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Nog lang 
niet alles is 
gezegd
Jaarrede van scheidend AVS-voorzitter Ton Duif, 

uitgesproken tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor 

de toekomst’ op 14 maart 2014.

Welkom op het inmid-

dels traditionele AVS-

congres met ditmaal de 

toepasselijke titel: ‘Lei-

ders voor de toekomst’. 

Mooi gekozen op de 

dag waarop ik afscheid 

neem als uw voorzitter. 

Zoals gewoonlijk is de 

opkomst weer groots, 

meer dan 1.200 profes-

sionals vinden elkaar vandaag in een ontspannen, maar ook leerzame 

omgeving. Een speciaal welkom voor onze gasten uit binnen- en bui-

tenland, in het bijzonder mijn goede vrienden Darrell Rud uit de US 

en Chris Harrison uit de UK. Voor mij is het vandaag een bijzondere 

dag, na 18 AVS-congressen en 18 jaarredes wordt dit de laatste keer dat 

ik u mag toespreken.

Toen ik deze jaarrede schreef besefte ik dat ik de laatste twintig jaar 

al zoveel heb gezegd dat twintig minuten stilte nu wel een verade-

ming zou zijn. 221 Kaderspellen in Kader Primair, vele columns in 

binnen- en buitenlandse bladen, speeches op congressen, optredens 

voor camera’s en microfoons. Tja dacht ik even, als je dan nog niet 

bent uitgepraat, wat dan nog vandaag? Maar twintig minuten stilte 

wil ik u niet aandoen en nu al koffi e gaan drinken schopt de hele 

logistieke planning in de war. Dus toch maar aan de slag. En al doen-

de kom ik tot de conclusie dat nog lang niet alles is gezegd. Onderwijs 

is steeds in beweging. Dat wat gisteren belangrijk was lijkt voor mor-

gen al weer minder relevant. Toch zijn er zaken die de komende jaren 

hoog op de agenda zullen moeten blijven staan. Als vertrekkend voor-

zitter moet je niet de weg voor je opvolger uitzetten, dan had je het 

zelf maar moeten doen. Maar goede raad kan natuurlijk wel. Vandaar 

Jaarrede � door ton duif

>
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Foto’s: Will Geurds

dat ik vandaag negen overwegingen zou willen meegeven 

en één oproep. Misschien vallen ze in vruchtbare bodem, 

we zullen zien.

Primaat onderwijs
De eerste overweging en misschien meteen ook wel de 

belangrijkste: leg het primaat voor onderwijs weer terug bij 

de school in plaats van daarbuiten. Verstand van onderwijs 

heeft iedereen in dit land, net als van voetbal. Iedereen 

heeft op school gezeten en is dus ervaringsdeskundige. 

Vandaar dat er veel geroepen wordt wat scholen allemaal 

wel en niet moeten doen. Besturen en scholen worden aan-

gesproken op de geleverde kwaliteit. De onderwijsinspectie 

schrijft steeds gedetailleerder voor wat scholen allemaal 

moeten doen om hun prestaties te verantwoorden. Poli-

tici leggen op hun beurt weer nadruk op goed reken- en 

taal onderwijs. Maatschappelijke instanties en belangen-

groepen verwachten van scholen dat zij zich inspannen 

voor de doelen waarvoor zij zelf zijn opgericht. In deze 

kakofonie van meningen en wensen valt mij op dat scho-

len zelf niet worden gehoord, maar zich ook onvoldoende 

laten horen. Dat alles stelt scholen voor dilemma’s; zij wil-

len wel maar kunnen onmogelijk voldoen aan alle aan hun 

gestelde eisen. Hele volksstammen reizen af naar Finland, 

waar hoog opgeleide professionals in dialoog met de omge-

ving van de school zelf vormgeven aan een van de best 

presterende onderwijssystemen van de wereld. De Finnen 

begrijpen als geen ander dat als je professionals de ruimte 

en het vertrouwen geeft, je hen eerder moet afremmen dan 

aansporen. Maar eenmaal terug in Nederland gebeurt er 

weinig. Nederlandse scholen hebben de grootste autono-

mie in de wereld aan de voordeur maar let wel, aan de ach-

terdeur wordt deze autonomie steeds verder beknot. Tijd 

dus om scholen weer te verbinden met de schoolomgeving, 

ouders en leerlingen op waarde te schatten en professio-

nals weer hun vak te laten uitoefenen op de beste manier 

die zij kennen.

Realistische doelen
En dat brengt me tot mijn tweede overweging: laten we 

realistische doelen stellen die we ook kunnen realiseren. 

n e d e r l a n d s e  s c h o l e n  h e b b e n  d e 
g r o ot s t e  a u to n o m i e  i n  d e  w e r e l d 
a a n  d e  vo o r d e u r ,  m a a r  a a n  d e 
a c h t e r d e u r  w o r d t  d e z e  a u to n o m i e 
s t e e d s  v e r d e r  b e k n ot
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En bespreek die met elkaar. Voorkom een herhaling van 

het in 2012 afgesproken bestuursakkoord dat min of meer 

als een dictaat aan de sector is opgelegd. Een afspraak 

met alleen de besturen betekent geenszins dat die afspra-

ken door de professionals in hun dagelijks werk worden 

meegenomen. Zelfs als er realistische afspraken in staan, 

draagvlak en schouders eronder krijg je pas als je de dia-

loog met de scholen organiseert. Het sectorakkoord, waar-

over inmiddels wordt gesproken tussen de overheid en 

de PO-Raad, kan volgens mij van grote waarde zijn als we 

daar ook vooraf over hebben gesproken. Dan begrijp ik het 

‘waarom’ en worden deze afspraken ook van mij en leer ik 

de waarde ervan kennen.

Governance
Mijn derde overweging: overweeg opnieuw de uit het 

bedrijfsleven overgewaaide governance-structuur. De Wet 

Goed Onderwijs, Goed Bestuur laat uitdrukkelijk de 

mogelijkheid open om het toezicht intern te regelen. Ik 

geef toe dat ik in het verleden ook voor het Toezichtmodel 

was, nu vind ik dat we moeten evalueren hoe de Raden 

van Toezicht (RvT’s) zijn samengesteld en wat de werke-

lijk toegevoegde waarde ervan is. Dat klink misschien 

vreemd. Wat is er nu mooier dan dat anderen toezien op 

de kwaliteit van het bestuur? Daar is niets mis mee, maar 

vormen de RvT’s wel die transparante structuur? En je 

kunt je afvragen of zij de maatschappelijke inbedding ook 

waarmaken. In de vorige eeuw was het volstrekt normaal 

dat het bestuur zelf zorgde voor het maatschappelijk 

mandaat. Voor heel veel kleine besturen en eenpitters is 

dat gelukkig nog steeds het geval. Bestuursleden werden 

en worden gezocht in de schoolomgeving of vanwege hun 

specifi eke expertise. Met een splitsing tussen een dagelijks 

– en algemeen bestuur kun je toezicht intern regelen, 

inclusief het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van 

die enkele bestuurders die bezoldigde dagelijkse taken 

uitvoeren. Deze manier van besturen maakt het ook mak-

kelijker de verbinding te koesteren tussen het formele, 

kaderstellende en faciliterende bestuur dat toezicht 

houdt op het dagelijks werk van de schoolleider. Naar 

mijn mening veroorzaakt het Raad van Toezicht-model 

dat beleid zich meer en meer ontwikkelt in samenspraak 

met besturen en RvT’s in plaats van met schoolleiders. 

Schooldirecteuren ervaren dit als belemmerend bij het 

ontwikkelen van innovatief en ondernemend schoolbe-

leid. De omgeving van de school verandert vaak snel en 

schoolleiders en hun professionals worden daar vaak het 

eerst mee geconfronteerd. De Engelsen hebben de term 

distributed leadership uitgevonden; leg de verantwoordelijk-

heden daar in de organisatie waar ze het beste resultaat 

zullen boeken.

Multifunctionele schoolgebouwen
Juist die snel veranderende omstandigheden brengen 

mij bij de vierde overweging: zorg nou eindelijk eens dat 

scholen gehuisvest worden in moderne, multifunctionele 

schoolgebouwen. Daar zijn gelukkig prachtige voorbeel-

den van, maar helaas nog zo weinig. De 21e eeuw stelt nu 

eenmaal andere eisen aan scholen en schoolgebouwen 

dan in 1850 was voorzien. Daarnaast is de slechte klimaat-

beheersing een doorn in het oog, evenals het gebrek aan 

nevenruimtes en fl exibel in te richten lokalen. Als kantoor-

personeel zou moeten werken in de plofl okalen waarin we 

wel onze kinderen proppen, dan zou de hel losbreken. Veel 

onderwijsinnovaties lopen stuk op gebrek aan ruimte en 

mogelijkheden. De doordecentralisatie van de huisvesting 

van de gemeenten naar de schoolbesturen, zonder extra 

investeringen, is niet meer is dan het verplaatsen van het 

probleem. Veel besturen hebben of krijgen nu eenmaal veel 

te weinig geld om de gebouwen te renoveren en te onder-

houden. Daarom lijkt het mij verstandig dat voordat men 

overgaat tot doordecentralisatie, eerst het Programma van 

Eisen wordt aangepast aan de 21e eeuw. Modern onderwijs 

kun je bijna niet geven in een lokaal van zeven bij zeven 

meter, soms met dertig leerlingen en geheel in je eentje. 

Ik besef wel dat dit veel geld gaat kosten; sommige gebou-

wen moeten een grondige renovatie ondergaan, andere 

misschien afgebroken of een andere bestemming krijgen. 

De vorige voorman van de bouwers van Nederland, Eelco 

Brinkman, verzekerde mij eens: “Al de kantoorgebouwen 

hebben van binnen dezelfde standaardmaten, maar zien er 

van buiten allemaal anders uit. Daardoor kan er veel goed-

koper hoogwaardig worden gebouwd en zijn gebouwen 

eenvoudig aan te passen aan nieuwe eisen.” De een heeft 

een marmeren gevel, de andere een houten, maar alles is 

eenvoudig uitwisselbaar en in te richten. Dat maakt de 

kantorenmarkt uiterst fl exibel; dat zou met schoolgebou-

wen toch ook moeten kunnen?

Onderwijs op maat
Die noodzakelijke aanpassingen aan schoolgebouwen 

zijn nodig om mijn vijfde overweging aan u mee te geven: 

a l s  k a n to o r p e r s o n e e l  z o u  m o e t e n 
w e r k e n  i n  d e  p lo f lo k a l e n  w a a r i n 
w e  o n z e  k i n d e r e n  p r o p p e n ,  d a n  z o u 
d e  h e l  lo  s b r e k e n

d o o r d e c e n t r a l i s at i e  va n 
h u i s v e s t i n g  i s  zo n d e r  e x t r a 
i n v e s t e r i n g e n  n i e t  m e e r  d a n  h e t 
v e r pl a at s e n  va n  h e t  p r o b l e e m
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onderzoek of het werken met multidisciplinaire teams met 

wisselend samengestelde leerlingengroepen meer kansen 

biedt voor onderwijs op maat. En dat hoeven niet allemaal 

hbo- of wo-opgeleide medewerkers te zijn. Er zijn op een 

gemiddelde schooldag zoveel taken die op allerlei niveaus 

worden verricht. Daar heb ik niet altijd (dure) hbo- of wo-

opgeleide leraren voor nodig. Toezichthoudende taken in 

de klas bij zelfstandig werken, begeleiding van leerlingen 

op excursies of op weg naar een gymlokaal kunnen gemak-

kelijk door mbo’ers worden verricht. Ho- en wo-opgeleide 

medewerkers krijgen zo meer tijd om hun specifi eke exper-

tise in te zetten daar waar die het meest nodig is. Dat zal 

ook leiden tot een minder plat functiebouwwerk en creëert 

carrièremogelijkheden. De extra middelen voor onderwijs-

assistenten en conciërges uit het Herfstakkoord zijn dan 

ook hard nodig, maar we zijn er nog lang niet.

Verplichte na- en bijscholing
En als je dan meer handen in de klas hebt en een multi-

functioneel gebouw, dan zullen we ook eisen moeten stel-

len aan onze eigen professionele ontwikkeling. Vandaar 

mijn zesde overweging: stel na- en bijscholing voor ieder-

een verplicht. Ontwikkel lerende netwerken van school-

leiders, bestuurders en leraren. Schoolleiders in het po 

hebben al begin 2000 het goede voorbeeld gegeven met de 

Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA0, nu het School-

leidersregister PO (SRPO). Ook de Lerarencoöperatie zou gas 

moeten geven. Het is opmerkelijk dat een sector, waar pro-

fessionals zich bezig houden met het geven van scholing, 

zelf zo weinig aan scholing doet. Beter weten hoe het moet, 

maakt het werk lichter, beter en leuker. Bij scholing gaat 

het niet alleen om gevalideerde opleidingen en cursussen, 

maar ook om lerende netwerken. De AVS heeft inmiddels, 

naast gevalideerde opleidingen, ook steeds meer netwerken 

waarin samenhangend met elkaar wordt geleerd. Daarbij 

wordt slim gebruik gemaakt van moderne it-mogelijkhe-

den waardoor reis- en verblijftijd wordt gereduceerd. Ik 

hoor u denken: ‘Ja, maar daarvoor ontbreken ons vaak de 

fi nanciële middelen.’

Voldoende en stabiele fi nanciering
Dat los ik op met mijn zevende overweging, ditmaal 

gericht aan de Nederlandse politiek en dus samenleving: 

zorg nu eindelijk eens voor een voldoende en stabiele 

fi nanciering. Hoewel onderwijs formeel steeds buiten de 

bezuinigingen wordt gehouden, hebben wij wel degelijk 

te maken met teruglopende budgetten. De wachtgeldver-

plichtingen, die ontstaan door de daling van het aantal 

leerlingen, drukken voor jaren op de sector terwijl de 

bekostiging al na een jaar wordt beëindigd. Besturen 

zouden best wel af willen van de nullijn die het primair 

onderwijs al ruim vijf jaar teistert, maar krijgen daar 

gewoon het geld niet voor. Extra gelden die naar onderwijs 

gaan worden (behalve voor 2013, daar was in het Herfst-

akkoord geen tijd meer voor) steeds voorzien van een 

wensenlijstje. Op zich is dat te begrijpen, maar de basis-

fi nanciering moet op orde alvorens je nieuwe eisen kunt 

stellen. Veel van de nu toegekende middelen verdwijnen 

in de gaten van de lumpsum. Dat merken we omdat de 

middelen voor professionalisering van schoolleiders maar 

mondjesmaat worden uitgegeven aan het doel waarvoor 

het is gegeven, ondanks het cao-akkoord dat daarover is 

afgesproken. Mijn advies is dan ook om bij onderwijsin-

vesteringen niet uit te gaan van toevallig beschikbare bud-

getten, maar van een reële inschatting wat scholen nodig 

hebben om hoogwaardig onderwijs te kunnen geven. De 

PO-Raad kan daarin belangrijk werk doen.

Externe assessors
En over reëel gesproken, hier volgt mijn achtste overwe-

ging: zorg voor deskundige onderwijsinspecteurs die niet 

zozeer kijken vanuit een gestandaardiseerd toezichtkader, 

maar weer functioneren als professionele externe asses-

sors. Een inspectiebezoek en -rapport moet aanleiding zijn 

tot dialoog, niet tot rankinglijstjes en afrekeningen. Het 

h e t  i s  o p m e r k e l i j k  d at  e e n  s e c to r, 
wa a r  p r o f e s s i o n a l s  z i c h  b e z i g 
h o u d e n  m e t  h e t  g e v e n  va n  s c h o l i n g , 
z e l f  zo  w e i n i g  a a n  s c h o l i n g  d o e t

h e t  a l s m a a r  v e r g e l i j k e n 
v a n  s c h o l e n  v i a  s tat i s t i e k e n 
e n  c i j f e r t j e s  d o e t  s c h o l e n 
z o  t e  ko r t
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alsmaar vergelijken van scholen via statistieken en cijfer-

tjes doet scholen zo te kort. Natuurlijk zeggen Citoscores 

wel iets over de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs, 

zij het veel minder dan RTL4 ons wil doen geloven. Onder-

wijs is zo veel meer dan cijfertjes. Maar ook wij zijn nog 

te weinig transparant over onze eigen opbrengsten. Een 

school kan heel wel, in samenspraak met alle betrokke-

nen, inclusief de inspectie, aangeven waarin zij goed is en 

wat zij de komende tijd wil verbeteren. Daardoor kan een 

school veel beter inspelen op de specifi eke situatie waarin 

zij verkeert. En gebruik Vensters PO of een ander manier 

om dit aan de samenleving te laten zien.

Gestandaardiseerde eindtoetsen
Dat roept meteen mijn negende overweging op: het is nog 

niet te laat om te stoppen met door de overheid ingestelde 

centrale, gestandaardiseerde eindtoetsen. Zoals al vaak 

uitgelegd, ik heb niets tegen gevalideerde toetsen; elke pro-

fessional zal willen weten hoe het met zijn kinderen gaat. 

Daarvoor zijn toetsen belangrijk. Het gaat erom wat ande-

ren met de uitkomsten van deze toetsen doen. Als we op de 

huidige weg doorgaan, hebben scholen en ouders er straks 

baat bij de Citocijfers te beïnvloeden. We zien inmiddels 

de perverse resultaten: vermeende fraude met uitslagen, 

commerciële instellingen die voor veel geld trainingspro-

gramma’s verkopen, kinderen die worden opgejaagd en 

Citocijfers die voor veel vo-scholen een belangrijker toela-

tingscriterium zijn dan het advies van de basisschool die 

deze leerlingen al acht jaar kent. En dit ondanks het feit 

dat de nieuwe Wet op de eindtoets basisonderwijs aangeeft 

dat het schooladvies leidend moet zijn. Er zijn ook andere 

kwaliteiten dan 542 nodig om met succes het vwo af te 

kunnen maken. Ik zou u daarom de volgende procedure 

willen meegeven: in november-december maken de scho-

len het schooladvies defi nitief op. In februari zijn de open 

dagen van vo-scholen en vinden vooraanmeldingen plaats 

op basis van het schooladvies. Een gevalideerde eindtoets 

die, afhankelijk van het leertempo online kan worden 

afgenomen tussen 1 januari en 1 mei, is het sluitstuk van 

de procedure. Defi nitieve aanmelding is er dan vanaf begin 

mei. Daardoor ontstaat er geen gemiddelde schoolscore 

meer. Deze voegt namelijk niets toe om leerlingen met suc-

ces te verwijzen. Ik zou daarnaast willen voorstellen de uit-

slag van de test onderdeel te maken van het leerlingdossier 

dat alleen toegankelijk is voor school, ouder en leerling. 

Mijn medisch dossier is immers ook niet toegankelijk voor 

de inspectie van de volksgezondheid...

Respect en vertrouwen
Tsja, dit waren negen overwegingen. Hierbij de oproep: 

spreek vertrouwen uit in de school en respecteer de profes-

sionals. Zij helpen kinderen hun weg te vinden naar de 

toekomst, waarbij het totale kind telt. Spreek met respect 

over de enorme betrokkenheid en professionaliteit van 

onze bestuurders, schoolleiders en leraren. Kijk daarbij 

wat vaker naar wat goed gaat. En vat de resultaten van 

leerlingen niet in kille cijfers, maar kijk naar de processen 

en het geheel. Accepteer dat je kunt leren van fouten, dat 

fouten maken mag. Goed onderwijs dat meer is dan reke-

nen en taal is ook mijn persoonlijke belang, gezien het feit 

dat ik binnen een half jaar twee keer opa ga worden.

