klein	vergeleken	bij	de	digitale	didactiek	die	momenteel	zijn	intrede	

doet	in	het	onderwijs.

Masterclass

Leren in de 21e eeuw

m a s t e r c l a s s

Voor	de	AVS	verzorgt	Menno	van	Hasselt	de	nieuwe	masterclass	

‘Leren	in	de	21e	eeuw’.	Van	Hasselt	is	onderwijsadviseur	en	

mede-eigenaar	van	O21.	Samen	met	Henk	van	de	Hoef	heeft	hij	

Platform	L21	opgericht,	dat	zich	richt	op	het	delen	van	bestaan-

de	en	het	ontwikkelen	van	nieuwe	kennis	over	leren	in	de	21e	

eeuw	(www.l21.nl).	Er	is	een	masterclass	‘basis’,	met	thema’s	

als	het	organiseren	van	het	werken	met	tablets,	interactieve	

instructie,	digitale	datafeedback	en	investeringen	in	infrastruc-

tuur.	De	masterclass	‘verdieping’	is	bedoeld	voor	scholen	die	

al	(bijna)	werken	met	tablets	in	een	interactieve	leeromgeving	

of	nieuwe	digitale	leermiddelen	gebruiken.	Thema’s	zijn	onder	

andere:	effecten	van	digitale	leermiddelen	op	leeropbrengsten	

en	sturen	op	(digitale)	data.

Doelgroep:	schoolleiders,	schoolbesturen

(eventueel	samen	met	de	ict-coördinator)

Data masterclass basis:	10	januari,	7	maart,	4	april	of	16	mei	2014	

Data masterclass verdieping: 6	december	2013,	17	januari,	

28	maart,	11	april	of	23	mei	2014

Een	voorbeeld	van	de	meest	recente	generatie	leermiddelen	is	Rekentuin,	
een	digitale	rekenmethodiek.

Nieuw!
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voor: leerkrachten, ib’ers, (adjunct)directeuren, rt’ers, 

vertrouwenspersonen po, (school)maatschappelijk werkers, 

orthopedagogen en andere geïnteresseerden

van: Medilex

wanneer: 12 december

waar: NH, Amersfoort

wat: studiedag

Seksuele ontwikkeling 
van kinderen begrijpen en 
begeleiden
De	seksuele	ontwikkeling	van	kinderen	zorgt	bij	leerkrachten	

vaak	voor	dilemma’s.	Welk	seksueel	gedrag	is	normaal?	

Hoe	begeleid	je	kinderen	op	school	in	een	gezonde	seksuele	

ontwikkeling?	En	hoe	gaat	je	om	met	verschillende	visies	

op	de	seksuele	opvoeding	van	kinderen?	Over	het	profes-

sioneel	omgaan	met	seksualiteit	in	het	primair	onderwijs.	

www.medilexonderwijs.nl/seksualiteit

voor: leraren, opleiders en trainers/coaches uit het 

onderwijs en de sport en andere geïnteresseerden

van: lectoraat Bewegen, School en Sport Windesheim

wanneer: 22 januari

waar: Windesheim Zwolle

wat: symposium

Digitalisering van 
bewegingsonderwijs en sport

Op	het	symposium	‘Van	tikken	naar	taggen’	komt	een	breed	

scala	aan	recente	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	ict	en	

bewegingsonderwijs,	video-observatie,	e-sport,	gaming	en	

motorisch	leren	aan	bod.	De	dag	bevat	keynotes,	onderzoek-

presentaties,	‘good	practice’-sessies	en	praktijkworkshops	

over	verschillende	thema’s,	zoals	hoe	zet	je	digitale	midde-

len	in	de	gymles	doeltreffend	in?	www.windesheim.nl/

vantikkennaartaggen

tenslotte _ Voor u geselecteerd

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

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

s y m p o s i u m
i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: vakleerkrachten po/vo, groepsleerkrachten, 

combinatiefunctionarissen, studenten en iedereen die te 

maken heeft met bewegen en spelen binnen het onderwijs en 

gemeenten.

van: Alles in beweging

wanneer: 22 januari

waar: Arena 301, ROC van Amsterdam te Hilversum

wat: landelijke studiedag

Basislessen 
bewegingsonderwijs

Met	23	verschillende	workshops	rondom	de	vernieuwde	

versie	van	de	methode	Basislessen		bewegingsonderwijs.	