World Education Forum
Dit alles gezegd hebbende moet mij nog iets van het hart: 

voor tachtig miljoen kinderen in de wereld is er geen 

enkele school. Wie kent niet de eigen aspiraties toen je 

zelf nog kind was, de vraag wat je zou worden of wat je 

kon. Voor tachtig miljoen kinderen zijn er geen aspiraties. 

Zij zijn voorbestemd voor kinderarbeid, zorgen voor hun 

ouders, het knopen van tapijten of het naaien van onze 

goedkope kleding. De 21e eeuw is een informatie-eeuw. 

Wat moet je als je niet eens kunt lezen of schrijven? Of 

als je op wachtlijsten staat of opgroeit in een potentieel 

onveilige leefomgeving? Kinderen kunnen zichzelf niet 

vertegenwoordigen in vakbonden of lobbygroepen. Maar 

wij kunnen dat wel. Daarom is het World Education 

Forum (WEF) opgericht. Het forum wil alle scholen in de 

wereld aan elkaar verbinden. Gezamenlijk kunnen we wel 

een vuist maken, gezaghebbend namens miljoenen onder-

wijsgevenden kunnen spreken. Ik heb geluk gehad in het 

leven. Mijn ouders hebben zich rot gewerkt om alle zeven 

kinderen een opleiding te laten volgen, ik heb carrière 

kunnen maken. Velen van ons hebben dezelfde ervaring 

en dat vraagt om iets terug te geven. Dat is het WEF. Als 

afscheidscadeau heb ik daarom gevraagd om vandaag 

uw school aan te melden bij het World Education Forum. 

Voor het geld hoeft u het niet te laten, het forum vraagt 

een minimum bijdrage van Y 15 per jaar. Met dat geld zijn 

we in staat het wereldnetwerk op te bouwen. Als u uw 

school aansluit of u aanmeldt als ambassadeur, ontvangt 

u een WEF-speldje. Wat zou het mooi zijn als we allemaal 

hier aanwezig vandaag met trots dat speldje zouden dra-

gen. Daarnaast kunt u met uw leerlingen als WEF-school 

ook praktisch bijdragen aan activiteiten die worden uit-

gevoerd door via het WEF geselecteerde organisaties als 

Wereldouders, Kinderrechten NU en PIKKASPON.

Collega’s, er zal vandaag voldoende tijd zijn om u allen 

te bedanken voor het vertrouwen en de steun die ik al 

die jaren heb mogen ontvangen. Dan wordt het nu tijd 

om mijn voorzitterschap formeel over te dragen aan mijn 

opvolger, Petra van Haren (zie pagina 6 voor haar maiden-

speech) �

vo o r  ta c h t i g  m i l j o e n  k i n d e r e n 
i n  d e  w e r e l d  i s  e r  g e e n  e n k e l e 
s c h o o l
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Kwaliteit school leider
bepaalt kwaliteit
school

Maidenspeech van Petra van Haren, 

de nieuwe voorzitter van de AVS, uitgesproken 

tijdens het 19e AVS-congres ‘Leiders voor de 

toekomst’ op 14 maart 2014. 

Geweldig dat ik hier voor u mag 

staan, als nieuwe voorzitter van 

de AVS. En wie staat hier dan? Een 

korte introductie is op zijn plaats. 

Mijn naam is Petra van Haren. Ik 

ben 48 jaar en moeder van drie 

zoons tussen 18 en 23 jaar. Ik ben 

leerkracht, schooldirecteur en schoolbestuurder geweest en 

ben via bestuurlijke functies in samenwerkingsverbanden 

nauw betrokken bij Passend onderwijs in vele aspecten.

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen onze toekomst zijn en 

opvoeding en onderwijs de sleutel daartoe. Het staat diep 

op mijn netvlies gegrift, dat de kwaliteit van de schoollei-

der de kwaliteit van de school bepaalt en dat professionele, 

gemotiveerde leerkrachten daarbij onontbeerlijk zijn. Zon-

der overdreven te willen klinken denk ik te kunnen zeggen 

dat fundamenteel onderwijs de basis van de toekomst van 

Nederland is. Wij doen ertoe als onderwijs!

Het is dan ook méér dan een uitdaging en ook een privilege 

om een man als Ton Duif op te volgen, die in de afgelopen 

twintig jaar niet alleen de oprichter, maar ook de verper-

soonlijking van de AVS is geweest. En zoals u ziet zal ik 

zeker geen imitatie kunnen zijn van deze voorzitter! De 

AVS, de Algemene Vereniging Schoolleiders. Een club waar 

je niet alleen lid van bent, maar waar je vooral ook eigenaar 

van bent. Het is met name onze structuur, de vereniging, 

van waaruit ik vol overtuiging leiding wil geven; onze AVS.

Moderne vakbond In december heb ik mijn sollicita-

tiebrief geschreven vanuit een uitspraak van Ghandi: “Kijk 

daar gaan mijn mensen... Ik moet ze volgen want ik ben 

hun leider.” Deze uitspraak kenschetst voor mij de opdracht 

die ik heb aangenomen. Elke schoolleider, stuk voor stuk, u 

allemaal, zijn de mensen die ik mag volgen en van daaruit 

mag vertegenwoordigen in het voorzitterschap van de AVS. 

Het wordt mijn uitdaging om samen mét u en tegelijkertijd 

námens u datgene te doen waar de AVS voor staat. Namelijk: 

de realisatie van een belangenorganisatie, dat is het invul-

len van onze rol als vakbond, maar ook het invulling geven 

aan de beroepsorganisatie. Een klassieke vakbond stond 

vooral voor het voorkomen, opvangen en dempen van de 

risico’s van de werknemer. Een moderne vakbond moet 

meer zijn. De AVS moet in alle aspecten de leidinggevenden 

in het funderend onderwijs ondersteunen in een kansrijke 

en succesvolle carrière. Dan gaat het over álle activiteiten 

die te maken hebben met onderwijsinhoud en uw profes-

sionalisering, hand in hand met uw rechtpositionele belan-

gen. Het gaat daarbij om u, de schoolleiders!

Het is mijn passie om vanuit de verbinding met het 

onderwijsveld er alles aan te doen om deze missie waar 

te maken. Maar ik heb u daarbij nodig. Wij allemaal heb-

ben elkaar nodig. Om elkaar te informeren, naar elkaar te 

luisteren en om elkaar te versterken en samen te werken 

om onze scholen en het schoolleiderschap op de agenda te 

zetten en te houden van alle partners en belanghebbenden 

in onze sector.

d e  av s  i s  e e n  m o o i e  e n  s t e r k e 
o r g a n i s at i e  v a n  e n  vo o r 
s c h o o l l e i d e r s  i n  h e t  f u n d e r e n d 
o n d e r w i j s
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maidenspeech avs- congres 2014

Kwaliteit school leider
bepaalt kwaliteit
school

Niet alleen Gelukkig sta ik, staan wij, er niet alleen 

voor. De AVS heeft een geweldig bureau onder leiding van 

directeur Roelf Willemstein, waar kundige mensen de help-

desk bezetten en onderhandelingen voeren, waar adviseurs 

en trainers uw ondersteuning en professionalisering ter 

hand nemen, waar een directie en staf van medewerkers 

zorgen voor het functioneren van onze AVS als organisatie.

En dan is er natuurlijk de ledenraad. Het hoogste orgaan 

van onze vereniging. Schoolleiders die namens het veld het 

gesprek voeren met mij, het bestuur en de directie. Mensen 

die tijd en energie vrijmaken om deze rol inhoud te geven. 

Spreek hen vooral aan op wat u bezig houdt en wat u ver-

wacht van de AVS. Zij zijn uw spreekbuis! Tot slot is er het 

bestuur, ook vertegenwoordigers uit ons ledenbestand. Zij 

zijn het team waarmee ik mijn nieuwe functie zal gaan 

invullen. Ik stel ze heel graag even persoonlijk aan u voor: 

Jan Morsink, vicevoorzitter, Hans Pennings, secretaris en Jos 

de Bruijn, onze nieuwe penningmeester. Laat het u duidelijk 

zijn dat wij van harte uw input ontvangen, per mail of in 

een gesprek of op een andere manier, want dat stellen wij op 

prijs: om u op een goede manier te kunnen vertegenwoordi-

gen in het krachtenveld van onze sector, de maatschappij en 

de politiek.

Er speelt op dit moment een boel in het onderwijs. Dat 

hoef ik u niet uit te leggen of te vertellen. De overwegingen 

van de AVS zijn uitgesproken in de laatste jaarrede van Ton 

Duif. Een rede die ik dan ook niet dunnetjes ga overdoen.

Maar laat ik u vragen: de AVS is een mooie en sterke organi-

satie van en voor schoolleiders in het funderend onderwijs. 

Er is een boel gebeurd de afgelopen periode en natuurlijk 

gaat er ook de komende jaren nog veel gebeuren. Wilt u 

mij uw vertrouwen en de support geven om samen met u 

en namens u die dingen te doen die wij met elkaar belang-

rijk vinden. Wilt u mij daarin voeden, adviseren en steu-

nen, zodat wij samen sterk op kunnen trekken voor onze 

kinderen, onze scholen, ons land en onze toekomst als 

schoolleiders. Als tegenprestatie beloof ik u alles te doen 

wat in mijn competentie en mogelijkheden ligt om de doe-

len van de AVS waar te maken.

Vandaag is een feestelijke en ook wel historische dag. 

Ik hoop u in de toekomst nog vaak te mogen ontmoeten, 

maar vandaag zal voor mij vooral in het teken staan van 

het afscheid van onze voorzitter en mijn gewaardeerde 

collega Ton Duif, dus tot later en maak er een goede 

dag van! �

Kersverse AVS-voorzitter Petra van Haren: “De AVS moet in alle aspecten de leidinggevenden in het funderend onderwijs ondersteunen in een kansrijke 
en succesvolle carrière.” Foto: Will Geurds
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‘leiderschap doet er toe’

Petra van Haren nieuwe voorzitter AVS
De voorzitter en oprichter van de Algemene Vereniging Schoolleiders Ton Duif gaat met pensioen, 
Petra van Haren volgt hem op. Van Haren (48) was de afgelopen tien jaar algemeen directeur/voorzitter 
van de Raad van Bestuur van de Stichting PCBO Voorst, waaronder vijf scholen voor primair onderwijs 
vallen. Eerder is ze ook als directeur en leerkracht werkzaam geweest. Sinds 2007 is ze bestuurder bij 
de AVS in de functie van penningmeester.

“De kwaliteit van de school-

leider bepaalt in hoge mate 

de kwaliteit van de school en 

het onderwijs dat daar gege-

ven wordt. Leiderschap doet 

ertoe”, aldus de nieuwe voor-

zitter. “Onze kinderen zijn de 

toekomst. Onze schoolleiders 

zijn daarbij van cruciaal 

belang. Goed onderwijs door 

visionair leiderschap is de 

missie waar ik voor sta!”

Ton Duif was sinds de oprich-

ting van de AVS voorzitter. 

“Dit gaat óver ons, niet met 

ons”, riep hij twintig jaar 

geleden tijdens een confe-

rentie voor schoolleiders, 

georganiseerd door de onder-

wijsbonden. “Als het zo moet, 

kunnen we beter onze eigen 

organisatie beginnen.” 

Duif heeft de afgelopen twin-

tig jaar veel betekend voor de 

AVS. De AVS nam dan ook op 

14 maart tijdens het AVS-

congres op feestelijke wijze 

afscheid van hem. Tijdens dit 

congres droeg hij het voorzit-

terschap over aan Petra van 

Haren. �

Lees ook het verslag van 

het AVS-congres 2014 op pagi-

na 38 en de maidenspeech van 

Petra van Haren op pagina 6.

schooljaar 2014/2015

Ruimere keuze uit eindtoetsen basisonderwijs
Basisscholen krijgen in schooljaar 2014/2015, het jaar dat de verplichte eindtoets voor taal en rekenen 
wordt ingevoerd, de mogelijkheid om te kiezen uit een ruimer aantal toetsen. De motie van Kamerleden 
Van Meenen (D66) en Rog (CDA) over meer keuzevrijheid bij eindtoetsen werd onlangs door een meerderheid 
van de Tweede Kamer aangenomen. 

Tijdens een debat over het 

ontwerp-Toetsbesluit – waarin 

de ‘spelregels’ voor de toela-

ting van andere eindtoetsen 

en voor de afname van de 

eindtoetsen zijn vastgelegd – 

heeft de Tweede Kamer een 

motie van D66 en CDA aange-

nomen, waarin het kabinet 

wordt gevraagd het besluit zo 

aan te passen dat alle scholen 

in het invoeringsjaar zelf kun-

nen kiezen welke eindtoets 

in dat jaar wordt afgenomen. 

Uitvoering van deze motie 

betekent dat het – alléén – in 

schooljaar 2014/2015 mogelijk 

is voor scholen om te kiezen 

voor het afnemen van de cen-

trale eindtoets, een andere 

door de minister toegelaten 

eindtoets, óf een eindtoets uit 

de Regeling leerresultaten PO. 

Dit laatste betreft de volgende 

eindtoetsen (bijlage A van de 

Regeling leerresultaten PO):

•  Schooleindonderzoek 

van de vier landelijke 

Protestants Christelijke 

Schoolbegeleidingsdiensten

•  Drempelonderzoek 678 van 

678 Onderwijs Advisering

•  Landelijk genormeerde 

methodeonafhankelijke 

toetsen voor groep 8 (toet-

sen Rekenen en wiskunde 

en Begrijpend lezen uit 

het leerling- en onderwijs-

volgsysteem van het Cito, 

schoolvaardigheidstoetsen 

Rekenen en wiskunde en 

Begrijpend lezen van Boom 

test uitgevers, Begrijpend 

lezen toets van 678 Onder-

wijs Advisering)

Scholen worden nader geïn-

formeerd over de keuzes die 

zij kunnen maken in het 

schooljaar 2014/2015. De 

nieuwe regelgeving over de 

eindtoetsing in het basison-

derwijs treedt op 1 augustus 

2014 in werking. �
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dekker wil toptalent stimuleren

Ook cum laude mogelijk op diploma vo-leerling
Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen binnenkort vakken op een hoger niveau volgen en het 
predicaat cum laude op hun diploma krijgen. Dat zijn enkele maatregelen van staatssecretaris Dekker 
van Onderwijs om excellente leerlingen meer aandacht te geven.

Volgens de staatssecretaris 

voelen bovengemiddeld pres-

terende leerlingen zich niet 

uitgedaagd op school. Hun 

talent wordt – ondanks een 

aantal initiatieven als plus-

klassen, business colleges en pre-

university programma’s voor 

vwo’ers – nog niet genoeg 

gestimuleerd en beloond. Ook 

is er in het huidige onderwijs 

nog onvoldoende fl exibiliteit 

en ruimte voor talent. Dekker 

wil daarom dat er verrijkend 

en verdiepend lesmateriaal 

beschikbaar is voor excellente 

leerlingen en dat zij vakken 

op een hoger niveau kunnen 

volgen. Dekker: “Waarom zou 

een rekentalent op het vmbo 

geen wiskunde kunnen afron-

den op havo- of vwo-niveau?” 

Om cum laude te slagen, moe-

ten de leerlingen gemiddeld 

hoger dan een 8 scoren op 

hun eindlijst. Ook kunnen de 

leerlingen hun cijferlijst ver-

rijken met vermeldingen van 

bijzondere prestaties: vermel-

dingen van het afronden van 

een of meer vakken op een 

hoger niveau, de deelname 

aan extra activiteiten, wed-

strijden of talentprogramma’s.

Versneld traject
Het wordt voor toptalenten 

mogelijk om versneld het 

onderwijsaanbod te doorlo-

pen. Dit is nu in het vmbo al 

mogelijk via vakmanschaps 

en technologieroutes. Dekker 

zal de regelgeving rond onder-

wijsduur zo aanpassen dat 

ook havo en vwo een versneld 

programma aan kunnen bie-

den. Met het oog op een goede 

overgang naar hoger onder-

wijs, komt er betere loopbaan-

oriëntatie en –begeleiding 

voor toptalenten. Ook wil Dek-

ker dat scholen meer gebruik 

gaan maken van vakleerkrach-

ten en specialisten van andere 

scholen, uit het vervolgonder-

wijs of uit het bedrijfsleven. 

“Scholen die de buitenwereld 

naar binnen halen, inspireren 

hun toptalenten. Als scholen 

mogelijk maken dat leerlin-

gen sneller door de stof heen 

gaan, hebben zij meer tijd 

om zich verder te ontwik-

kelen. Digitale leermiddelen 

en ict zijn daarbij belangrijke 

hulpmiddelen”, aldus de 

staatssecretaris.

Kwaliteit leraar
Volgens Dekker zijn leraren 

en schoolleiders nog te weinig 

toegerust. Van leraren wordt 

verwacht dat ze meer maat-

werk gaan bieden aan leerlin-

gen. De afstemming op ver-

schillen in de klas vraagt veel 

van de capaciteiten van lera-

ren individueel en in team-

verband. Lerarenopleidingen 

moeten leraren in opleiding 

daarvoor de benodigde kennis 

en vaardigheden aanbieden. 

Ook na de opleiding moeten 

leraren zich blijven ontwik-

kelen en daar de ruimte voor 

krijgen. Verder zal Dekker de 

wet aanpassen waardoor het 

mogelijk wordt om vakleraren 

uit het voortgezet onderwijs 

structureel in te zetten in het 

basisonderwijs, zodat deze 

leraren op bepaalde vakgebie-

den verdieping en verrijking 

aan toptalenten kunnen 

geven.

Scholen ontvangen nu jaar-

lijks 30 miljoen euro via de 

prestatiebox voor excellente 

basisschool- en vwo-leerlin-

gen. Deze middelen worden 

na 2015 voortgezet. �

De Kamerbrief is te downloa-

den via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

kwaliteitsbeleid.

cao po 2014

Cao-overleg voorlopig 
geschorst
Hoewel het overleg over een nieuwe cao voor 
het primair onderwijs in het begin voortvarend 
verliep en constructief van aard was, kan na 
enkele verdiepingssessies gesteld worden dat het 
nu stroever verloopt. Het overleg is momenteel 
geschorst.

Met betrekking tot de cao-onderhandelingen tussen de sociale 

partners, de AVS en andere vakbonden en de PO-Raad, is er 

enige vertraging ontstaan in de voortgang. De onderwerpen die 

moeizaam verlopen zijn het leeftijdsbewust personeelsbeleid en 

de 40-urige werkweek. Er wordt op korte termijn geprobeerd de 

schorsing op te heffen en weer met elkaar in gesprek te gaan. �

Vragen? Neem contact op met de AVS Helpdesk, tel. 030-2361010 

of helpdesk@avs.nl.
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advies onderwijsraad

‘Waak voor aanvullende selectie’
De toegankelijkheid van het onderwijs staat onder druk doordat overgangen 
in het onderwijs niet soepel genoeg verlopen. Dat constateert de Onderwijs raad 
in het briefadvies ‘Overgangen in het onderwijs’ van 3 maart aan onderwijs-
minister Jet Bussemaker.