Thema’s	zijn	onder	andere:	Passend	onderwijs,		krachtige	

pleinspelen,	basislessen	voor	kleuters	in	het	speellokaal,	

floorball	(unihockey,	vo)	en	freerunning	(vo).

Meer	informatie	en	inschrijven:	www.basislessen.nl/

studiedag-basislessen-bewegingsonderwijs-2014

voor: leerkrachten en begeleiders po

van: Kees van Overveld/uitgeverij Epica

wat: uitgave

Groepsplan Gedrag
Bevat	achtergrondinformatie	en	handvatten	om	een	preventief	

Groepsplan	Gedrag	te	kunnen	opstellen	en	zo	planmatig	te	wer-

ken	aan	Passend	onderwijs.	Met	aandacht	voor	groepsvorming,	

klassenmanagement,	sociaal	emotioneel	leren,	risicofactoren	en	

beschermende	factoren,	handelingsstrategieën	en	interventies,	

en	het	meten	van	vooruitgang.	www.uitgeverijpica.nl

voor: leerkrachten, pedagogisch medewerkers, medewerkers 

in kinderopvang en ouders

van: uitgeverij SWP

wat: boek

Speels, liefdevol en vakkundig
Over	de	vakkennis	van	professionals	die	werken	met	jonge	

kinderen.	Het	biedt	een	theorie	over	ontwikkeling,	opvoeding	

en	educatie	van	jonge	kinderen	in	de	21e	eeuw.	Deze	theorie	

is	gebaseerd	op	ervaringen	van	praktijkpedagogen,	interna-

tionaal	onderzoek	naar	jonge	kinderen	in	gezin,	kindcentra	en	

scholen	en	empirische	onderzoek	van	de	auteurs	de	afgelopen	

veertig	jaar.	Aan	de	orde	komen	vragen	als:	Waarom	is	spelen	

belangrijk?	En	hoe	kun	je	taal	stimuleren	op	een	manier	

die	past	bij	jonge	kinderen?	Meer	informatie	en	bestellen:	

www.swpbook.com
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voor: geïnteresseerden

van: uitgeverij Atlas

wat: boek

Jongens zijn ’t
Jongens	halen	lagere	cijfers	dan	meisjes,	haken	eerder	af	op	

school	en	volgen	een	opleiding	op	een	lager	niveau.	Maar	

volgens	historica	Angela	Crott	is	er	met	de	jongens	van	tegen-

woordig	niets	aan	de	hand	en	bestaat	ADHD	niet.	Aan	de	hand	

van	honderd	jaar	opvoedingsliteratuur	en	haar	eigen	ervaring	

als	onderwijzeres	en	moeder	van	twee	zoons,	schetst	ze	onze	

veranderende	samenleving,	die	typisch	jongensgedrag	steeds	

minder	waardeert.	De	eisen	die	ouders,	school	en	maatschappij	

aan	jongens	stellen	doen	hen	geen	goed.	Wat	hebben	ze	wel	

nodig?	Later	naar	de	crèche,	stevig	ouderlijk	gezag,	korter	en	

gescheiden	onderwijs	en	meer	begrip	voor	jongenseigenschap-

pen.	ISBN:	9789025439613,	www.uitgeverijatlas.nl

voor: preventiemedewerkers, schoolleiders

van: TNO

wat: website

Preventiemedewerkers aan zet
Een	gezonde	en	veilige	werkplek	zorgt	voor	betere	concentratie	

en	prestaties	van	zowel	leerlingen	als	leerkrachten	en	verlaagt	

het	ziekteverzuim.	Iedere	school	is	verplicht	om	een	preven-

tiemedewerker	aan	te	stellen	en	een	risico-inventarisatie	en	

-evaluatie	en	een	plan	van	aanpak	uit	te	voeren.	Maar	waar	

begin	je?	Op	de	nieuwe	website	www.inpreventie.nl	zijn	begrij-

pelijke	informatie	en	concrete	tips	te	vinden	over	bijvoorbeeld	

de	werkplek,	fysieke	en	emotionele	risico’s.	Bezoekers	kunnen	

vragen	voorgeleggen	aan	andere	preventiemedewerkers	en	

arbo-adviseurs	benaderen.

voor: geïnteresseerden

van: uitgeverij Ten Have

wat: publicatie

Franciscaans leiderschap
De	middeleeuwse	Franciscus	zag	zijn	leiderschap	als	noodza-

kelijk,	maar	vond	die	taak	niet	belangrijker	dan	‘het	wassen	

van	andermans	voeten’.	Het	boek	laat	zien	hoe	franciscaans	

leiderschap	leidinggevend	Nederland	nog	steeds	kan	inspireren.	