Het is belangrijk dat leerlingen 

in het basisonderwijs meer 

tijd en mogelijkheden krijgen 

om leerachterstanden weg te 

werken voordat ze overstappen 

naar het vervolgonderwijs. De 

raad adviseert daarom te inves-

teren in zomerscholen, voet-

klassen en andere vormen van 

leertijdverlenging. Leerlingen 

van wie het niveau (nog) niet 

vaststaat, moeten van scholen 

de ruimte krijgen hun talent te 

ontplooien, bijvoorbeeld door 

een leerling met een gemengd 

advies te plaatsen op het hoog-

ste niveau. De raad pleit verder 

voor uiterste terughoudend-

heid bij aanvullende selectie 

in het funderend onderwijs en 

adviseert de minister streng 

toe te zien op naleving van de 

afspraken hierover in het veld. 

Zo is het binnenkort niet meer 

toegestaan dat middelbare 

scholen leerlingen die zich 

aanmelden voor het eerste jaar 

extra testen, nog voordat tot 

toelating wordt besloten. Met 

deze adviezen brengt de Onder-

wijsraad onder de aandacht 

wat de AVS al jaren bepleit.

Uitval
Overgangen in het onderwijs 

verlopen niet soepel genoeg. 

Signalen zijn uitval van leer-

lingen en het feit dat veel 

leerlingen wisselen van studie. 

Ook is er, mede onder druk 

van rendementsverhoging, op 

havo- en vwo-scholen en bij 

vervolgopleidingen in toene-

mende mate sprake van het 

selecteren van leerlingen. Dit 

zet de toegankelijkheid van 

het onderwijs onder druk, ont-

neemt leerlingen kansen en 

kost de samenleving geld. Het 

belang van leerlingen dient 

meer centraal te staan bij over-

gangen, zo stelt de Onderwijs-

raad. Ook moet ervoor gezorgd 

worden dat leerlingen betere 

keuzes maken.

Laatbloeiers
Goede overgangen in de 

schoolloopbaan geven leer-

lingen optimale kansen hun 

talenten te ontwikkelen en 

(later) een succesvolle loop-

baan op te bouwen. Vooral 

de beslissingen vroeg in de 

schoolloopbaan zijn van grote 

invloed. Scherpere selectie 

bij de eerste overgang (op 

twaalfjarige leeftijd) kan ertoe 

leiden dat vooral laatbloeiers, 

leerlingen met taalachterstan-

den en leerlingen uit lagere 

sociaaleconomische milieus 

minder kansen krijgen. De 

raad vindt dat een stelsel dat 

leerlingen relatief vroeg selec-

teert, ook ruimhartig moet 

zijn in het bieden van tweede 

kansen. �

Het volledige briefadvies is te 

lezen op www.onderwijsraad.nl.

ministerssalaris de norm

Kabinet legt topinkomens verder aan banden
De norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector wordt aangescherpt. Vanaf 2015 
mogen topbestuurders in de (semi)publieke sector niet meer verdienen dan het salaris van een minister. 
Nu is dat nog 130 procent van het ministerssalaris.

Het kabinet heeft ingestemd 

met het wetsvoorstel van 

minister Plasterk van Bin-

nenlandse Zaken om de norm 

voor topinkomens te verlagen. 

Vanaf 1 januari 2015 wordt het 

maximum inkomen 144.108 

euro salaris (plus onkosten 

en pensioenbijdrage, samen 

177.410 euro). Met dit besluit 

wil de regering de beloning 

van topfunctionarissen

naar een maatschappelijk 

meer aanvaardbaar, evenwich-

tiger en verantwoord niveau 

brengen en onwenselijke 

salarisontwikkelingen uit het 

verleden corrigeren.

Overgangsregeling
De nieuwe norm geldt vanaf 

1 januari voor alle nieuwe 

contracten. Voor huidige 

bestuurders met een hoger 

inkomen dan het ministerssa-

laris komt er een overgangs-

regeling op basis waarvan 

het inkomen na vier jaar 

in stappen naar het nieuwe 

 plafond wordt gebracht.

De wetsvoorstel is voor 

advies naar de Raad van State 

gestuurd. Daarna stemmen de 

Tweede en de Eerste Kamer 

nog over het wetsvoorstel. �

10



actueel ac tueel 

meer conciërges en klassenassistenten

Extra geld voor ondersteuning in de klas
Het kabinet gaat inzetten op meer en betere handen in de klas om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. 
Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede 
Kamer. Hiermee geven zij invulling aan afspraken uit het Herfstakkoord.

Er komt extra geld voor onder-

steuning in de klas. Door 

uitbreiding van het aantal 

conciërges en klassenassisten-

ten moet de werkdruk voor 

leraren in het po, vo en mbo 

worden verlaagd. Ook wordt 

er een kwaliteitsslag gemaakt 

door leraren in het primair 

en voortgezet onderwijs te sti-

muleren een master te halen, 

hun innovatieve slagkracht 

te versterken en hun ict-vaar-

digheden te vergroten. Verder 

komen er middelen vrij voor 

een betere begeleiding van 

startende leraren.

Een ander doel is om onder-

presteren en zittenblijven 

in het po, vo en mbo zo veel 

mogelijk te voorkomen, door 

bijvoorbeeld het opzetten van 

zomerscholen en schakelklas-

sen. “Met deze initiatieven 

wordt ingezet op intensive-

ring en verlenging van de 

onderwijstijd en worden 

leerlingen geholpen hun capa-

citeiten maximaal te benutten 

en te zorgen voor een betere 

aansluiting op de vervolgop-

leiding”, aldus de onderwijs-

minister en -staatssecretaris.

In de brief aan de Tweede 

Kamer staat dat ‘met het 

oog op het verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs’ 

er vanaf 2015 325 miljoen 

euro toegevoegd wordt aan de 

lumpsum van de onderwijsin-

stellingen. ‘Hiervan wordt 150 

miljoen euro generiek toege-

voegd aan de lumpsum van 

alle onderwijssectoren. Het 

resterende deel van in totaal 

175 miljoen euro wordt toe-

gevoegd aan de prestatiebox/

kwaliteitsafspraken en wordt 

ingezet in het funderend 

onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs voor de doe-

len: meer en betere handen in 

de klas en het voorkomen van 

zittenblijven.’

Passend onderwijs
Ook kondigden Bussemaker 

en Dekker aan dat een eerder 

aangekondigde bezuiniging 

in het Passend onderwijs 

niet doorgaat. Er is in totaal 

50 miljoen euro structureel 

beschikbaar voor Passend 

onderwijs. De bezuiniging op 

de samenwerkingsverbanden 

in het voortgezet onderwijs 

van in totaal 21 miljoen euro 

structureel vanaf 2016 wordt 

ongedaan gemaakt. Daarnaast 

wordt er 29 miljoen euro 

structureel extra toegevoegd 

aan de lumpsum van de 

samenwerkingsverbanden in 

het primair- en voortgezet 

onderwijs.

In de sectorakkoorden in 

het primair en voortgezet 

onderwijs en de kwaliteits-

afspraken in het middelbaar 

beroepsonderwijs willen de 

minister en staatssecretaris 

nadere afspraken maken over 

het bereiken van deze doelen. 

De instellingen zijn vervolgens 

zelf verantwoordelijk voor hoe 

zij deze middelen inzetten om 

de doelen te halen. �

De Kamerbrief is te downloa-

den via www.avs.nl/dossiers/

fi nancien/lumpsum.

selectie aan de poort

Pabo wil mbo-student kunnen weigeren
De gebrekkige kennis aan reken- en taalvaardigheden waarmee mbo-studenten 
de pabo binnenkomen, gaat ten koste van de onderwijskwaliteit van de pabo. 
De Vereniging Hogescholen wil daarom dat pabo’s mbo-studenten kunnen 
screenen bij aanmelding.

Docenten zijn nu nog te veel 

tijd kwijt aan het bijspijkeren 

van kennis die een mbo-stu-

dent eigenlijk al moet hebben 

voor aanvang van de leraren-

opleiding, stelt de Vereniging 

Hogescholen (VH). Daarom 

pleit de vereniging in een 

brief aan de Tweede Kamer 

voor de mogelijkheid voor 

pabo’s om mbo-studenten bij 

aanmelding te screenen op 

voldoende voorkennis. “Op 

basis daarvan kan een pabo 

dan beoordelen of een mbo-

student voldoende reken- en 

taalvaardigheid heeft voor een 

start op de pabo”, aldus VH-

voorzitter Thom de Graaf.

In de praktijk blijken vooral 

studenten afkomstig van het 

mbo (een derde van de totale 

pabo-instroom) onvoldoende 

voorkennis te hebben om de 

reken- en taaltoetsen te halen. 

De vereniging noemt het ‘onac-

ceptabel’ dat slechts 54 procent 

van de mbo-instromers na drie 

toetsafnames de rekentoets 

haalt, tegenover 81 procent van 

havo’ers en 95 procent van de 

vwo-instroom. Voor de taaltoets 

geldt dat 63 procent van de 

mbo-studenten slaagt (havo 

84 procent, vwo 97 procent).

Woensdag 12 maart debatteer-

de de Tweede Kamer onder 

andere over de doorstroom 

mbo-hbo. De uitslag was bij 

het ter perse gaan van dit 

nummer nog niet bekend. �
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nieuwe bronbestanden en andere verbeteringen

Scenariomodel PO geactualiseerd
Het Arbeidsmarktplatform PO heeft het scenariomodel geactualiseerd. Hiermee 
zijn actuele prognoses over leerlingen en bevolking beschikbaar. Ook maakt 
het scenariomodel prognoses over de personele en materiële bekostiging van 
scholen en besturen in het basisonderwijs direct inzichtelijk.

Het scenariomodel is geac-

tualiseerd met de volgende 

bronbestanden:

•  leerlingtellingen, 1 oktober 

2013 (DUO)

•  bevolkingsprognose, najaar 

2013 (CBS/PBL)

•  normbedragen lumpsum, 

1 oktober 2013 (DUO)

•  huidige bevolkingsopbouw 

0-4 jarigen, 1 januari 2013 

(CBS)

Naast de update van de bron-

data zijn meer verbeteringen 

doorgevoerd:

•  Van de regionale basisrap-

portages (bijvoorbeeld 

samenwerkingsverband 

Passend onderwijs) is nu 

ook het landelijk totaal 

(grafi sch) inzichtelijk voor 

de prognose van de basis-

generatie, de referentie-

leeftijd voor het primair 

onderwijs;

•  De rapportages voor de 

personele bekostiging zijn 

vanaf nu gebaseerd op de 

Brin-specifi eke GGL. Deze 

kunnen nog steeds worden 

overschreven als scenario.

Speciaal (basis-)
onderwijs
Het Arbeidsmarktplatform PO 

is voornemens het scenario-

model uit te breiden met het 

speciaal (basis)onderwijs. 

Het platform roept kandidaten 

op om mee te denken over 

de verdere doorontwikkeling 

van het scenariomodel voor 

het s(b)o en verzoekt hen de 

nieuwsbrief van het Arbeids-

marktplatform PO in de gaten 

te houden. Voor het s(b)o 

gelden andere rekenregels en 

andere gebruikerswensen, voor 

zowel de rapportages als voor 

de knoppen waar men aan wil 

draaien. De invoering van Pas-

send onderwijs heeft, door de 

veranderingen en onduidelijk-

heden die op dit moment nog 

spelen, een vertragend effect. �

Meer informatie: 

www.scenariomodelpo.nl

en de AVS Helpdesk, tel. 030-

2361010, helpdesk@avs.nl

kabinet: ‘onderwijs helpt recidive te voorkomen’

Verplicht onderwijs voor jonge delinquent
Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen straks bij een veroordeling worden gedwongen weer naar school 
te gaan om hun diploma te halen. Het kabinet stemde onlangs in met het wetsvoorstel maatregel 
terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel).

Het wetsvoorstel, afkomstig 

van de staatssecretaris Fred 

Teeven van Veiligheid en 

Justitie en gesteund door 

minister Jet Bussemaker en 

staatssecretaris Sander Dek-

ker van Onderwijs, heeft als 

doel te voorkomen dat jonge 

criminelen zich opnieuw 

schuldig maken aan strafbare 

feiten. Ook kan het hun kan-

sen op werk vergroten. In 2010 

kwam PvdA-Kamerlid Ahmed 

Marcouch al met het idee om 

veroordeelde jongeren ter 

beschikking van het onderwijs 

te stellen.

De aanpak vraagt om een 

nauwe samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen en 

partners in de veiligheid- en 

justitieketen, zoals de (jeugd)

reclassering en de kinderbe-

scherming. Samenwerkings-

verbanden van reguliere en 

speciale scholen krijgen de 

opdracht om zorgvuldig te kij-

ken welke school het meeste 

geschikt is om aan de jongere 

met een tbo-maatregel het 

onderwijs te bieden dat past 

bij zijn of haar mogelijkhe-

den. De jongeren zelf worden 

begeleid door de reclassering. 

Scholen kunnen via de samen-

werkingsverbanden extra 

ondersteuning krijgen in de 

begeleiding van de jongere.

Problemen
De Algemene Onderwijsbond 

(AOb) voorziet grote proble-

men als het wetsvoorstel 

daadwerkelijk aangenomen 

wordt. “Veroordeelde jongeren 

kennen vaak enorme proble-

men. Het regulier onderwijs 

kan die niet voor ze oplossen. 

Daar heb je specialisten voor 

nodig”, aldus AOb-voorzitter 

Walter Dresscher. Ook de AVS 

zet vraagtekens bij het voor-

stel. Scheidend AVS-voorzitter 

Ton Duif: “Het onderwijs is er 

niet om de criminele proble-

men van de samenleving op te 

lossen. Daarvoor hebben we de 

reclassering.” Toch staat Duif 

niet geheel afwijzend tegen-

over het plan: “Binnen een 

nauwe samenwerking tussen 

de justitieketen en het onder-

wijs kunnen er kansen liggen 

om jongeren te helpen.”

Het wetsvoorstel is voor 

advies aan de Raad van State 

gestuurd. �
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nieuwe diensten en producten steunpunt medezeggenschap

Gratis advies en ondersteuning Passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt gratis ondersteuning en advies op het gebied 

van medezeggenschap binnen Passend onderwijs. De komende periode zijn nieuwe diensten en producten te 

verwachten.

Hieronder bevinden zich een 

handreiking achterbancom-

municatie van de ondersteu-

ningsplanraad, de handrei-

king faciliteitenregeling van 

de ondersteuningsplanraad, 

een online verkiezings-

module en begeleiding bij de 

instemming op het ondersteu-

ningsplan. Daarnaast komen 

er handreikingen beschik-

baar voor onder  andere 

het beoordelen van het 

schoolondersteuningsprofi el.

Het steunpunt is er voor 

ouders, onderwijspersoneel, 

leerlingen (voortgezet onder-

wijs) en medezeggenschapsra-

den. Ook biedt het steunpunt 

ondersteuning aan directeu-

ren en bestuurders, onder 

andere bij de oprichting van 

de ondersteuningsplanraden. 

Het steunpunt geeft onder 

meer voorlichting aan MR’en 

en GMR’en en biedt model-

reglementen en statuten voor 

de ondersteuningsplanraad 

en een MR voor het samen-

werkingsverband dat perso-

neel in dienst heeft. Verder 

zal worden samengewerkt 

met de nieuwe Landelijke 

Geschillencommissie Passend 

Onderwijs.

Het steunpunt is een initiatief 

van onder meer de onder-

wijsbonden, waaronder de 

AVS, en ouderorganisaties. 

Afstemming vindt plaats met 

de sectorraden in het primair 

en voortgezet onderwijs. Het 

ministerie van OCW fi nan-

ciert het steunpunt. �

Meer informatie en reeds 

beschikbare handreikingen 

en voorbeelddocumenten 

zijn te downloaden via 

www.medezeggenschap-

passendonderwijs.nl. 

Advies- of begeleidings-

mogelijkheden zijn direct 

aan te vragen. De gratis 

helpdesk is bereikbaar op 

tel. 0800-2700400.

tot begin mei

Aanvragen subsidie gezond schoolplein gestart
De open inschrijving voor het aanvragen van ondersteuning voor de inrichting van een gezond schoolplein 
is gestart. Vanaf 12 maart kunnen alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs via Gezondeschool.nl/schoolpleinen een aanvraag indienen en kans maken op de 
realisatie van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein. De sluitingsdatum is begin mei 2014.

Staatssecretaris Martin van 

Rijn van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport gaf 12 maart 

op basisschool De Piramide in 

Utrecht het feestelijke start-

sein voor de open inschrijving.

Op een Gezond Schoolplein 

krijgen kinderen de ruimte om 

te bewegen en te spelen in een 

uitdagende, groene en rook-

vrije omgeving. Het prikkelt 

de fantasie, stimuleert bewe-

ging en leert over het belang 

van de natuur. Tijdens en na 

schooltijd. Dit heeft een posi-

tief effect op het concentratie-

vermogen en de leerprestaties.

De ondersteuning voor het rea-

liseren van een Gezond School-

plein bestaat uit een fi nanciële 

bijdrage voor de inrichting en 

aanleg van het schoolplein, en 

begeleiding bij het ontwerp- en 

realisatieproces, het organise-

ren van beheer en onderhoud, 

bij het behalen van het vignet 

Gezonde School, het inzetten 

van gezonde activiteiten en bij 

het vervullen van een ambas-

sadeursrol richting alle scho-

len in Nederland. Zo wordt 

verankering in het gezond-

heidsbeleid van de scholen 

gewaarborgd, bekleden zij een 

belangrijke voorbeeldfunctie 

en dragen de schoolpleinen 

bij aan een gezonde omgeving 

voor jongeren uit de wijk.

In opdracht van de ministeries 

van VWS en OCW bundelen 

Jantje Beton, IVN, het RIVM 

Centrum Gezond Leven, de PO-

Raad, VO-raad en MBO Raad de 

krachten. Zij hebben een specia-

le aanpak ontwikkeld om scho-

len te helpen bij de realisatie 

van een Gezond Schoolplein.

Uit de open inschrijving wor-

den achtenveertig scholen 

geselecteerd die in de periode 

2014-2016 aan de slag gaan 

met het ontwikkelen van een 

Gezond Schoolplein. In januari 

2014 zijn de eerste tweeën-

twintig scholen al gestart met 

de realisatie van een Gezond 

Schoolplein. �

Het inschrijf/aanvraagfor-

mulier is te downloaden 

via www.gezondeschool.nl/

schoolpleinen.
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attentiepalen waarschuwen weggebruikers

Schoolomgeving verkeersveilig dankzij Dick Bruna

Groesbeek heeft de hulp van tekenaar Dick Bruna ingeschakeld om de omgeving rondom de basisscholen 

in de gemeente verkeersveilig te maken.

In Groesbeek staan sinds kort 

attentiepalen die weggebrui-

kers duidelijk maken dat zij 

een schoolomgeving naderen. 

Op die manier kunnen zij hun 

snelheid aanpassen. Onlangs 

werden de eerste attentiepa-

len met illustraties van Dick 

Bruna in de gemeente Groes-

beek onthuld. De betrokken 

scholen SBO Carolusschool 

en Jenaplan Christelijke Basis-

school Adelbrecht-Windekind 

zijn zeer gelukkig met de 

plaatsing van de attentiepa-

len. “De verkeersveiligheid is 

vanzelfsprekend prioriteit in 

een omgeving met zeer jonge 

scholieren”, aldus Lianne Hof-

mans van SBO Carolusschool. 