Daarbij	passeren	thema’s	als	het	tijdelijke,	de	last	van	leider-

schap	en	onderlinge	broederschap	de	revue.	Een	publicatie	voor	

wie	goed	en	eerlijk	met	zichzelf	en	anderen	wil	omgaan.	ISBN	

978	90	259	0351	0,	www.uitgeverijtenhave.nl

voor: kinderen tussen 8 en 11 jaar

van: Onderwijszorg Nederland (ONL)

wat: gameapp voor dyslectische kinderen

Pelle puzzelt
De	app	daagt	kinderen	uit,	die	al	taalles	en	een	dyslexiebehan-

deling	krijgen,	om	ook	tijdens	het	weekend	of	in	de	vakantie	

te	oefenen	en	te	spelen	met	taal.	Spelenderwijs	oefenen	ze	

met	taal	via	de	smartphone,	iPad	of	iPod,	op	de	achterbank	

in	de	auto,	thuis	of	tussendoor.	Gratis	te	downloaden	via	de	

Appstore	of	via	Google	play.	De	app	is	geschikt	voor	de	iPad	

2	of	hoger	(iOS	4.3	of	een	nieuwere	versie)	en	android	tele-

foons.	Meer	informatie:	www.onderwijszorgnederland.nl	en	

www.edventure.nu

voor: kleuterleerkrachten en andere geïnteresseerden

van: Elly Rozinga, GarantUitgevers

wat: publicatie

Kleuters in beweging
Over	ervarend	leren	door	gericht	(spelend)	bewegen.	Kleuters	

zijn	nieuwsgierig	naar	de	wereld	om	zich	heen	en	leren	vooral	

door	te	doen,	te	bewegen,	te	praten,	te	ontdekken	en	door	te	

spelen.	Bewegen	is	de	belangrijkste	basis	voor	een	positieve	

emotionele,	cognitieve	en	sociale	ontwikkeling.	Het	boek	geeft	

in	dertig	thema’s	suggesties	om	alle	ontwikkelingsaspecten	

samenhangend	aan	bod	te	laten	komen	in	de	onderbouw	van	

het	schoolse	leren.	In	elk	thema	zijn	suggesties	verzameld	

die	de	kinderen	uitnodigen	tot	zelf	organiseren,	verzinnen	en	

samenspel.	www.garantuitgevers.eu

voor: geïnteresseerden

van: Van Duuren Media

wat: boek

Mythes over leren en onderwijs
‘Jongens	zijn	slimmer	dan	meisjes’	neemt	alle	indianenverhalen	

over	onderwijs	onder	de	loep	en	weerlegt	ze	stuk	voor	stuk	

op	basis	van	recent	onderzoek.	Gaat	hardnekkige	clichés	over	

leren,	technologie	in	de	klas,	neurologie	en	onderwijsbeleid	te	

lijf.	Zo	sneuvelen	in	dit	boek	onder	andere	leerstijlen,	blijken	

jongens	niet	beter	in	wiskunde	en	blijken	baby’s	niet	slimmer	

te	worden	van	klassieke	muziek.	ISBN:	978-90-8151-637-2	

(9789081516372),	www.vanduurenmedia.nl
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Kijk op www.teacherschannel.nl 
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Waar is de pop? Ergens in de huishoek.

Zet de gieter maar ergens neer.
 
Wie ziet mijn tas ergens staan?

Hier moet ergens de schaar liggen.
 
Hebben jullie juf Nella ergens gezien?

ergens

aanpakken taalachterstand

ouders doen thuis mee

met digitaal woordenboek

3000 woorden in beeld

woordenschat = schoolsucces 

Logo3000

verwerven van de basiswoordenschat,
op school én thuis

LOGO 3000 is op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd, aantrekkelijk 
didacti sch materiaal. Met LOGO 3000 worden de 3000 woorden van de Basis-
woordenlijst Amsterdamse Kleuters gestructureerd aangeboden aan peuters in 
de voorschool en kleuters in groep 1 en 2. Met behulp van LOGO 3000 Digitaal 
kunnen de woorden spelenderwijs worden ingeoefend, op school en thuis. 