“Wat ons betreft is dit een fan-

tastische oplossing. We zitten 

aan een doorgaande weg met 

druk verkeer, er wordt soms 

behoorlijk hard gereden. Kin-

deren zijn speels, een ongeluk 

zit in een klein hoekje.”

Schoolveiligheids 
pakket
Het schoolveiligheidspakket 

bestaat uit attentiepalen, 

beugels en paaltjes die de 

schoolzones accentueren. 

Daarnaast zorgen hekwerken 

voor een veilige afscheiding 

van de stoep en de straat. 

Deze afscheiding beschermt 

de kinderen tijdens hun spel 

tegen het plotseling overste-

ken van de weg. In 2012 al 

werd een eerste stap gezet 

in het verbeteren van de ver-

keersveiligheid in de school-

omgeving met de introductie 

van Dick Bruna-leskisten 

uit het ‘Leer in het Verkeer’-

project op alle basisscholen 

in de gemeente. De leskist is 

gebaseerd op de illustraties 

van Dick Bruna. Meer infor-

matie over het schoolveilig-

heidspakket is te vinden op 

www.leerinhetverkeer.nl.

Verkeersexamen
Veilig Verkeer Nederland 

(VVN) signaleerde onlangs een 

toename in het aantal basis-

schoolleerlingen dat zakt voor 

het verkeersexamen van 1,5 

procent in 2007 naar 4 pro-

cent vorig jaar. Volgens VVN 

komt dat doordat kinderen 

te weinig het verkeer in de 

praktijk oefenen. Linda van 

der Eijck, directeur VVN: “Het 

teruglopende aantal geslaag-

den is een zorgwekkende ont-

wikkeling. Kinderen krijgen 

te weinig gelegenheid om te 

oefenen, terwijl dit juist dé 

manier is om het aantal ver-

keersslachtoffers terug te drin-

gen.” VVN ontwikkelde een

app om te oefenen voor het 

VVN Praktisch Verkeersexa-

men. Bij het oefenen is het de 

bedoeling dat ouders de straat 

op gaan met hun kinderen. De 

app bevat verschillende tips 

voor ouders waarop ze moeten 

letten tijdens het oefenen. Het 

landelijke VVN Verkeersexa-

men bestaat uit een theorie-

examen voor kinderen uit 

groep 7, dit jaar op 10 april, 

en een praktijkexamen voor 

groep 7 of 8 dat vanaf maart 

wordt georganiseerd.

De app is te downloaden 

via www.vvn.nl/vvn-verkeers-

examen en via de appstores van 

Apple (iOs/iPad/iPhone/iPod) 

en Google (Android). �

De eerste Dick Bruna attentiepalen werden op woensdag 26 februari 2014 
onthuld door Theo Giesbers, locoburgemeester en wethouder van Verkeer 
en Vervoer van de gemeente Groesbeek.

inspirerende leraren gezocht

Verkiezing Leraar 
van het Jaar 2014
In het kader van de Dag van de Leraar wordt ook dit 
jaar de verkiezing Leraar van het Jaar georganiseerd. 
Met deze verkiezing wil de Onderwijscoöperatie 
aandacht vragen voor het vakmanschap van vier 
individuele leraren en de beroepsgroep als geheel.

Tot en met vrijdag 11 april aanstaande kan iedereen zijn of haar 

favoriete leraar aanmelden voor de verkiezing Leraar van het 

Jaar 2014 via www.deleraarvanhetjaar.nl. Naast leraren, school-

leiders, onderwijspersoneel en ondersteunend personeel kun-

nen ook leerlingen en ouders kandidaten aanmelden. Uit alle 

aanmeldingen kiest een deskundige jury een winnaar voor 

het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar 

beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Deze vier winnaars zijn 

een jaar lang ambassadeur voor alle leraren in Nederland.

De Leraren van het Jaar 2013 geven op zaterdag 4 oktober het 

stokje door aan vier nieuwe. �

Meer informatie over de Dag van de Leraar en de verkiezing: 

www.dagvandeleraar.nl

14



5 miljoen voor ‘vierslagleren’

Baangarantie voor startende leraren 
Zo’n tweehonderd beginnende basisschoolleraren krijgen na hun opleiding de kans om werkervaring op te 
doen. De komende twee jaar nemen zij de lessen over van ervaren collega’s met de garantie op een vaste 
baan. Ervaren leraren krijgen door dit initiatief  meer mogelijkheden en tijd om zich verder te ontwikkelen in 
hun vak, bijvoorbeeld door het volgen van een master. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander 
Dekker stellen hiervoor zo’n Y5 miljoen beschikbaar.

Beginnende leraren kunnen 

zo werkervaring voor de klas 

opdoen en een betere start 

maken in het onderwijs. Het 

succesvolle ‘Vierslagleren’ 

project is ontwikkeld door de 

Katholieke Pabo Zwolle (zie 

Kader Primair 5, januari 2014) 

en slaat vier vliegen in één 

klap:

1. Startende leraren kunnen 

werkervaring opdoen (en 

blijven zo behouden voor het 

onderwijs);

2. Startende én ervaren 

leraren kunnen een master 

behalen;

3. De school profi teert van het 

onderzoek van de master;

4. Meer samenwerking tus-

sen de opleiding en de 

schoolpraktijk.

Schoolpraktijk
Minister Bussemaker: “De 

schoolpraktijk maakt iemand 

immers pas echt tot een goede 

leraar. Met een ervaren leraar 

in de rol van coach geven 

we beginnende leraren aan 

het begin van hun loopbaan 

een goede start.” De ervaren 

basisschoolleraren volgen 

een masteropleiding of een 

tweedegraads opleiding door 

gebruik te maken van de 

Lerarenbeurs (aanvragen kan 

van 1 april tot en met 31 mei 

aanstaande). Naast een dag 

studie krijgen zij een dag extra 

verlof om te werken aan een 

schoolontwikkelingstraject, 

een onderwijsvernieuwing of 

een stage in het voortgezet 

onderwijs. Deze twee dagen 

worden zij vervangen door een 

startende leraar die de afgelo-

pen drie jaar is afgestudeerd 

en die ook een masteroplei-

ding volgt. Staatssecretaris 

Dekker heeft hoge verwach-

tingen van het project: “Vier-

slagleren kent drie winnaars: 

leraren, leerlingen en niet te 

vergeten de ouders.” �

in 2015 meer bekend over opbrengsten

 Eerste resultaten startgroepen voor peuters positief
De pilot ‘Startgroepen voor peuters’ loopt goed en de betrokkenen zijn positief, blijkt uit een tussen-
rapportage die staatssecretaris Dekker medio februari naar de Tweede Kamer stuurde. In 2015, als de proef 
eindigt, wordt meer bekend over de opbrengsten van de pilot.

Sinds augustus 2011 loopt op 

dertig basisscholen een pilot 

voor peuters met kans op een 

(taal)achterstand. Zij krijgen 

voorschoolse educatie in de 

leeromgeving van de basis-

school. De activiteiten zijn 

gericht op een doorlopende 

leer- en ontwikkelingslijn. 

Doel is dat deze kinderen een 

betere start kunnen maken als 

ze echt naar het basisonder-

wijs gaan. In de pilot wordt 

onderzocht of de leerom-

geving van de basisschool 

peuters met een risico op een 

(taal)achterstand kan stimule-

ren in hun ontwikkeling.

Een basisschool en een 

peuterspeelzaal of kinder-

dagverblijf zijn samen ver-

antwoordelijk voor de start-

groep. De basisschool voert 

de inhoudelijke regie over 

het aanbod. Een pedagogisch 

medewerker (mbo-niveau) en 

een begeleider voorschoolse 

educatie (pabo-niveau) leiden 

de startgroep. Zij werken doel-

gericht aan de ontwikkeling 

van de peuters. Het aanbod 

op de startgroep is intensiever 

dan reguliere vve (12,5 uur in 

plaats van 10 uur per week).

De pedagogisch medewer-

ker en de begeleider blijken 

elkaar aan te vullen, wat 

leidt tot activiteiten die 

aansluiten bij de belangstel-

ling en de ontwikkeling van 

de peuters. De doelgerichte 

aanpak geeft structuur en 

draagt eraan bij dat activitei-

ten bewuster worden ingezet, 

staat in de tussenrapportage. 

De betrokkenen zijn over 

het algemeen tevreden over 

de balans tussen vrij spe-

len en programmatische 

activiteiten.

Het onderzoek naar de imple-

mentatie wordt in 2014/2015 

nogmaals uitgevoerd. Dan 

wordt ook meer bekend over 

de effecten van de startgroe-

pen voor peuters. �

Meer informatie: 

www.startgroepen.nl

ac tueel 
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ac tueel 

uitslagen citotoets 2014

Jongens scoren iets hoger op eindtoets 
dan meisjes
De Citotoetsuitslagen zijn bekend. Basisschoolleerlingen behaalden in 2014 
gemiddeld een score van 535, een resultaat dat vergelijkbaar is met voorgaande 
jaren. Het best passende brugklastype bij deze score is gemengde/theoretische 
leerweg en havo.

De adviezen passend bij de 

eindtoetsresultaten laten vrij-

wel hetzelfde beeld zien als 

vorig jaar: ongeveer evenveel 

leerlingen komen uit op de 

niveaus vwo, havo of een van 

de leerwegen in het vmbo. 

Jongens scoren nog altijd iets 

hoger op de eindtoets dan 

meisjes, maar de verschillen 

zijn wel iets kleiner geworden 

(resp. 535,1 om 534,9). Meisjes 

scoren gemiddeld hoger bij 

taal en jongens juist bij reke-

nen-wiskunde en studievaar-

digheden. Ook het verschil 

tussen deze prestaties is dit 

jaar iets kleiner dan vorig jaar.

Eén jongen heeft alle twee-

honderd opgaven van de toets 

goed beantwoord. Vier leer-

lingen maakten één fout. In 

totaal hebben 7.991 kinderen 

een standaardscore van 550 

behaald. Deze leerlingen heb-

ben in totaal negentien of 

minder fouten gemaakt in de 

tweehonderd opgaven. 

Fraudeonderzoek
Naar aanleiding van signa-

len uit het onderwijsveld 

onderzoekt de onderwijsin-

spectie momenteel mogelijke 

fraude en onregelmatigheden 

met Citotoetsen voor de basis-

schoolleerlingen van groep 8. 

Dit doet de inspectie jaarlijks, 

meestal naar aanleiding van 

afwijkende scores. Dat meldde 

de Volkskrant op 11 maart. 

Een woordvoerder wil volgens 

het dagblad geen precieze 

cijfers of namen van ‘ver-

dachte’ scholen geven, maar 

neemt meldingen van tipge-

vers over fraude en signalen 

van afwijkende toetsscores 

serieus. “Wij nemen het hoog 

op. Leerlingen kunnen hier-

van de dupe worden”, aldus 

de inspectiewoordvoerder. 

Omdat basisschoolleerlingen 

de eindtoets met potlood 

invullen, is het nauwelijks na 

te gaan of leraren of schooldi-

recteuren de resultaten van de 

Citotoetsen bijwerken. “Een 

gummetje is zo gepakt”, aldus 

de woordvoerder.

Vanaf 2015 wordt de Eindtoets 

basisonderwijs later in het 

schooljaar afgenomen, name-

lijk rond 20 april in plaats 

van medio februari. Een van 

de redenen voor dit besluit 

is dat het basisscholen meer 

tijd geeft om het juiste advies 

te formuleren. Ook drukt op 

deze manier de eindscore 

minder zwaar op de school-

keuze, omdat de uitslag pas 

na de inschrijfdatum van de 

middelbare school bekend is. �

deadline 18 april

Aanmelden Excellente School 2014
Scholen kunnen zich tot en met 18 april aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat 

Excellente School 2014.

Scholen in het primair, voort-

gezet en speciaal onderwijs 

die excellent onderwijs bie-

den aan hun leerlingen en 

daarmee een voorbeeld zijn 

voor andere scholen, kunnen 

zich dit jaar weer tot en met 

18 april aanmelden voor het 

predicaat Excellente School. 

Het predicaat wordt dit jaar 

voor de derde keer uitge-

reikt aan scholen. Vorig jaar 

ontvingen 28 basisscholen, 

36 middelbare scholen en 

twaalf scholen voor speciaal 

basisonderwijs, (voortgezet) 

speciaal onderwijs en prak-

tijkonderwijs het predicaat 

Excellente School 2013 uit 

handen van minister-presi-

dent Rutte en staatssecretaris 

Dekker.

Een jury onder leiding van 

oud-voorzitter van de Onder-

wijsraad Fons van Wieringen 

kijkt naar de onderwijsresul-

taten op verschillende terrei-

nen en de manier waarop de 

school omgaat met de omstan-

digheden en de leerlingen-

populatie van de school. Ook 

kijkt de jury naar de manier 

waarop de school het onder-

wijsproces heeft ingericht, 

de mate waarin de aanpak 

van de school bijdraagt aan 

behaalde resultaten en het 

eigen excellentiebeleid van de 

school. Eind 2014 draagt de 

jury de geselecteerde scholen 

voor aan de staatssecretaris 

van OCW. �

Scholen kunnen zich aan-

melden via www.regioplan.nl/

excellentescholen.

Meer informatie: 

www.rijksoverheid.nl/onder-

werpen/predicaat-excellente-

scholen
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Over het thema 

De school is geen geïsoleerde eenheid, 

maar heeft continu te maken met andere 

partijen en belanghebbenden: gemeenten, 

samenwerkingsverbanden, sportclubs, 

zorginstellingen, het bedrijfsleven en niet in 

de laatste plaats de ouders. Alle betrokkenen 

willen hetzelfde, namelijk het kind een zo goed 

mogelijke start in de samenleving geven. Toch 

blijkt het in de praktijk soms lastig om over de 

eigen belangen heen te stappen en samen te 

werken aan dat doel. En dat terwijl een goede 

samenwerking veel winst kan opleveren. 

In Veendam werken het basis- en voortgezet 

onderwijs én het bedrijfsleven nauw 

samen aan goed techniekonderwijs. 

Basisschoolleerlingen krijgen in het school-

gebouw van het vo les in techniek en worden 

begeleid door vakmensen uit de technische 

sector. Het betekent niet alleen een impuls 

aan het techniekonderwijs, maar levert ook 

een bijdrage aan een betere aansluiting op 

het voortgezet onderwijs.

Een goede samenwerking betekent ook 

een constante dialoog aangaan met het 

werkveld. Met de naderende invoering van 

Passend onderwijs lijkt er nog wel eens wat 

te schorten aan de communicatie tussen 

samenwerkingsverbanden en scholen. “Veel 

schoolleiders weten van hun bestuur welke 

kant de veranderingen op gaan, maar zijn nog 

niet zo bezig met de consequenties voor hun 

eigen team en ouders.”

Kortom, een zoektocht naar de verbinding 

tussen alle partijen rondom het kind.

thema � één kind, één a anpak

v a n  o n d e r s t e u n i n g s p l a n  n a a r  - p r o f i e l

‘Ieder kind past bij ons,
zolang we de middelen krijgen’

Na jaren van bijstellen en uitstellen is 

het op 1 augustus zover: de invoering van 

Passend onderwijs. De samenwerkings-

verbanden leggen momenteel de laatste 

hand aan de ondersteuningsplannen. 

De onder steunings planraden van het 

samenwerkingsverband moeten die plan-

nen dit voorjaar goed keuren, terwijl de 

scholen aan het onder steuningsprofi el 

werken. Maar sluiten de visies van samen-

werkingsverband en school wel op elkaar werkingsverband en school wel op elkaar 

aan? “In de praktijk moeten scholen hun 

profi el in het plan van het samenwerkings-

verband zien te schuiven.”

tekst lisette blankestijn
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v a n  o n d e r s t e u n i n g s p l a n  n a a r  - p r o f i e l

‘Ieder kind past bij ons,
zolang we de middelen krijgen’

André van Kemenade is directeur van Jenaplanschool 

Molenwijk in Boxtel. Voor het Steunpunt medezeggen-

schap passend onderwijs (zie kader) gaat hij het land in 

om medezeggenschapsraden te vertellen wat er van hen 

verwacht wordt. “De kwaliteit van die medezeggenschaps-

raden wisselt enorm. Sommige hebben geen idee hoe een 

ondersteuningsplanraad gekozen is. Bij andere scholen 

zijn bestuurders al lang bezig met de afstemming. Ook 

zijn er directeuren die hun schoolondersteuningsprofi el 

al af hebben, terwijl het samenwerkingsverband het 

ondersteuningsplan nog niet klaar heeft! Ik vind het jam-

mer dat veel scholen zo afwachtend zijn waar het Passend 

onderwijs betreft. Dat komt natuurlijk door die lange 

geschiedenis van de wetgeving, maar nu hebben we juist 

als scholen de kans om te beschrijven wat we zelf willen. 

Maar de praktijk voelt anders: scholen moeten hun pro-

fi el in het plan van het samenwerkingsverband zien te 

schuiven.”

Sociale kaart Van Kemenade ziet al veel competentie 

in zijn team, vertelt hij. “Door Weer Samen Naar School 

hebben leerkrachten in de loop der jaren al geleerd om 

meer te signaleren. Denk aan dyslexie: vroeger hadden 

we daar geen idee van. Nu ziet een leerkracht al snel of er 

iets aan de hand is en heeft hij of zij de competentie om 

het kind dát te geven wat het nodig heeft. Die professio-

nalisering gaat door, een ‘leven lang leren’ wordt de stan-

daard. Maar we moeten ons met Passend onderwijs wel 

afvragen: waar zit de rek? Overvraag ik als directeur mijn 

mensen niet? Willen en kunnen ze dit allemaal wel? Ook 

proef ik angst bij de scholen die ik bezoek: moeten we ons 

als school specialiseren? Wij de kinderen met Down, de 

Schoolleider André van Kemenade: “Er zijn directeuren die 
hun schoolondersteuningsprofi el al af hebben, terwijl het 
samenwerkingsverband het ondersteuningsplan nog niet 
klaar heeft!”

‘d o o r d at  w e  d e  d i a lo o g  s a m e n 
z i j n  a a n g e g a a n ,  h e b b e n  w e  n u 
e e n  g r o ot  d r a a g v l a k ’
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buren autisme?” Nuchter: “In het onderwijs werkt het zo: 

we zorgen gewoon dat het goed draait. Geen leerkracht kan 

tegen Passend onderwijs zijn. De mensen in de klas gaan 

het dus doen, maar dan moeten ze wel de mogelijkheden 

en middelen krijgen.” Een kloof tussen zijn school en het 

samenwerkingsverband ziet Van Kemenade niet. “Op onze 

school geven we al jaren passend onderwijs. Bij de aanmel-

dingsprocedure hoort een gesprek met mij als directeur. 