������
a�����es����� ��

   Het
aantal woorden

dat kleuters kennen, blijkt
een significante voorspeller

voor begrijpend lezen en 
schoolsucces 10 jaar

 later

Meer informati e?
mail: info@logo3000.nl 

of bel: 0346 219 211
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boekbespreking

De	vraagstukken	van	deze	tijd	laten	zich	niet	oplossen	met	traditionele	

vormen	van	organiseren	en	bestaande	managementmethoden	en	-tech-

nieken.	Groeien	en	veranderen	naar	de	toekomst	vraagt	om	leiderschap	dat	

meer	gebaseerd	is	op	vertrouwen	dan	op	controle.	Het	gaat	om	mensen,	

organisaties	en	relaties	die	samen	het	systeem	vormen.	Het	boek	‘Door	de	

bomen	het	bos	zien’	van	Jan	Bommerez	is	een	onuitputtelijke	inspiratiebron	

om	te	werken	aan	een	systemische	verbinding	tussen	hoofd	en	hart.	

tekst margreet vendel

De	publicatie	neemt	je	mee	naar	een	samen-

leving	waarin	een	ieder	gedeelde	verant-

woordelijkheid	voelt.	De	ondertitel	‘Ontdek	

de	eenvoud	onder	de	complexiteit	in	relaties	

en	organisaties’	schept	direct	de	verwachting	

dat	de	auteur	je	tijdens	zijn	ontdekkingstocht	

oplossingen	aanreikt.	Dat	maakt	dat	je	

meteen	gaat	bladeren	op	zoek	naar	houvast	

en	handvatten	voor	een	adequate	aanpak	van	

de	ingewikkelde	onderwijsrealiteit	waarin	we	

leven.	Deze	verwachting	moet	de	lezer	echter	

laten	varen.	Het	duidelijke	bos	dat	we	door	

de	bomen	zouden	moeten	gaan	zien,	blijkt	

bij	nader	inzien	een	prachtig	bloeiend,	maar	

complex	tropisch	regenwoud.	Met	andere	

woorden:	de	lezer	die	vanuit	een	praktische	

insteek	het	boek	ter	hand	neemt,	raakt	

verwikkeld	in	een	variëteit	van	theorieën	en	

zienswijzen.	De	uitdaging	is	vervolgens	om	

een	stap	terug	te	doen	en	je	mee	te	laten	

voeren	in	een	wereld	van	mogelijkheden.

Jan	Bommerez	is	breed	op	zoek	gegaan	in	de	

historie,	natuur	en	cultuur	naar	organische	

vormen	van	systemen.	Met	een	overvloed	

aan	metaforen	en	citaten	van	grote	denkers	

schetst	hij	beelden	van	de	realiteit	die	je	op	

nieuwe	gedachten	kunnen	brengen.	‘Change 

the way you look at things and the things you 

look at will change’,	citeert	hij	Wayne	Dyer.

Voor	in	het	boek	staan	diverse	aanbeve-

lingen	van	leiders	uit	zowel	de	profit	als	

non-profitsector	en	een	voorwoord	van	

kun je leidinggeven aan een bos?
Herman	Wijffels,	hoogleraar	duurzaamheid	

en	maatschappelijke	verandering	aan	de	

Universiteit	Utrecht.	Allen	kenschetsen	het	

boek	als	een	pleidooi	voor	leiderschap	van-

uit	een	nieuw	perspectief.	De	systeembe-

nadering	biedt	leidinggevenden	een	steun	

in	de	rug	bij	het	omgaan	met	complexe	

systemen	in	de	21e	eeuw.

In	hoofdstuk	twee	en	drie	pleit	Bommerez	

voor	het	leren	kijken	naar	het	geheel,	het	

systeem,	in	plaats	van	de	delen.	Breng	de	

eenvoud	en	de	samenhang	terug,	is	zijn	

devies.	Een	organisatie	wordt	gevormd	door	

mensen	die	relaties	hebben.	We	zijn	echter	

vaak	‘systeemblind’	en	kijken	te	weinig	door	

de	ogen	van	anderen.	We	gaan	in	competitie	

in	plaats	van	het	systeem	te	optimaliseren	

in	ieders	belang.