Dan vraag ik de ouder: wat heeft jouw kind nodig? En dan 

bepalen wij of we het kunnen. Bij een leerling met een 

rugzakje hebben we er zeven maanden over gedaan om te 

zorgen dat hij kon beginnen. Begeleiding, materialen, we 

hebben alles geregeld. Ieder kind past bij ons, zolang we 

de middelen krijgen. Ik ken de sociale kaart, maar we heb-

ben hier al de afspraak dat alle kinderen uit Boxtel in onze 

gemeente naar school moeten kunnen. Als een schooldi-

recteur het niet kan, bespreken we dat onderling. Ik vrees 

wel voor de 16.000 kinderen die thuiszitten, omdat er op 

dit moment geen onderwijs voor hen is. Hoeveel van hen 

wonen in het gebied van mijn samenwerkingsverband, en 

wat speelt er bij die kinderen? Gelukkig heeft een MR-lid 

van mijn school zitting in de ondersteuningsplanraad. 

Daardoor weet ik wat er speelt.”

‘ d e  m e n s e n  i n  d e  k l a s  g a a n 
h e t  d o e n ,  m a a r  d a n  m o e t e n  z e  w e l 
d e  m o g e l i j k h e d e n  e n  m i d d e l e n 
k r i j g e n ’

d e  m e n s e n  o m  w i e  h e t  g a at

“Besturen, samenwerkingsverbanden, 

kwartiermakers – allerlei groepen maken 

drukte om de invoering van Passend onder-

wijs. Maar de mensen om wie het gaat, de 

ouders en de leerkrachten, die zijn nog niet 

aangehaakt.” Jan de Vos, projectleider bij 

het Steunpunt medezeggenschap passend 

onderwijs: “Veel leerkrachten hebben vra-

gen. Wat verandert er? Krijg ik nog onder-

steuning van een onderwijsassistent? Wat 

kan de ambulant begeleider doen? Over 

die vragen zou het gesprek moeten gaan.” 

De Vos heeft overleg met onder andere 

de AVS, AOb en CNV over de vraag hoe je 

als schoolleider het gesprek met je team 

en de ouders kunt voeren. “Veel school-

leiders weten van hun bestuur welke kant 

de veranderingen op gaan, maar zijn nog 

niet zo bezig met de consequenties voor 

hun eigen team en ouders. Het is belangrijk 

dat schoolleiders in directieberaden met 

schoolbesturen verkennen wat dit voor 

hun school gaat betekenen. Denk ook aan 

de verwijsprocedure, aan de budgetten. 

Er worden geldstromen verlegd; scholen 

die nu veel doorverwijzen naar het speciaal 

(basis) onderwijs kunnen te maken krijgen 

met grotere klassen. Voor scholen die hun 

zorgbeleid goed op orde hebben, verwacht 

ik komend jaar nog geen grote verande-

ringen. Misschien verandert de populatie 

iets.”

Ondersteuning schooldirecties
Ouders, personeelsleden, en medezeg-

genschapsraden kunnen bij het Steunpunt 

Medezeggenschap Passend onderwijs 

terecht voor gratis informatie, voorlichting 

en advies, vertelt communicatiemedewer-

ker Marieke Boon. “We bieden op aanvraag 

kosteloos ondersteuning aan directeuren 

en bestuurders bij de medezeggenschap 

binnen Passend onderwijs en bij de oprich-

ting van de ondersteuningsplanraad. Ook 

voor individuele scholen of (G)MR’en.” De 

Vos vult aan: “Samen met de AOb hebben 

we een lijst aandachtspunten opgesteld, 

als uitgangspunt voor een gesprek met 

de leerkrachten. Er staan punten in op 

leerlingniveau, zoals ‘Ik weet welke leer-

lingen extra ondersteuning kunnen krijgen 

en welke niet’. Daarnaast zijn er aan-

dachtspunten op het niveau van de leraar 

(bijvoorbeeld professionalisering), en op 

school- en samenwerkingsverbandniveau.” 

Het steunpunt is een initiatief van onder 

andere onderwijsvakbonden – waaronder 

de AVS – en ouderorganisaties en wordt 

betaald door het ministerie van OCW.

Op www.medezeggenschap-passend

onderwijs.nl is meer informatie te vinden, 

waaronder verschillende handreikingen en 

checklists.

Jan de Vos, Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs: “Veel schoolleiders weten 
van hun bestuur welke kant de veranderingen op gaan, maar zijn nog niet zo bezig met de 
consequenties voor hun eigen team en ouders.” Links communicatiemedewerker Marieke Boon 
en in het midden Wendy Melis.
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Kansen blijven zien De verbinding maken tussen 

school en samenwerkingsverband. Daar is Wiel Botterweck, 

transitiemanager bij het Samenwerkingsverband VO 

Westelijke Mijnstreek, al zo’n drie jaar mee bezig. In de 

regio Sittard/Geleen begonnen ze bij de scholen zelf, vertelt 

hij. “Passend onderwijs leidt tot ingrijpende veranderingen. 

Dat zorgt voor turbulentie, zeker in relatie tot de verande-

ringen in de jeugdzorg. Het is een hell of a job om in al het 

sentiment de kansen te blijven zien. Je moet dit vanuit de 

inhoud benaderen en elkaar elke keer meenemen. Wij zijn 

begonnen met het bevragen van alle docenten, directeuren, 

managers en bestuurders. Wat heb je zelf aan vaardigheden 

in huis om met verschillen om te gaan? Wat heb je nodig 

als je meer leerlingen wilt laten participeren in het regulier 

onderwijs? En: waar ligt voor jou de grens? Wat kun je niet, 

of wat zou volgens jou niet je verantwoordelijkheid moe-

ten zijn?” Bij dit traject gebruikten de scholen de AVS-tool 

Leerling bij de Les. Deze praktijksimulatie (de vo-variant 

van Kind op de Gang) begint met het betrekken van alle 

docenten bij de bewustwording van hun (gewenste) rol, en 

eindigt met strategische keuzes op regionaal niveau. “Door 

de betrokkenen zo te bevragen, kregen we informatie over 

wat ze nodig hebben om de ‘passendonderwijsklus’ te gaan 

klaren. Daarbij viel op dat we een gemeenschappelijke visie 

misten. Wat willen we betekenen voor de jeugd? Daarom 

gingen bestuurders, directeuren en zorgcoördinatoren met 

elkaar in gesprek over onze fundamentele waarden. Die ble-

ken op een A4’tje te passen. Vervolgens zijn die waarden via 

MR/GMR voorgelegd aan docenten, ouders en leerlingen en 

getoetst door de ketenpartners, zoals besturen en gemeen-

telijke contacten. Snijdt dit hout voor onze regio? Toen dit 

het geval bleek, was de basis klaar. Vervolgens hebben we 

dat als samenwerkingsverband in een constante dialoog met 

het werkveld vertaald: welk gedrag hoort er bij dit denken? 

Welke ondersteuningsstructuur past daarbij? Als je van cura-

tie naar preventie gaat, wat betekent dit dan als je doorre-

deneert naar de praktijk? Wat betekent de omslag van indi-

ceren naar arrangeren? Van sectoraal naar intersectoraal? 

Doordat we de dialoog samen zijn aangegaan, hebben we nu 

een groot draagvlak. Men is echt betrokken. De ondersteu-

ningsplanraad heeft in februari unaniem ingestemd met het 

plan, nog geen drie weken na de besturen.”

Top down Waar Botterweck vanuit het gecreëerde 

draagvlak werkt, constateert algemeen directeur bij ’t Nut 

Geldrop Ivon De Wilde dat de communicatie over de onder-

steuningsplannen top down verloopt. “Dat kan niet anders, 

zo zit het traject gewoon in elkaar. Een kloof? Die zie ik 

thema � één kind, één a anpak

m e e r  w e t e n ?

• De AVS biedt ondersteuning bij het professionaliseren 

van teams en het verkrijgen van duidelijkheid over de 

rolverdeling en procesgang bij Passend onder wijs, zowel 

op school- en bestuursniveau als op samen werkings-

verbandniveau. In samenwerking met Leeuwendaal is 

onder andere een webapplicatie ontwikkeld om inzicht 

te krijgen in waar scholen en besturen binnen een 

samenwerkingsverband staan.

Neem voor een vrijblijvende afspraak over de mogelijk-

heden contact op met de AVS, Eelco Dam, tel. 030-2361010 

of 06-12946481, e.dam@avs.nl.

• De week van 24 tot en met 28 maart is uitgeroepen tot 

de Week van Passend onderwijs. Om samen te bespreken 

wat Passend onderwijs precies betekent op school en in 

de klas, ervaringen te delen en elkaar te inspireren.

Meer informatie en aanmelden: ww.passendonderwijs.nl/

week-van-passend-onderwijs

‘ h e t  i s  e e n  h e l l  o f  a  j o b  o m 
i n  a l  h e t  s e n t i m e n t  d e  k a n s e n 
t e  b l i j v e n  z i e n ’

niet. Het onder-

steuningsplan is 

een zaak van de 

schoolbesturen 

en die praten de 

directies bij. De 

ondersteunings-

planraad heeft 

een instemmings-

bevoegdheid. 

Hiermee is offi -

cieel de zeggen-

schap van ouders 

en leerkrachten 

gewaarborgd. 

In april moet het 

ondersteunings-

plan klaar zijn, 

en wat ik zo om 

me heen zie, gaat 

dat bij heel veel 

samenwerkings-

verbanden gewoon 

lukken. Aan zo’n 

plan is een fi nanciële paragraaf toegevoegd, dus pas als het 

is vastgesteld door de ondersteuningsplanraad kun je ermee 

naar de mensen op de werkvloer. Dán zie ik overigens wel 

dat een kloof zou kunnen ontstaan: april/mei is altijd een 

drukke tijd voor leerkrachten. Dat maakt het moeilijk om 

aandacht te krijgen voor overleg over wat Passend onderwijs 

voor hen gaat betekenen. Het is een belangrijke taak van de 

schoolbesturen om ouders en leerkrachten bij de uitvoering 

van Passend onderwijs te betrekken.” �

Algemeen directeur Ivon de Wilde: 
“Het ondersteuningsplan is een zaak 
van de schoolbesturen en die praten de 
directies bij.”
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in  en s c h ed e  b eg in t  d ec en t r a l i s at ie  j eu g dzo rg  o p  s c h o o l

thema � één kind, één a anpak

De verbinding
tussen onderwijs
en wijkaanpak

Foto: Hans Roggen

Het startpunt voor de decentralisatie van de jeugdzorg is de basisschool. In Enschede 

vinden ze dat heel normaal. “Tijdig signaleren gebeurt op school. En waar anders is het 

contact met ouders zo goed?”, zegt de wethouder. “De verbinding leggen tussen alle partijen 

rond het kind begint bij de school.” tekst irene hemels
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De klachten zijn bekend: scholen en gemeenten weten 

elkaar niet te vinden, er is te weinig samenwerking tussen 

onderwijs en de lokale overheid. Zo niet in de gemeente 

Enschede. “Onze wethouder is altijd bereikbaar. Hij luistert 

naar ons en doet er wat mee”, zegt Annelies Meijer, direc-

teur van basisschool de Troubadour. De vijf basisscholen 

in het dorp Glanerbrug, die onder drie schoolbesturen 

vallen, werken sinds jaar en dag nauw met elkaar samen 

en hebben zich verenigd in Glanerbrug Breed. De directeu-

ren – die elk al heel wat jaren meegaan – weten niet beter 

dan dat ze zoveel mogelijk optrekken met elkaar en sport- 

en welzijnsverenigingen betrekken bij hun activiteiten. 

Samenwerken en initiatief nemen is er heel gewoon.

Meijer: “Aan concurrentie heb je niks, dat levert slechts 

verliezers op. Als wij een sportevenement organiseren doen 

we dat niet per school, maar per groep. Kinderen van groep 

vijf worden gemengd met kinderen uit de groepen vijf van 

de andere scholen. Je wilt dat kinderen elkaar leren ken-

nen en dat ze zien dat samenwerken en samen optrekken 

belangrijk is. Als school alleen lukt het bijvoorbeeld niet 

om de jaarlijkse zomerschool goed vorm te geven, maar 

wel met alle scholen samen.”

Ook Tonny Lubbers, directeur van openbare basisschool 

Glanerbrug-Noord, roemt het feit dat scholen in deze wijk 

over hun eigen 

grenzen heen 

kijken. “Als scho-

len gezamenlijk 

hebben we een 

weerbaarheidstrai-

ning ingekocht, 

die de kinderen 

uit groep 5 en 

7 samen op één 

locatie volgen. We 

zijn volledig open 

en transparant 

naar elkaar. Er zijn 

geen verborgen 

agenda’s. Ook niet 

naar organisaties 

in de wijk. Als de 

gemeente daarin 

meer structuur 

wil aanbrengen, 

helpt ons dat 

alleen maar.”

Pragmatisch Het is de bestaande, intensieve 

samenwerking in Glanerbrug die de gemeente Enschede 

ertoe bracht om onlangs de pilot ouderbetrokkenheid 

te starten met de scholen in deze wijk. De uitkomsten 

hiervan moeten tot voorbeeld strekken voor de hele stad, 

zegt Jeroen Hatenboer, wethouder talent- en stedelijke 

ontwikkeling in Enschede.

>

“Het gaat er om 

dat kinderen 

straks zoveel 

mogelijk in de 

wijk en thuis de 

zorg en onder-

steuning krijgen 

die nodig is. Het 

netwerk is hier 

in Glanerbrug al 

zo krachtig; als 

gemeente hoeven 

we alleen maar 

aan te sluiten bij 

de energie die 

er is. We kiezen 

daarbij voor een 

pragmatische 

insteek. Scholen 

spelen een van-

zelfsprekende rol 

in onze samenle-

ving. Wie staat er, naast de ouders, dichter bij het kind 

dan de school? Ouders hebben veel vertrouwen in de 

school. Zonde om daar niet bij aan te sluiten.” Ouderbe-

trokkenheid is al lang geen eenrichtingsverkeer meer 

van informatie van school naar ouders, maar vraagt van 

ouders een andere omgang met de school ten behoeve 

van de ontwikkeling van het kind. “Scholen willen dat 

ook en daarin vinden we elkaar. Samen met de scholen 

in Glanerbrug bekijken we hoe we ouderbetrokkenheid 

nog verder kunnen vergroten en inzetten. Ouderbetrok-

kenheid zien we als middel om de gezamenlijke verant-

woordelijkheid voor de talentontwikkeling van een kind 

vorm te geven, maar ook als manier om signalen tijdig 

op te pikken. Als die signalen worden omgezet in de 

juiste acties, leidt dat tot een verminderde zorgvraag.”

Vandalisme De schooldirecteuren sluiten zich aan bij 

de visie van Hatenboer. Lubbers: “Waar de gemeente nu 

op in zet, zie ik vooral als stroomlijnen en intensiveren 

van de contacten die al bestaan. En dat kan omdat wij in 

deze wijk al zoveel met elkaar samenwerken. Als scholen 

willen we laagdrempelig zijn. Onze school staat altijd 

voor iedereen open en we doen mee aan wijkactiviteiten. 

Zo weten we goed waar ouders van mijn leerlingen bij 

betrokken zijn en wat er speelt in de wijk.”

Schoolleider Tonny Lubbers: “Als scholen 
zijn we volledig open en transparant naar 
elkaar. Zo hebben we gezamenlijk een 
weerbaarheidstraining ingekocht die de 
kinderen uit groep 5 en 7 samen op één 
locatie volgen.”

Schoolleider Annelies Meijer: 
“Korte lijnen verwelkom ik. Nu al heb 
ik er profi jt van dat ik met twee benen 
middenin de wijk sta.”

De verbinding
tussen onderwijs
en wijkaanpak

‘d e  g r e n z e n  v a n  o n z e  e i g e n 
i n s t e l l i n g  o v e r s c h r i j d e n  i s 
vo o r  o n s  d e  n o r m a a l s t e  z a a k ’
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Meijer: “Ouderbetrokkenheid is meer dan twee maal per 

jaar een tienminutengesprek organiseren. Wij starten elk 

schooljaar met een verwachtingsgesprek tussen ouders en 

leerkracht, kijkochtenden voor ouders en ‘Gouden weken’, 

waarin samenwerken in de groepen extra aandacht krijgt. 

Op initiatief van de gemeente zijn we met ouders en alle 

scholen in de wijk aan het kijken hoe we met ouderbe-

trokkenheid het welzijn van het kind nog meer kunnen 

verbeteren. Er is veel vandalisme in de wijk, daar hebben 

we als school ook mee te maken. We willen onderzoeken 

hoe je vandalisme in de wijk terugdringt als je investeert in 

ouderbetrokkenheid. De gemeente is hierin faciliterend en 

draagt de kosten. Ik vind het niet meer dan logisch dat wij 

als school onze bijdrage leveren. We voelen ons verantwoor-

delijk en we hebben er allemaal belang bij dat het met de 

kinderen goed gaat.”

Geen blauwdruk De gemeentelijke zoektocht is er 

dus vooral een van aansluiten bij bestaande structuren. 

De wethouder: “Vooral geen blauwdruk leveren, maar 

samen optrekken.” Zo ervaren scholen het ook: het voelt 

alsof zij zelf de volledige controle hebben over wat er 

gebeurt. De scholen hebben dan ook niet het idee dat 

intussen de regie bij de gemeente ligt. Meijer: “Wie de 

regie heeft vind ik niet zo belangrijk. De opdracht ligt nu 

eenmaal bij de gemeente. Als die het initiatief neemt lijkt 

me dat logisch, ook bij het vandalismeonderzoek en de 

verbreding richting de wijkaanpak. De grenzen van onze 

eigen instelling overschrijden is voor ons de normaalste 

zaak. Ook het enthousiasme om samen te werken is er. 

Daaraan verandert niets.”

Bij problemen rond een kind is nog wel een afstand tussen 

jeugdzorg en onderwijs te slechten. De gemeente wil dat 

doen door de bestaande wijkteams, waarin wijkcoaches 

– met een gespecialiseerd team achter zich en een netwerk 

in de wijk – problemen rond wonen, werk, opvoeden, zorg 

en fi nanciën helpen oplossen, koppelen aan de zorgteams 

van scholen. “De puzzelstukken slim in elkaar passen”, 

noemt Hatenboer dat. “Wat wij willen, moet passen bij wat 

de scholen al doen. De scholen hebben met Passend onder-

wijs de opdracht om zo min mogelijk te verwijzen naar 

het speciaal (basis)onderwijs. Ook hierbij is ‘één kind één 

aanpak’ van belang. We willen van de scholen horen wat ze 

d e n e m a r k e n  a l s  i n s p i r at i e b r o n

Voor de transitie van de jeugdzorg en  Passend onderwijs kan 

Nederland inspiratie putten uit de Deense praktijk. Sinds begin 

jaren negentig wordt hier van overheids  wege nadrukkelijk 

ingezet op preventie, vroege inter ventie en kinderen zoveel 

mogelijk binnen hun eigen omgeving helpen. Er is een nauwe 

samen werking  tussen gemeenten, jeugdzorg en onderwijs. 

 Caroline Vink, medewerker transitie en transformatie bij 

het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), bezocht Denemarken: 

“Op de Deense basisscholen lopen standaard pedagogen en 

maatschappelijk werkers rond. Er zijn familieklassen in de 

school waar kinderen met gedrags problemen onder schooltijd 

enkele dagdelen per 

week naartoe gaan en 

waar hun ouders ook 

bij betrokken zijn. Je 

ziet veel interventies 

die dwars door 

bestaande jeugdzorg- en 

onderwijssystemen heen 

breken, er op gericht om 

het kind zoveel mogelijk 

in het  normale systeem te 

houden.”