De	vijf	sleutelfactoren	voor	duurzaam	suc-

cesvol	leiderschap	worden	besproken	in	

hoofdstuk	vier	op	basis	van	de	studie	Good 

to Great	van	Jim	Collins	uit	2001.	Het	stelt	de	

universele	principes	boven	de	persoon.	Het	

gaat	daarbij	onder	meer	om	onzichtbaar	lei-

derschap,	nederigheid	en	principevastheid:	

‘De	beste	leider	is	een	volger’	(Lao	Tse).

In	hoofdstuk	zes	en	zeven	stelt	Bommerez	

dat	een	levende	gemeenschap	niet	leider-

loos	is,	maar	leidervol.	Iedereen	kan	naar	

voren	treden	als	leider	als	de	situatie	daar	

om	vraagt.	In	de	dialoog	worden	proble-

men	niet	opgelost,	maar	verdwijnen	ze	

eenvoudigweg.

Zijn	advies	aan	elke	(school)leider:	zoek	de	

dialoog	en	zorg	dat	de	context	zo	is	dat	er	

verandering	kan	plaatsvinden.	_

Margreet	Vendel	is	lid	College	van	Bestuur	

van	de	Stichting	Katholiek	Onderwijs	

Hoofddorp	(SKOH).

‘Door	de	bomen	het	bos	zien	–	Ontdek	de	eenvoud	onder	
de	complexiteit	in	relaties	en	organisaties’,	Jan	Bommerez	
en	René	Hoppenbrouwers	(samenwerking),	2013,	AVS	(her-
ziene	uitgave),	Utrecht,	t	29,95,	www.avs.nl/vereniging/
publicatiesenproducten/doordebomenhetboszien

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	
op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/
kaderprimair/boekbesprekingen.

w e  z i j n  v a a k  ‘s ys t e e m -
b l i n d ’  e n  k i j k e n  t e 
w e i n i g  d o o r  d e  o g e n 
v a n  a n d e r e n

k r i j g  h e t  b o e k 
c a d e a u !
Tot	en	met	7	februari	2014	geldt	dat	

wie	regulier	lid	wordt	van	de	AVS	tot	

minimaal	1	augustus	2015	dit	schooljaar	

50	procent	korting	krijgt	op	het	persoon-

lijk	deel	van	de	contributie.	Bovendien	

krijgen	nieuwe	leden	het	boek	‘Door	de	

bomen	het	bos	zien’	van	Jan	Bommerez	

cadeau.	De	eerste	50	AVS-leden	die	een	

nieuw	lid	aanbrengen	krijgen	het	boek	

ook	cadeau	en	ontvangen	sowieso	een	

percentuele	korting	op	hun	contributie.	

Zie	www.avs.nl/lidworden.
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Onze directeur gaat na 10 succesvolle jaren met pensioen, 
daarom zoeken wij per 1 augustus 2014

Directeur m/v
De KMS is een gezonde, succesvolle en zelfstandige moderne Montessori school. 

Wij hebben als eerste Montessorischool in Nederland het predicaat 
“Excellente School 2012” mogen ontvangen dankzij een professioneel en bevlogen team. 

Wie zoeken wij?
Een ambitieuze directeur die actief voortbouwt op hetgeen er is bereikt.  

Informatie 
Voor uitgebreide informatie waaronder een uitvoerige beschrijving van onze school, 

de visie en het functieprofiel verwijzen wij u naar onze website.

Uw reactie ontvangen wij graag voor 17 januari 2014.
(in verband met de kerstvakantie hebben wij gekozen voor een langere responstermijn).

Katholieke Montessori School Bussum
J.J.H. Verhulstlaan 11-13   |   1401 CS Bussum   |   www.kmsbussum.nl
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Islamitische basisschool El Amien te Amsterdam (Osdorp). 

 
Brede School: 
De El Amienschool is een Brede School  
met 370 leerlingen. 
Met dit brede schoolconcept willen we 
Onderwijs, Zorg en Welzijn bij elkaar 
brengen. 
 
Ons Motto is: Samen maken we onderwijs. 
 