Het is volgens Vink 

niet de bedoeling deze 

interventies een op een 

over te nemen. “We 

kunnen vooral veel leren 

over de samen hang en 

samenwerking. In alle 

samenwerking die straks 

tot stand komt, moeten 

we ervoor waken dat het 

niet blijft bij overleg en goede intenties rond het individuele 

kind dat zorg behoeft. Het gaat om een klimaat creëren 

waarin je gebruikmaakt van elkaars expertise. Laat opvang en 

jeugdzorg, of de wijkteams zoals in Enschede, meedenken over 

de pedagogische visie van de school en leerkrachten daarin 

ondersteunen. Daarmee verbreed je de kennis op scholen en 

begin je niet pas met samenwerken als er problemen zijn.”

Groot verschil met Denemarken is dat er geen schoolbesturen 

zijn. Schoolleiders daar leggen verantwoording af aan de 

gemeente, die ook verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. Vink: 

“De compartimentering in Nederland met verschillende school-

besturen maakt het gecompliceerder. Hier zal het schakelen wat 

minder snel gaan. Over de eigen (organisatie)belangen heen 

stappen is extra belangrijk.”

Meer informatie: www.nji.nl

Carolien Vink (NJi): “Op Deense basis-
scholen lopen standaard pedagogen 
en maatschappelijk werkers rond. 
Begin niet pas met samenwerken als er 
problemen zijn.” ‘ l a at  o p va n g  e n  j e u g dzo r g , 

o f  d e  w i j k t e a m s  zoa l s  i n 
e n s c h e d e ,  m e e d e n k e n  ov e r 
d e  p e d a g o g i s c h e  v i s i e  va n  d e 
s c h o o l ’
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thema � één kind, één a anpak

Wethouder Jeroen Hatenboer: “Ouderbetrokkenheid zien we 
als middel om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
talentontwikkeling van een kind vorm te geven, maar ook als manier 
om signalen tijdig op te pikken. Als die signalen worden omgezet in 
de juiste acties, leidt dat tot een verminderde zorgvraag.”

Vernieuwing van uw Windows (XP) PC’s mogelijk vanuit energiebesparingen?

Dit kan met Multi user Server 2008(R2) of Windows Multipoint Server 2011 of 2012

Voor meer informatie: telefoon 075 6149116 of info@linusduurzaam.nl

LINUS DUURZAAM omdat we zuinig op materialen willen zijn

Enkele kenmerken van Windows  
multi user systemen:

Tot 8 gebruikers rechtstreeks op 1 multi user 
computer

Tot 30 gebruikers middels WiFi Thinclients FL300W op 1 multi user server
	Compatibel met ieder Windows (7) programma
Onderhoudsvriendelijk : slechts op 1 multi user systeem de programma’s installeren
Benutting van aanwezige schermen, toetsenborden en muizen
Uiterst lage prijs per gebruiker en energiezuinig 
Terugverdientijd van de investering(en) door energiebesparingen: ca. 3 jaar
Volledig plug-and-play compatibel: herstelt zich als een usb-stekker van het toetsenbord 

of muis of geluid wordt verplaatst

nodig hebben om hun zorgstructuur aan te laten sluiten 

bij de wijkstructuur, zonder dat er een extra overleg bij 

komt.”

De scholen zijn optimistisch over de plannen van de 

gemeente. Zij hebben hun wensenlijstje al klaar. Meijer: 

“Korte lijnen verwelkom ik. Nu al heb ik er profi jt van 

dat ik met twee benen middenin de wijk sta. Ik beschik 

soms over informatie die ik goed kan gebruiken en waar-

door ik beter kan handelen vanuit zorg en aandacht. 

Cruciaal is het om personen te kennen en straks te kun-

nen bellen zonder eerst dossiers en formulieren in te 

moeten vullen.” �

Kijk voor het aanbod van de AVS op het gebied van 

Schoolomgeving en ketenpartners op www.avs.nl/

professionalisering.

‘o u d e r s  h e b b e n  v e e l 
v e r t r o u w e n  i n  d e  s c h o o l . 
zo n d e  o m  d a a r  n i e t  b i j  a a n 
t e  s lu i t e n ’
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m e t  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s  e n  b e d r i j f s l e v e n  s a m e n w e r k e n  a a n  g o e d  t e c h n i e ko n d e r w i j s

Techniek moet een prominentere plaats krijgen op de basisschool. Maar hoe realiseer je dat 

in een gewoon klaslokaal? In Veendam krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 techniekles op 

een onderbouw locatie van het voortgezet onderwijs. Vrijwilligers begeleiden de leerlingen 

bij het maken van vogelhuisjes, ballonracers en zenuwspiralen. Ook het bedrijfsleven helpt 

fi nancieel een handje. Het levert niet alleen betere technieklessen op, maar verbetert ook de 

doorgaande leerlijn en overgang po-vo. tekst susan de boer

‘Als je zelf niet in a ctie komt,
gebeurt er ook niks’

thema � één kind, één a anpak

In Veendam krijgen alle leerlingen uit groep 7 en 8 techniekles op 
een onderbouwlocatie van het voortgezet onderwijs.
De leerlingen worden onder andere begeleid door vrijwilligers: 
senioren en oud-ambtenaren die in de technische sector hebben 
gewerkt. “Deze mensen vinden het geweldig om hun kennis en 
vaardigheden over te dragen aan kinderen van tien, elf jaar.”
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m e t  v o o r t g e z e t  o n d e r w i j s  e n  b e d r i j f s l e v e n  s a m e n w e r k e n  a a n  g o e d  t e c h n i e ko n d e r w i j s

‘Als je zelf niet in a ctie komt,
gebeurt er ook niks’

Op de basisschool kun je in het leslokaal wel bouwen met 

karton of iets in elkaar zetten met rietjes, maar zagen of 

solderen gaat niet. Dat is te gevaarlijk, of geeft te veel stof. 

Bovendien is het voor één leerkracht nauwelijks te doen 

om dertig leerlingen te begeleiden.” Op Winkler Prins 

worden de leerlingen begeleid door vrijwilligers. Die zijn 

geworven onder senioren en oud-ambtenaren die in de 

technische sector hebben gewerkt. Austin: “Deze mensen 

vinden het geweldig om hun kennis en vaardigheden over 

te dragen aan kinderen van tien, elf jaar.” De vrijwilligers 

worden in didactiek getraind door Austin. Want hoe geef 

je instructie, hoe stel je de juiste vragen, hoe help je leer-

lingen zonder dat je het zagen, schroeven en boren van ze 

overneemt? Naast de zes tot acht vrijwilligers en de eigen 

leerkracht is op de lesochtenden ook een coördinator aan-

wezig, die waar nodig ondersteunt en oplet dat de lessen 

kwaliteit hebben. Austin: “Het moet geen knutseluurtje 

zijn.” Om de techniekles voldoende diepgang te geven, 

worden de lessen voorbereid door de eigen leerkracht die 

daarvoor digitaal lesmateriaal krijgt toegestuurd. “Dat 

is niet vrijblijvend”, zegt Austin. “We hebben daarover 

goede afspraken gemaakt met de algemeen directeuren 

van de basisscholen. Leerlingen mogen niet onvoorbereid 

aan de techniekles beginnen.”

Kostenpost Voor Winkler Prins zijn er drie belang-

rijke redenen om mee te doen aan het project. Roel 

Hummel, directeur onderbouw: “Ten eerste willen we 

leerlingen enthousiast maken voor een opleiding in 

techniek of science. Dat kan de basisberoepsgerichte leer-

weg installatietechniek zijn, maar ook de Technische 

Universiteit of de Hogere Laboratoriumschool. Ten tweede 

willen we de doorgaande leerlijn po-vo voor techniek ver-

beteren. We hebben zo’n traject ook aan de uitstroomkant 

met het mbo. En ten derde werkt het project drempelver-

lagend. Dit is een streekschool. Leerlingen die van kleine 

dorpsscholen komen, zien er soms tegenop naar zo’n gro-

te school voor voortgezet onderwijs te gaan. Dankzij dit 

project zijn de kinderen – de voorlichtingsdagen en open 

dagen meegeteld – al twaalf keer op de school geweest 

voordat ze naar de brugklas gaan.” Winkler Prins draagt 

fi nancieel bij aan het project. Hummel: “Onze grootste 

kostenpost is de coördinator. Die houdt contact met de 

vrijwilligers, maakt de roosters, zorgt ervoor dat de scho-

len de digitale lesstof krijgen aangeleverd, dat het mate-

riaal en het gereedschap op orde is.” Daarnaast dragen de 

basisscholen via de gemeenten Veendam en Menterwolde 

‘s c h o l e n  z i j n  z e l d e n  v e r t e g e n -
w o o r d i g d  i n  b e d r i j v e n -
n e t w e r k e n ,  t e r w i j l  z e  d a a r 
v e e l  a a n  k u n n e n  h e b b e n ’

“Het is lastig om op basisscholen techniekles te geven. 

 Leerkrachten zijn er niet voor opgeleid. De meesten zijn 

ook onzeker op dat terrein, omdat ze zelf zelden klus-

sen. Op basisscholen is er meestal te weinig kennis, geen 

geschikt lokaal en geen materiaal”, zegt Levi Austin, leer-

kracht op de Westerschool in Wildervank. Samen met een 

collega van de Veendammer school voor voortgezet onder-

wijs Winkler Prins geeft ze het ‘Techniekproject voor basis-

schoolleerlingen’ handen en voeten. In dit project maken 

basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen 

in Veendam en Menterwolde plus een paar scholen uit 

Oude Pekela vier keer per jaar een werkstuk. Dat zijn aan-

sprekende opdrachten: 

een ‘zenuwspiraal’ bijvoor-

beeld, waarbij leerlingen 

een stroomkring maken, 

een karretje dat wordt 

voortgedreven door de 

energie van een leeglopen-

de ballon. Een stuurgroep 

van algemeen directeuren 

plus de vo-directie geeft 

het project een stevige 

basis, een werkgroep van 

leraren van basisscholen 

en voortgezet onderwijs 

zorgt voor de praktische 

invulling.

Zagen en boren 
“We hebben het project 

gedeeltelijk gekopi-

eerd van een school in 

Lichtenvoorde”, ver-

telt Austin. “Winkler 

Prins stelt een lokaal 

beschikbaar. We hebben 

het lokaal ‘Tech4fun’ 

genoemd. Een goede 

ruimte is heel belangrijk. 
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per leerling 10 euro per jaar bij. Voor dat bedrag maken 

leerlingen vier werkstukken per jaar, worden de vrijwil-

ligers getraind, de eigen leerkrachten geschoold en wordt 

er materiaal en gereedschap aangeschaft. Ook het bedrijfs-

leven helpt fi nancieel een handje. Het bedrijvennetwerk 

Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC) heeft de 

contributie verhoogd met 20 euro per jaar en betaalt met 

die verhoging mee aan het project. Een paar bedrijven 

sponsoren in natura. Zo heeft installatiebedrijf Dijk & 

Wijk pvc-pijpen en beugeltjes geleverd en houtleverancier 

Jongeneel heeft op maat gezaagd hout toegezegd voor 

1.000 leerlingen. “De fi nanciering is rond voor twee jaar. 

Maar we willen het verduurzamen, dus ben ik in gesprek 

met de wethouders”, vertelt Hummel. “In 2020 zijn basis-

scholen verplicht om techniekles te geven. Daar hebben 

scholen dan ook lokalen en materialen voor nodig. Hier is 

een ruim, modern, goed geoutilleerd lokaal, dat kunnen 

we zo gebruiken. Het moet fi nancieel dan wel degelijk wor-

den aangepakt.” Ook zet Hummel in op meer sponsoring 

door bedrijven. “We halen nu zo’n 4.000 euro op aan spons-

orgelden. Dat moet 20.000 euro per jaar worden.”

Opdracht De technieklessen passen in de onderwijs-

kundige visie van de scholen. Henk Poppen, lid van het 

College van Bestuur van Scholengroep Opron in Veendam, 

Menterwolde en Stadskanaal: “We willen de ontwikkeling 

van onze leerlingen breed stimuleren. Taal en rekenen 

is op orde, nu willen we toe naar een verbinding met 

wetenschap en techniek. De technieklessen in groep 7 en 

8 staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een gro-

ter concept.” Voor Opron is het belangrijk dat het niet bij 

een tweejarig project blijft, maar dat techniek structureel 

wordt ingebed in het curriculum. “Dat betekent dat we de 

lessen uiteindelijk uit reguliere middelen moeten betalen. 

Als de subsidie van de gemeenten wegvalt, hebben we een 

probleem. Waar we tegenaan lopen, is dat er weinig geld 

beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de afspraken 

‘de f inanciering is  rond voor twee 
jaar,  maar we willen het verduur-
zamen,  dus ben ik  in  gesprek met 
de wethouders’

Een ruim, modern, goed geoutilleerd lokaal is heel belangrijk. “Op de basisschool kun je in het leslokaal wel bouwen met karton of iets in elkaar zetten 
met rietjes, maar zagen of solderen gaat niet.”
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in het Techniekpact. Als je leerlingen wilt interesseren voor 

techniek, moet je jong beginnen. Het Techniekpact richt 

zich nog te veel op het voortgezet onderwijs en het mbo. Er 

zou meer geld beschikbaar moeten komen voor projecten 

in het basisonderwijs.” Maar Poppen vertrouwt erop dat er 

een oplossing komt. “De aanloopkosten zijn nu gedekt. Als 

de technieklessen structureel worden, worden de kosten 

lager. Dan hoef je alleen nog maar onderhoud te plegen, 

maar daar moeten we wel geld voor kunnen vinden. Onze 

opdracht als stuurgroep is te zoeken naar die middelen. 

Leerlingen en leraren zijn enthousiast en dat enthousiasme 

willen we vasthouden.”

Aan Levi Austin zal het niet liggen. “Mijn ideeën zijn nog 

lang niet op. Over drie jaar hoop ik ook een science-lokaal te 

hebben voor biologie, scheikunde en natuurkunde. Ik wil 

excursies en bedrijfsbezoeken organiseren. En ook met de 

midden- en onderbouw wil ik aan de slag.” �

thema � één kind, één a anpak

o n d e r n e m e r s n e t w e r k

Netwerkvereniging Veendammer Ondernemers Compagnie 

(VOC) organiseert maandelijks een borrel voor leden. 

Bedrijven in de technische sector, maar ook in andere 

sectoren, ontmoeten elkaar daar om zaken te doen of 

elkaar te ondersteunen. Voorzitter Jan Jaap Wuite: “Eén 

van onze leden heeft persoonlijk contact met vo-school 

Winkler Prins. We vinden de technieklessen daar een leuk 

initiatief en via een contributieverhoging dragen we bij 

aan de inrichting van het technieklokaal. Het is allemaal 

informeel geregeld en we zijn vrij om er weer mee te 

stoppen. Roel Hummel van de Winkler Prins is ook lid 

geworden en komt maandelijks netwerken. Scholen zijn 

zelden vertegenwoordigd in bedrijvennetwerken, terwijl ze 

daar veel aan kunnen hebben. Als je zelf niet in actie komt, 

gebeurt er ook niks.”

Stadionstraat 20
4815 NG Breda
Tel. 076 524 55 00 

Is uw organisatie daadwerkelijk 
klaar voor Passend Onderwijs..? 
Edux Onderwijsadvies:
• Op orde brengen van de basisorganisatie;
• Ondersteuning bij ontwikkeling van

visie/strategie en schoolplan;
• Kritisch oog voor de kwaliteit van 

organisatie en leerkrachten;
• Creëren van ouderbetrokkenheid.

Edux Onderwijsadvies maakt het graag 
inzichtelijk. Samen zorgen we ervoor dat uw
team is opgewassen tegen alle veranderingen
binnen Passend Onderwijs. De kwaliteit van
uw leerkrachten is tenslotte een vereiste om
problemen met kinderen op verschillende
leerniveaus  de baas te zijn. Kijk voor onze 
inspirerende aanpak op www.edux.nl

Passend Onderwijs

Bel nu voor een 
afspraak met een van

onze adviseurs!

adv. BM Edux 185x130 mm_Opmaak 1  13-02-14  15:13  Pagina 1

‘d a n k z i j  d i t  p r o j e c t  z i j n  d e 
k i n d e r e n  a l  t w a a l f  k e e r  o p  d e 
s c h o o l  g e w e e s t  vo o r d at  z e  n a a r 
d e  b r u g k l a s  g a a n ’
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WEB BASED
APPLICATIES

Kan zowel op school als 

thuis, op een computer of 

tablet gebruikt worden.

METHODE-
ONAFHANKELIJK

Hoogwaardig oefen-

programma te gebruiken 

naast elke lesmethode.

INNOVATIEVE
ADAPTIEVE 

TECHNOLOGIE
Oefenstof automatisch 

afgestemd op niveau 

van elke leerling.

RESULTATEN 
RAPPORTAGE

Feedback

naar leerkracht 

en leerling.

WEB BASED
APPLICATIES

METHODE-INNOVATIEVE
ADAPTIEVE 

RESULTATEN 
RAPPORTAGE
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zo k an het ook !  � good pr ac tice

Scholen voor funderend onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen 

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

maand in Zo kan het ook!: Leerlingen van STIP VSO Utrecht lopen sinds 

september stage bij de nabijgelegen IKEA. Dankzij een goede afstemming 

tussen beide partijen kunnen leerlingen er ervaring opdoen met werken in 

een winkel. tekst andrea holwerda

Het vinden van stageplekken voor hun 

leerlingen van 16 tot en met 20 jaar met 

een cognitieve beperking is niet gemak-

kelijk, stelt stagecoördinator van STIP 

VSO Karin van Vliet. “Ze hebben meer 

begeleiding nodig. En dat kunnen bedrijven 

vaak niet bieden.” Dus wordt er regelmatig 

nagedacht over waar het nog eens te probe-

ren. “Zo waren we al een tijd van plan IKEA 

te benaderen. Een groot bedrijf bij ons om 

de hoek, waar onze leerlingen veel kunnen 

doen. Nu was er de ruimte voor.”

Al snel werd duidelijk dat IKEA er voor open 

stond. “Daarop zijn we verder gaan praten. 

We hebben afgesproken dat onze leerlingen 

er hun oriënterende stage kunnen lopen, 

wat betekent dat er wel een docent van onze 

school als hoofdbegeleider op de werkvloer 

aanwezig is. En we hebben bekeken wat de 

leerlingen kunnen doen: vakken vullen en 

spiegelen kan, achter de kassa zitten is 

te lastig. Uiteindelijk ging alles vrij vlot en 

zat er tussen het eerste contact en de eerste 

stagedag in september, inclusief de zomer-

vakantie, zo’n vijf maanden.”

Zes leerlingen waren vanaf dat moment voor 

een half jaar iedere donderdag in de winkel 

aan het werk. “Het zijn leerlingen die dit zelf 

graag wilden en waarvan we verwachten 

dat ze later in een bedrijf kunnen werken”, 

vertelt Van Vliet. Terwijl IKEA extra handen 

ter beschikking had, konden de leerlingen 

kijken of werken in een 

winkel wat voor hen is

en aan de slag met eigen 

leerdoelen, zoals klanten 

netjes te woord staan. “In 

de ochtend hielpen we 

vaak in de keuken en met 

schoonmaken in het res-

taurant. Om daarna met 

z’n allen op een aantal 

afdelingen te staan en bij-

voorbeeld op te ruimen”, 

schetst werkplekbegelei-

der Trudy Smit.

Bijzonder was volgens 

zowel Smit als Van Vliet 

hoe goed de samenwer-

king tussen de leerlingen 

en de vaste medewerkers 

al gauw liep. “Ze staken 

veel tijd en energie in het 

wegwijs maken van de leerlingen”, stelt 

Smit. Het was duidelijk dat de ene leerling 

echt maar één specifi eke opdracht nodig 

had en de ander ook al gezegd kon worden 

wat daarna te doen. “Er was begrip, 

humor”, zegt Van Vliet. “Dat is vooraf altijd 

spannend. Onze leerlingen lopen vast als je 

te kort door de bocht bent, te veeleisend, 

dan begrijpen ze het niet meer.”

Bepalend hiervoor is volgens Van Vliet 

geweest dat IKEA de stage echt serieus 

heeft aangepakt. “We hadden alles goed 

afgestemd en waren daarbij beide duidelijk 

en reëel. Ook de medewerkers wisten goed 

wat ze konden verwachten. We hebben 

onlangs samen de eerste periode geëvalu-

eerd. Daar kwam alleen uit dat vanwege een 

verbouwing de komende periode niet in de 

keuken kan worden gewerkt.”

Belangrijk is uiteindelijk de opstelling 

tegenover de leerlingen, zeggen Smit en 

Van Vliet. “Ze horen er echt bij. Mogen via 

de personeelsingang naar binnen, heb-

ben een IKEA-shirt, staan zij aan zij met 

medewerkers. Dat is heel goed voor hun 

eigenwaarde en zelfvertrouwen.”

Er waren voor de nieuwe periode dan ook 

veel aanmeldingen. Een aanrader voor ande-

re scholen is de samenwerking zeker, zegt 

Van Vliet. Zelf is ze inmiddels in gesprek met 

IKEA over of hun leerlingen er over een tijdje 

ook op externe stage mogen, onder alleen 

de begeleiding van het bedrijf. �

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

op stage
bij de buren

Behalve dat leerlingen van STIP VSO werkervaring opdoen bij 
IKEA Utrecht heeft het bedrijf in de school een lokaal ingericht 
met meubels en accessoires. In deze ‘huiskamer’ worden 
leerlingen voorbereid op zelfstandig wonen, inclusief leren koken, 
schoonmaken en opruimen.
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Samenwerken
en kansen benutten
Lexima helpt bij dyslexie en andere leerproblemen. Onze activiteiten richten 
zich op kinderen, jongeren en hun ouders en iedereen die beroepshalve 
betrokken is. 

Met onderwijsinhoudelijke expertise, unieke producten en passende 
ondersteuning stimuleren we alle betrokkenen het beste uit zichzelf te halen. 
Door goede samenwerking vergroten we de succeskansen voor iedereen rond 
dyslexie!

Doe mee
Kijk op www.lexima.nl/gratis-studiemiddag-dyslexie

voor beter lezen en leren!

info@lexima.nl  |  033-4348000 | www.lexima.nl

 Cursussen, trainingen en eLearning
Met een cursus bij Lexima Academie kiest u voor kwaliteit en actualiteit. 
Daarmee kiest u ook voor de beste kans van slagen voor u en uw 
leerlingen of studenten met dyslexie. www.leximaacademie.nl

 De beste dyslexiesoftware
Voor de meest veelzijdige en beste ondersteuning, bij alle vormen van 
dyslexie. Kurzweil 3000, Sprint Plus, Sprint NL, WoDy en AppWriter.

 Totaalarrangement dyslexie schoolbeleid
Ingebed in het passend onderwijs beleid van uw samenwerkingsverband. 
Beproefd concept bij 700 scholen en 10.000 leerlingen.

 Preventie, diagnostiek en behandeling
Bouw! tutorlezen voor risicoleerlingen, 
IDAA dyslexietests voor (jong)volwassenen, 
Kinems embodied learning special games.

 Nationale Dyslexie Conferentie
Het jaarlijkse evenement voor iedereen die beroepshalve bij dyslexie 
betrokken is.
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goed onderwijsbestuur

In het verlengde van het behoud van 
de kleine scholentoeslag pleitte een 
aantal scholen begin februari ook voor 
het behoud van de laatste school in 
een dorp. Zij wezen hierbij op de op 
28 januari 2014 ingediende petitie 
van de Kleine Scholen Coöperatie. 
Uiteindelijk ging staatssecretaris 
Dekker op 20 februari, na tot dan toe 
te hebben geweigerd, overstag. Er 
komt een onderzoek naar de juridische 
gang van zaken bij het gebruik van 
een coöperatie als bevoegd gezag 
en de MR krijgt initiatiefrecht om 
de laatste dorpsschool op te nemen 
binnen een coöperatie.

tekst carine hulscher-slot

Door demografi sche krimp en daling 

van het leerlingenaantal besluiten grote 

schoolbesturen met regelmaat tot sluiting 

van kleine scholen. Zeker als het gaat om de 

laatste school in een dorp stuit dit vaak op 

verzet van ouders en personeel. Zij voelen 

zich overgeleverd aan de wet van de grote 

getallen. Dat klemt des te meer als het een 

school betreft met een goede onderwijs-

kwaliteit, die een centrale rol in het dorp 

vervult. Dat heeft geleid tot het initiatief 

voor de Kleine Scholen Coöperatie.

De initiatiefnemers van de coöperatie zijn 

afkomstig uit dorpen waarin sluiting van 

de laatste school is aangekondigd of al 

is uitgevoerd. Afgelopen najaar boden zij 

het plan ‘Onderwijsvernieuwing in een 

nieuw verbond’ aan aan staatssecretaris 

Dekker. De initiatiefnemers willen maximaal 

zeven kleine scholen van verschillende 

denominatie en verdeeld over het land bij 

elkaar brengen in een coöperatie. Ouders, 

leraren en de dorpsgemeenschap zijn, als 

lid van de coöperatie, zelf verantwoordelijk 

voor het bestuur en het onderhoud van de 

eigen dorpsschool. Doel is om in de laatste 

scholen in kleine dorpen beter en goedko-

per onderwijs te garanderen en de gemeen-

schap te versterken. Het plan is inmiddels 

voorzien van een fi nanciële onderbouwing. 

De deelnemende scholen blijven zelfstan-

dig, beoordelen binnen de coöperatie 

elkaars (beleids)plannen en werken samen 

aan de kwaliteit van de individuele scho-

len. De Kleine Scholen Coöperatie wordt 

gesteund door een comité van aanbeveling, 

met daarin onder andere Felix Rottenberg, 

Hans Wiegel en Frederik Smit. De coöperatie 

heeft een landelijk bestuur met leden die 

ervaring hebben in onder andere besturen, 

organisatieontwikkeling en fi nancieel 

management. Het bestuur houdt toezicht op 

de onderwijskwaliteit en de bedrijfsvoering.

Bezwaren staatssecretaris
Sander Dekker liet tot voor kort weten grote 

bezwaren te hebben tegen het plan. Hij 

wees vooral op de aantasting van de auto-

nomie van schoolbesturen als leraren en 

ouders ervoor kunnen kiezen om de school 

over te nemen. Hij stelde dat daarvoor een 

wijziging van de Grondwet nodig zou zijn. 

De initiatiefnemers verzochten de staatsse-

cretaris echter herhaaldelijk om gebruik te 

kunnen maken van het experimenteerartikel 

uit de Wet Primair Onderwijs (WPO). Mocht 

er al sprake zijn van aantasting van de 

autonomie, dan betreft dit schoolbesturen 

die een laatste school in een dorp willen 

sluiten omdat zij geen heil meer zien in het 

in stand houden van deze school. Het plan 

van de Kleine Scholen Coöperatie zorgt voor 

een nieuwe toekomst voor deze scholen. 

De staatssecretaris had dus zo zijn bezwa-

ren. Dat gold en geldt niet voor de meeste 

politieke partijen.

Motie Tweede Kamer
PvdA-Kamerlid Loes Ypma diende na het 

algemeen overleg op 5 februari en in reactie 

op het standpunt van de staatssecretaris 

een motie in die perspectief biedt voor de 

plannen van de coöperatie. Volgens Ypma 

is de macht van de grote besturen juist het 

probleem, omdat zij het belang van kleine 

scholen niet altijd zien. Een wijziging van 

de Grondwet lijkt haar niet nodig, omdat 

er een eenvoudiger oplossing mogelijk 

is. Medezeggenschapsraden moeten het 

initiatief kunnen nemen om de school los te 

maken van het grote bestuur en aansluiting 

te zoeken bij de Kleine Scholen Coöperatie. 

Het is dan aan het schoolbestuur om ten 

opzichte van de MR met argumenten te 

komen waarom dit geen goed plan is. De MR 

kan vervolgens nog in beroep gaan tegen 

de beslissing van het bestuur. De motie van 

Ypma werd mede ondertekend door CDA, 

SGP en SP en kon bij de stemming erover op 

20 februari op een overgrote meerderheid 

van de Tweede Kamer rekenen. Alleen de 

VVD stemde niet voor.

De staatssecretaris bereidt nu een 

onderzoeksopdracht voor het Nederlands 

Centrum voor Onderwijsrecht voor, om een 

advies te formuleren over de juridische 

gang van zaken bij het benutten van een 

coöperatie als bevoegd gezag. Inmiddels 

melden zich steeds meer scholen en 

andere betrokkenen die zich willen aan-

sluiten bij de Kleine Scholen Coöperatie 

(aanmelden bij Jan Schuurman Hess, 

jansh@zeelandnet.nl). �

Carine Hulscher-Slot 

(carine.hulscher@leeuwendaal.nl, 

tel. 06-12946483) is senior adviseur 

bij Leeuwendaal. Zij richt zich vooral op 

governance – waaronder Policy 

 Governance® –, demografi sche krimp, orga-

nisatieontwikkeling, leiderschapsontwikke-

ling en verandermanagement binnen ver-

schillende sectoren zoals onderwijs, 

gemeenten en rijksoverheid. 

kleine scholen strijden 
voor voortbestaan
via coöperatie
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interview

s c h ei d en d  av s -vo o r zi t t er  to n  d u if:

Na twintig jaar gaat AVS-oprichter en -voorzitter Ton Duif 

met pensioen. Hij blikt terug op de rijke AVS-historie, 

pleit vurig voor het warmhouden van internationale 

contacten, spoort directeuren aan uit hun school te 

komen voor professionalisering en onderstreept 

waar de prioriteit moet liggen: niet bij 

papierwerk, maar bij het kind.

tekst marijke nijboer

‘Niemand kent
de sector zo goed
als wij’
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Op zijn werkkamer staat een grote plant. In de aarde steekt 

een handgeschreven bordje: ‘Geen water geven!’ Ton Duif, man 

van de grote lijn, heeft ook oog voor de kleine dingen. Hier 

en daar weeft hij veelzeggende details door zijn verhaal: zoals 

over de jongen die een pistool op hem richtte als woordenloze 

smeekbede om gehoord te worden (waarover later meer).

Onder leiding van Duif ontwikkelde de AVS zich van een vak-

bond voor schoolleiders in het primair onderwijs (po) tot een 

volwaardige vakbond en beroepsorganisatie voor leidingge-

venden in het po en vo, met ruim 5.000 leden. De kiem werd 

voorjaar 1993 gelegd, op een conferentie van de vakbonden 

voor schoolleiders. De aanwezige directieleden vreesden een 

top down invoering van het formatiebudgetsysteem. Duif, 

directeur van de Teresiaschool in Waalwijk, riep: “Dit gaat 

óver ons, niet mét ons!” Met een groep collega’s werkte hij 

plannen uit voor een eigen organisatie. De AVS, destijds een 

vereniging van rectoren in het vo, zag wel wat in samenwer-

king. Vanaf augustus zat Duif met vakbondsvrijstelling twee 

dagen per week bij de AVS als de divisie po.

Een buitenkans deed zich voor toen de vo-rectoren zich bezon-

nen op hun positie en besloten dat ze eerder werkgever dan 

werknemer waren. Zij richtten hun eigen Vereniging voor 

management in het Voortgezet Onderwijs op (VOO). Het 

Nederlands Genootschap van Leraren, dat nog deel uitmaakte 

van het Ambtenarencentrum (AC), fuseerde met de ABOP tot 

de Algemene Onderwijsbond (AOb) en verliet ook het Amb-

tenarencentrum. Ineens was de AVS dé woordvoerder voor 

po-schoolleiders.

Toegang tot de cao-tafel “Het Ambtenarencentrum is 

de ‘pincode’ tot de cao-tafel,” zegt Duif. “Destijds onderhan-

delde de minister met de vakbonden via de vier vakcentra-

les. Wij waren een van die vier partijen geworden. Normaal 

gesproken waren we met onze paar honderd leden nooit zo 

gemakkelijk aan de cao-tafel gekomen. Nu vertegenwoordig-

den we formeel een kwart van alle stemmen.” Zo kreeg de 

AVS relatief grote invloed. Duif onderhandelde gedurende 

tien jaar persoonlijk namens de AVS. “Wat we voor elkaar 

hebben gekregen? Veel extra geld voor professionalisering, 

salarisverbeteringen, inhaalslagen, goede afspraken over 

werktijden, de BAPO-regeling, het beheersbaar maken van 

de wachtgeldproblematiek in de jaren negentig. We hebben 

ook de vervanging in het po veiliggesteld met behulp van het 

Vervangingsfonds.”

Veel werd ook bereikt dankzij Duifs lobbywerk. “In een poli-

tiek netwerk moet je dagelijks blijven investeren. Je belt 

bewindslieden en Kamerleden, zij bellen jou, ze vragen soms 

om advies. En je gaat twee, drie keer per jaar met de onder-

wijswoordvoerders van beide Kamers praten over wat er 

moet gebeuren. We hebben behoorlijk wat wetgeving beïn-

vloed. En we hebben heel wat geld voor onderwijs los weten 

te praten, waarbij wij ook de onderbouwing leverden.”

Midden jaren negentig, bij de start van de AVS, had nie-

mand het over de schoolleider. Dat was een primus inter 

pares met vooral onderwijsinhoudelijke taken. Het onder-

wijs werd nog zwaar aangestuurd door het ministerie. Het 

regende circulaires vanuit Zoetermeer. “Die zogenaamde 

gele katernen waren geschreven in een ambtelijke taal 

waar men meestal weinig van begreep. Die moesten wij 

vaak uitleggen.” Maar eind jaren negentig verdwenen de 

circulaires. De schoolbesturen kregen meer invloed en de 

schoolleider werd aangesproken op de kwaliteit van het 

onderwijs. De vakbonden speelden daar nauwelijks op 

in. Die kozen, als er problemen waren met schoolleiders, 

vaak voor het personeel. De AVS vulde die leemte en ging 

naast vakbondstaken ook steeds meer een ondersteu-

nende rol vervullen voor schoolleiders en bestuurders. 

Duif: “Men wilde professionaliseren, en onze helpdesk 

werd overvraagd omdat schoolleiders met voor hen vol-

slagen nieuwe dingen te maken kregen.” Zo werd het 

ingewikkelde formatiebudgetsysteem ingevoerd, waarbij 

fte’s worden berekend in formatierekeneenheden. De AVS 

hielp schoolleiders omgaan met dat systeem.

Vereniging met ‘body’ Ondertussen kreeg de 

vereniging steeds meer ‘body’. De eerste Kader Primair 

verscheen nog in 1995 en een jaar later was het eer-

ste ledencongres een feit. In 1997 startte het AVS 

Managementcentrum voor training en advies. Vanaf 2004 

konden leden gebruikmaken van AVS Voordeel.

Ook de oprichting van de Nederlandse Schoolleiders Aca-

demie (NSA) in 2001 vloeide voort uit Duifs netwerk- en 

onderhandelingsvaardigheden. Hij kende de toenmalige 

onderwijsminister, Loek Hermans, redelijk goed. “Ik 

zei tegen hem: we moeten echt iets aan de salarissen 

van schoolleiders doen. Hermans zag de noodzaak en 

er kwam 30 miljoen extra aan salarissen voor school-

leiders beschikbaar. Dat leverde schoolleiders een heel 

aardige toelage op, van Y 275 per maand. Natuurlijk wilde 

 Hermans daar wel iets voor terug. Toen zijn wij met onze 

achterban gaan praten over een register voor schoollei-

ders.” Zo ontstond de NSA, een registerorganisatie die de 

standaarden en kwaliteitsprofi elen van schoolleiders vast-

stelt en daar de nascholing op afstemt.

In een tijd waarin de schoolleider steeds belangrijker 

werd, zorgde de AVS voor ondersteuning en zette de 

schoolleider op de kaart. Duifs soepele omgang met de 

media fungeerde daarbij als smeerolie. “De media willen 

weten hoe het op de werkvloer zit. Met bobo’s hebben 
Ton Duif tijdens een staking in de Amsterdam Arena in verband met de 
bezuinigingen op Passend onderwijs (2012). Foto: Hans Roggen

‘ i n  e e n  p o l i t i e k  n e t w e r k 
m o e t  j e  d a g e l i j k s  i n v e s t e r e n . 
w e  h e b b e n  b e h o o r l i j k  w at 
w e t g e v i n g  b e ï n v lo e d ’
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ze niet zoveel. Een kind valt een gat in z’n hoofd op de 

speelplaats en er was geen toezicht: dan willen ze iemand 

spreken die weet wat er op scholen gebeurt. Schoolleiders 

hebben de dagelijkse leiding, dus dan komen ze al gauw bij 

de AVS uit. We hebben de afgelopen twintig jaar vaak in de 

media gefi gureerd.”

Band met de leden Ronduit tevreden is Duif over de 

banden van de AVS met de achterban. “Niemand kent de 

sector zo goed als wij. We hebben een goede naam in de 

politiek, omdat wij weten wat er in de sector speelt.

We hebben zo’n beetje 80 procent van de schoolleiders op 

enigerlei wijze binnen.”

Eigenlijk vindt hij dat álle leidinggevenden in het po en 

vo lid zouden moeten zijn van de AVS. “Ik zou ook graag 

willen dat zij veel meer uit hun school kwamen en deel-

namen aan kennisnetwerken, trainingen en opleidingen. 

Natuurlijk hebben ze het druk, maar het is een kwestie van 

kiezen. Als je beter weet hoe het moet, wordt het werk lich-

ter en houd je tijd over. Wij hebben prachtige scholing en 

(lerende) netwerken; daar zou men veel meer gebruik van 

kunnen maken.”

Hij hoopt dat ook zijn opvolgster, Petra van Haren, de ban-

den met de achterban zal koesteren. “Mijn advies is: luister 

heel goed naar de leden. Zo leer je wat er goed en fout gaat 

en zet je hen meteen ook aan het nadenken. Het gaat om 

de verbinding. Ik heb elk lid van de AVS dat in de pen klom 

altijd geprobeerd persoonlijk te benaderen.”

PO-Raad De AVS was de belangrijke motor achter de 

oprichting van de PO-Raad. Duif vindt dat deze vereniging 

zich nog te weinig heeft ontwikkeld tot die organisatie 

waar bij de start vanuit was gegaan. “Wij vonden het 

nodig dat bestuurders en schoolleiders samen met lera-

ren de sector zouden vertegenwoordigen. Daarvoor was 

één sectororganisatie nodig. De PO-Raad wordt nog te 

veel gezien als een bestuurlijk netwerk. Dat is prima als 

het gaat over de cao en arbeidsvoorwaarden, maar er zijn 

zoveel meer dingen die de sector bezighouden.”