Kenmerken van de school: 

- Vreedzame School 
- Adaptief Onderwijs 
- Een lerende organisatie 
- Voortdurend verbeteren van kwaliteit 

 
Bezoekadres:  
Saaftingestraat 312 
1069 BW  Amsterdam (Osdorp) 
 
Postadres: 
Postbus 67014 
1060 JA   Amsterdam 

 
Het bestuur van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen zoekt een  
 

SCHOOLDIRECTEUR    M/V 
Wij zoeken: 

- een ambitieuze professional met een onderwijsachtergrond in het primair onderwijs 
- die onderwijskundig leiderschap in de vingers heeft 
- een directeur die in staat is de onderwijskundige ontwikkelingen die in gang zijn gezet te 

borgen 
- iemand die goed kan communiceren, binnen het team, met ouders, inspectie, de politiek en 

de omgeving van de school 
- een leidinggevende die een bindende factor is tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en 

externen 
- een directeur die de identiteit van de school onderschrijft (dat betekent affiniteit met de 

Islam) 
- en dus het identiteitsplan van de school uitvoert 

 
Wij bieden: 
Een uitdagende en dynamische functie binnen een enthousiast en multicultureel team. 
 
Salariëring:  
Een functie voor 1,0 fte conform de CAO PO, schaal DB, met een maximum van 15. 
 
Nadere informatie: 
Verdere informatie, zoals de profielschets, kunt u vinden op de website van de school: 
http://www.elamien.nl 
Vragen kunt u stellen via e-mail: sollicitatie@elamien.nl of per telefoon:  06-53 789 217. 
 
Sollicitatie kunt u richten aan: 
De voorzitter Benoemingsadviescommissie (BAC): drs. Hans Verboon.   
E-mail: sollicitatie@elamien.nl 
 
Termijn: 
U kunt uw sollicitatie inzenden tot 16 december aanstaande. 
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Uitgelicht
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Dr. Lammerts van
Buerenschool zoekt een

Directeur basisschool

(0,8 – 1,0 fte)

die op doel- en 
mensgerichte wijze inhoud 
geeft aan het sturen van 

een schoolorganisatie 
in een veranderende 

omgeving.

Zet u visie om in praktisch uitvoerbaar beleid, met 
oog voor verandering, mens en omgeving? Lees dan 
de volledige vacaturetekst op www.lvbueren.nl.  

De Dr. Lammerts 

van Buerenschool 

in Zetten is een 

algemeen christelijke 

basisschool waar 

dagelijks voor 280 

leerlingen onderwijs 

wordt verzorgd 

waarbij respect 

voor elkaar centraal 

staat. De school 

ressorteert onder een 

zelfstandig opererende 

oudervereniging.

Wij ontvangen uw reactie graag 
uiterlijk vrijdag 6 december 2013.

www.lvbueren.nl
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Gezocht:
Directeur-bestuurder 13 openbare 

basisscholen in de Betuwe

Directeur basisschool te Zetten

Ervaren schoolleider in Roosendaal 
en Oosterhout

Schooldirecteur PO Gelderland

Kijk voor deze en andere vacatures op
www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl.

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Adverteren in Kader Primair 
of Kadernieuws?

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels-)
advertenties in Kader Primair en Kadernieuws 
vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door 
zo’n 6.000 lezers. 

Voor het plaatsen van een advertentie, vacature 
of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u terecht 
bij Elma Connecting Business. In geval van 
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk 
naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, 
dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226-331600 _ avs@elma.nl _ www.elma.nl



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve beroeps- en vakorganisatie voor alle 

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

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

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

Goede scholen hebben altijd één ding gemeen: een goede leidinggevende.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Word nu AVS-lid
met forse korting

… en krijg het boek ‘Door de bomen het bos zien’ cadeau!

Kent u collega-schoolleiders die nog geen 
AVS-lid zijn? Maak deze (adjunct-)directeuren, 
locatieleiders, middenmanagers, bovenschools 
managers of bestuurders dan lid.

De eerste vijftig AVS-leden die een nieuw lid aanbrengen 
ontvangen de AVS-publicatie ‘Door de bomen het bos zien’ 
van Jan Bommerez cadeau. Het boek over transformationeel 
leiderschap is een must voor elke schoolleider. 
Deze actie geldt bovenop de percentuele korting op de 
eerstvolgende contributie: 10 procent bij één nieuw lid, 
oplopend tot 90 procent bij vijf nieuwe leden.
Het nieuwe AVS-lid krijgt ook het boek van Bommerez 
cadeau én dit schooljaar 50 procent korting op het 
persoonlijk deel van de contributie.

Kijk voor de voorwaarden op 
www.avs.nl/lidworden.

goed onderwijs door visionair leiderschap

Maak een collega
AVS-lid…

Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 info@avs.nl www.avs.nl 