Hij zou graag zien dat binnen de PO-Raad ‘de ronde tafel’ 

belangrijker wordt: een goede, doorlopende discussie tus-

sen schoolleiders, bestuurders, leraren en ouders over welk 

onderwijs Nederland nodig heeft en waar we de komende 

tien jaar aan moeten werken. “Als je het daar samen over 

eens bent, worden de gesprekken aan de vierkante tafel 

over arbeidsvoorwaarden ook veel gemakkelijker.”

Helaas is de sector op dit moment nog te veel versnipperd. 

“Tijdens m’n lobby in Den Haag kom ik al die clubs tegen. 

Dat maakt de positie van de sector niet sterker. Als je als 

sector met één stem wilt praten, zul je naar één organisatie 

moeten. De AVS heeft voorgesteld de PO-Raad en het niet-

vakbondsgedeelte van de AVS ineen te schuiven. Dat is er 

helaas (nog) niet van gekomen. De Besturenraad, die staat 

voor de eigenheid van het protestants-christelijk onderwijs, 

kan bijvoorbeeld best een denominatieve kamer worden 

binnen de PO-Raad. Goed onderwijs is goed onderwijs, of 

het nu openbaar, christelijk of katholiek is.”

Internationale contacten Duif, ook voorzitter van 

de European School Heads Association (ESHA), pleit vurig 

voor het warmhouden van internationale contacten. “Van 

‘e e n  u u r  p r at e n  m e t 
e e n  b u i t e n l a n d s e  c o l l e g a 
l e v e r t  j e  m i n s t e n s  v i j f 
n i e u w e  i d e e ë n  o p ’

i Jaarrede op eerste 
AVS-congres in 1996

i Een onderwijsdelegatie uit 
Zuid-Korea op bezoek bij de AVS 

(2004). Ton Duif: “We kunnen 
ontzettend veel leren van 

onderwijsontwikkelingen in de 
landen om ons heen.”

m Persconferentie naar 
aanleiding van de oprichting van 

de Nederlandse Schoolleiders 
Academie (NSA, 2001). Links 

Loek Hermans, toenmalig 
minister van Onderwijs

m Aanbieden van een petitie 
aan de Tweede Kamer voor een 

conciërge of administratieve 
kracht op iedere basisschool 

(2008)
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die contacten heb ik het meest opgestoken. We kunnen 

ontzettend veel leren van onderwijsontwikkelingen die 

spelen in de landen om ons heen. Kijk naar Engeland, de 

bakermat van de gestandaardiseerde testen. Daar komen 

steeds meer stemmen om het anders te gaan doen, omdat 

het onderwijs eigenlijk alleen maar verarmt. In Amerika 

verplicht de No Child Left Behind-act scholen om elk jaar 

5 procent beter te functioneren. Dat wordt gemeten met 

gestandaardiseerde staatstesten en er staan sancties op. 

Scholen richten zich steeds meer op teaching to the test,

waardoor kinderen vaker achterblijven. Men komt nau-

welijks meer toe aan sociaal-emotionele vorming, sport 

en cultuur, en dat gaat uiteindelijk ten koste van de leer-

houding van kinderen. Wij voeren eenzelfde discussie in 

Nederland, en kunnen leren van wat er elders misgaat.”

Eind 2014 rondt Duif zijn derde en laatste termijn af als 

voorzitter van de ESHA. “De ESHA geeft AVS-leden een 

enorme ingang in een Europees netwerk met bijna 100.000 

schoolleiders. Gelukkig gaan er steeds meer mensen op 

reis, zijn er uitwisselingsprojecten en werken scholen 

samen. Daar liggen enorme kansen. Een uur praten met 

een buitenlandse collega levert je minstens vijf nieuwe 

ideeën op.”

Afscheid Duif zal op de achtergrond nog actief blijven 

voor de AVS. Sinds kort is hij bestuurder van het onder-

zoeks- en ontwikkelingsinstituut NIVOZ. Verder hoopt Duif 

nog jaren sturing te geven aan het World Education Forum 

(WEF), dat een wereldomvattend netwerk van scholen moet 

worden. Bij wijze van afscheidscadeau vroeg hij alle scho-

len om hiervan lid te worden. Begeesterd legt hij uit: “Ieder 

van ons herinnert zich het moment waarop we ons bewust 

werden van onszelf en gingen dromen van een toekomst. 

Voor tachtig miljoen kinderen valt er niets te dromen. 

Die gaan niet leren, want er is geen school of kinderen 

hebben hier geen toegang toe. Dat is anno 2014 niet meer 

te verteren. Kinderen kunnen zichzelf niet organiseren. Wij 

onderwijsmensen zijn per defi nitie degenen die voor deze 

kinderen zouden moeten opkomen.” Het WEF zal politici 

gaan aansporen om te investeren in de nieuwe generatie. 

Doordat het WEF bij de AVS is gehuisvest, heeft de AVS 

straks gemakkelijk toegang tot dat wereldwijde netwerk.

Luister naar het kind Er is een boodschap die Ton 

Duif het onderwijsveld graag wil meegeven: besef dat elk 

kind zich maar één keer ontwikkelt tot volwassene. “Wat 

misgaat in een schoolloopbaan, is later ongeloofl ijk moei-

lijk te repareren. Bij de ontwikkeling van de onderwijskwa-

liteit in je school zou dat besef een grote rol moeten spe-

len. Daarbij zijn je leerlingen een bron van kennis. Als jij 

goed luistert, zul je eerder begrijpen wat een kind dwars-

zit. Een kind dat jou een vraag stelt, geeft je een inkijkje in 

zijn denkwereld. Als je goed naar hem luistert, heeft dat 

kind aan jou een gouden opvoeder. Helaas zijn velen van 

ons opgeleid met de kreet: geen vragen, aan het werk.”

Duif startte zijn loopbaan op het woonwagenkamp in Den 

Bosch. “In die vrij criminele wereld heb ik veel geleerd 

van de kinderen. Namelijk dat je hen nooit moet veroor-

delen op hun gedrag en dat kinderen altijd bereid zijn om 

opnieuw te beginnen, mits je hen de kans en het vertrou-

wen geeft. Een erg boze leerling richtte eens een pistool op 

mij. Er zat geen kogel in, maar dat wist ik toen nog niet. 

Dat kind was wanhopig. Ik heb gezegd: ‘Toon, vertel het 

maar. Het is nogal wat als je met zo’n ding binnenkomt’. 

Het hele verhaal kwam eruit. Later deed hij alles voor me. 

Ik was de enige die naar hem luisterde. Als ik moet kiezen 

of ik een kind zal helpen of een rapport invullen, dan weet 

ik het wel. Dat rapport, daar word je op afgerekend, maar 

dat kind is veel belangrijker.” �

interview

i Ton Duif in het NOS Journaal. 
“De media willen weten hoe het 
op de werkvloer zit. Met bobo’s 

hebben ze niet zoveel.”

i Debat in Nieuwspoort over 
de bezuinigingen op Passend 

onderwijs (2011)

m De AVS nodigt onderwijs-
politici regelmatig uit om in 
gesprek te gaan met school-

leiders, zoals in 2011 met 
toenmalig minister Marja van 

Bijsterveldt.

m Een Onderwijscafé in 2012, 
debat tussen onderwijsveld, 
politici en de organiserende 

partijen AVS, PO-Raad en 
VO-raad
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reportage

m a a r  l ief s t  1 . 20 0  b e zo ek er s  n e m en  a f s c h ei d  va n  to n  d u if

Op de laatste werkdag van een prachtige, vroege lenteweek is ook op het AVS-congres in Nieuwegein 

veel aandacht voor natuurlijke fenomenen. Met name apen doen het goed. Bioloog Patrick van Veen 

laat aan de hand van chimpanseegedrag zien hoe schoolleiders pestpatronen kunnen herkennen. 

Professor in de psychologie Mark van Vugt legt in een drukbezochte sessie uit dat de mens in 

leidinggeven juist van de aap verschilt door zijn empathische vermogens. En in zijn allerlaatste 

jaarrede als voorzitter van de AVS spreekt Ton Duif – door een van zijn toesprekers gekscherend 

‘bokito’ genoemd – nogmaals uitdrukkelijk de noodzaak uit voor het terugleggen van het primaat voor 

onderwijs bij de scholen. tekst joëlle poortvliet / foto’s: will geurds

De bijzondere en drukbezochte negentiende editie van het 

AVS-congres draait voor een belangrijk deel om het afscheid 

van de markante oprichter en voorzitter van de Algemene 

Vereniging Schoolleiders. In krap twintig jaar tijd heeft 

Ton Duif de schoolleider op de (politieke) kaart gezet, laat 

onder andere oud-onderwijsminister en goede vriend Loek 

Hermans weten. Hermans prijst Duif verder als een man 

die zijn tijd ver vooruit is, die hard gestreden heeft voor de 

sterk veranderende en kwetsbare positie van de schooldi-

recteur en daadwerkelijk veel heeft bereikt. Wanneer Ton 

Rombouts, burgemeester van Duifs woonplaats Den Bosch, 

ten tonele verschijnt, gaan de vermoedens richting een 

onderscheiding. En jawel, de vertrekkend voorzitter mag 

zich voortaan Offi cier in de Orde van Oranje-Nassau noe-

men. Het maakt de doorgaans zo mondige Duif even stil en 

zichtbaar geëmotioneerd.

Eigenaar Bij binnenkomst in het NBC in Nieuwegein 

schudt opvolgster Petra van Haren de congres-bezoekers 

hartelijk de hand. Aan het grote publiek stelt ze zich op 

Gedrag centraal op

Vertrekkend AVS-voorzitter Ton Duif geeft het voorzitterschap over 
aan zijn opvolger Petra van Haren.

De eerste congresgangers druppelen binnen.
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het podium kort voor als een echte verenigingsvoorzit-

ter – ‘jullie zijn niet alleen lid, maar ook eigenaar van de 

AVS’ – die rechtstreeks of via de ledenraad graag op de 

hoogte wordt gebracht van wat de leden van hun vereni-

ging wensen en verwachten. Haar voorganger Ton Duif 

doet alvast een duit in het zakje door tijdens zijn jaarrede 

negen punten op te sommen die volgens hem hoog op de 

onderwijsagenda moeten blijven staan. Er klinken instem-

mende geluiden van schooldirecteuren in de zaal bij Duifs 

pleidooi om de school als meer dan een optelsom van 

 cijfertjes en Citoscores te zien.

Loslaten De schoolleiders reserveerden een dag uit 

hun doorgaans hectische onderwijsbestaan voor prakti-

sche workshops, inspirerende sessies en een bezoek aan 

de goedgevulde beursvloer. Cees Aandewiel uit Groningen 

laat weten waarom hij al zo’n tien jaar probeert elk AVS-

congres bij te wonen. “Dit jaar speelde op school een hele 

legitieme reden om niet te gaan. Toch probeer ik dat dan 

los te laten. Het gevaar bestaat dat je anders niet aan je 

eigen professionalisering toekomt.” Marion van de Kamer 

staat bij de stand van Franklin Covey/CPS haar collega 

warm te maken voor één van de boeken van Stephen R. 

Covey. Zelf heeft ze alles al van hem en zijn adepten. “Ik 

ben al jaren echt fan, ja. Wist je dat er zelfs scholen zijn 

die volgens de Seven Habits werken?” Zijn kwadrant die 

‘urgentie’ en ‘belangrijk’ van elkaar scheidt, gebruikt Van 

de Kamer nog steeds voor haar weekplanning. “Zelfs bij 

de opvoeding van mijn kinderen grijp ik soms terug op de 

zeven eigenschappen. Ze blijven me inspireren.”

Morele organisatie Ook Marcel Hermens komt voor 

een ‘goeroe’, althans voor de kalme Nederlandse variant 

van iemand uit zijn onderwijsteam. “Een zeer belezen 

Gedrag centraal op 19e AVS-congres

Onderwijsgoeroe Luc Stevens: “Ik wil de schoolleider dichter bij de 
leerkracht brengen, zodat de leerkracht dichter bij de leerlingen komt.”

Bioloog Patrick van Veen pleit voor het observeren van gedrag in plaats van nieuwe systemen, regels of protocollen (rondom pesten).
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en bevlogen collega uit mijn team volgt de opleiding 

Pedagogisch tact bij Luc Stevens. Maar zijn gedachtengoed 

past ook in mijn straatje.” In zijn plenaire sessie kiest 

Stevens voor een eenvoudige vorm. Hij zegt de presentatie 

en fi lmpjes van bioloog Patrick van Veen, die pestproblema-

tiek illustreren, te waarderen. Bovendien sluit hij zich aan 

bij de ‘deskundig en komisch’ inleider die niet pleit voor 

nieuwe systemen, regels of protocollen (rondom pesten), 

maar veel meer voor het observeren van gedrag. Stevens: 

“Het zijn de mensen waar je op moet letten. Een school 

is een pedagogische, morele organisatie die kinderen tot 

ontwikkeling brengt. Ik wil de schoolleider dichter bij de 

leerkracht brengen, zodat de leerkracht dichter bij de leer-

lingen komt.”

Stevens kiest er bewust voor geen powerpoint mee te laten powerpoint mee te laten powerpoint

draaien. De emeritus hoogleraar orthopedagogiek praat in 

een rustig tempo en laat af en toe stiltes vallen zodat het 

gezegde goed door kan dringen. “Ik heb niet zozeer iets uit 

leggen. Ik wil graag mijn gedachten met jullie (de school-

leiders, red.) delen, meer is het niet.” Dat zijn denkwijze 

aankomt, blijkt wel uit de diverse tweets naar aanleiding 

van Stevens optreden. @PaulVerrijdt: “Bij Luc Stevens. De 

school is een pedagogische gemeenschap waar kinderen 

moeten (mogen) presteren naar vermogen!”

Parallel Toehoorder Marcel Hermens blijkt voor het 

eerst het AVS-congres te bezoeken. Hij is al dertig jaar werk-

zaam in het primair onderwijs en sinds drie jaar directeur 

van een eenpitter in Zeist: “Als ik de sprekers hoor over de 

lange loopbaan van Ton Duif bij de AVS, loopt dat parallel 

aan de thema’s die voor mij belangrijk zijn geweest.” Ict, 

professionalisering en de teamleider/directeur als aparte 

doelgroep met eigen belangen, zijn voorbeelden daarvan. 

“In de praktijk schuurt de positie van de schoolleider altijd 

een beetje tussen het team en het bestuur.”

In gesprek met de AVS bij de stand op de informatiemarkt.

Hoe kunnen de ‘7 Habits’ van Stephen Covey het onderwijs verrijken?

Leerlingen van het Entreprenasium geven tekst en uitleg over hun 
innovatieve school.

De antipest-app van de 9-jarige 
Dani Jonas uitproberen op de 

beursvloer.

Jaap Versfelt van leerKRACHT legt uit hoe je een lerende cultuur op 
school realiseert.
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reportage

#avscongres
Er werden op 14 maart veelvuldig tweets verstuurd met #avscongres, afkomstig van bezoekende schoolleiders, 

standhouders, AVS’ers en genodigden voor de afscheidsreceptie van Ton Duif. Een korte greep:

@AnitadeVries73: “Vandaag met vijf collega-directeuren op stap. Met de trein naar Nieuwegein.”

@DeKringRijen: “Op AVS-congres stelt Patrick van Veen (Apemanagement) dat we meer weten van pestgedrag van apen dan van 

pestgedrag van kinderen. Leerzaam!”

@alklaver: “Luc Stevens uiterst kritisch over evidence based onderwijs. Het gaat om opvoeden!”evidence based onderwijs. Het gaat om opvoeden!”evidence based

@gerardalofs: “Deelnemers bedankt voor de inbreng tijdens mijn workshop. Veel succes met het toepassen in de praktijk!”

@DeKringRijen: “Al weer een paar bekende gezichten op het AVS-congres gezien en gesproken. Interessante dag.”

@michelrog: “En nu afscheid nemen van de zojuist geridderde Ton Duif. Fijne oud-collega met groot hart voor onderwijs!”

Juist gespreid leiderschap – één van de drie inhoudelijke 

pijlers binnen het congresthema ‘Leiders voor de toekomst’ 

– biedt handvatten om als leidinggevende in het funde-

rend onderwijs minder solitair te werk te gaan. Mark van 

Vugt, professor groeps- en organisatiepsychologie aan de 

Vrije Universiteit (VU), maakt in een heldere voordracht 

duidelijk dat gespreid leiderschap helemaal past bij het 

‘nieuwe brein’. In tegenstelling tot het brein van verwante 

primaatsoorten, waar leiderschap vaak in dominantie tot 

uiting komt. “Eigenlijk zijn onze hersenen niet gemaakt 

voor macht, voor managers die zeggen wat we moeten 

doen, maar voor natuurlijk gezag. We accepteren leiding 

voor een bepaalde actie als we weten dat de kennis van die 

personen toegevoegde waarde heeft.” Een vorm van leider-

schapsacceptatie die wellicht ook vertrekkend voorzitter 

Ton Duif maar liefst negentien jaar in positie heeft kunnen 

houden. �

Het AVS-congres 2014 werd mede mogelijk gemaakt door 

hoofdsponsoren: Driessen HRM, Van Beekveld & Terpstra, 

Lunchen op School (LoS), Leeuwendaal en ScholenDossier.

En door: Wat werkt op school!, Onderwijs maak je samen, CBE, 

CPS, Penta Nova en Kennisnet.

Op www.avs.nl/congres2014 staan presentaties

van diverse sprekers, evenals de jaarrede van scheidend

AVS-voorzitter Ton Duif. Het 20e AVS-congres zal plaatsvinden

op vrijdag 20 maart 2015.

Nadat burgemeester Rombouts van Den Bosch Ton Duif een lintje opspeldde, vond een informele afscheidreceptie plaats. “Het bleef nog lang onrustig in 
Nieuwegein.”

Professor in de psychologie Mark van Vugt: “Onze hersenen zijn 
gemaakt voor natuurlijk gezag.” 
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Bezoek onze webshop www.kwintessens.nl

met acti ecode 
AVS10

10% korting op alle 
educatieve uitgaven 
en workshops!

voor AVS-leden

ad
ve

rt
en

ti
e

Actuele uitgaven > www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

AVS Publicaties

Zicht op pensioen, Bestaansrecht scholen primair 
onderwijs, Naar andere schooltijden en dan?, 
Goed onderwijs goede MR.

De AVS publiceert met enige regelmaat uitgaven 
over actuele onderwerpen die geschreven zijn 
voor schoolleiders in het primair onderwijs. 
Publicaties die direct bruikbaar zijn in uw eigen 
onderwijspraktijk.

Is er een nieuwe CAO PO, zijn er wijzigingen in 
of wordt de cao verlengd? De nieuwste versie is 
steeds verkrijgbaar bij de AVS.
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Jasper van Dijk, 

woordvoerder Onderwijs namens de SP in de Tweede Kamer.

politieke column

bij twijfel niet inhalen
Het zogenaamde Passend onderwijs gaat 

per 1 augustus 2014 van start. Volgens 

staatssecretaris Dekker zijn er geen aanpas-

singen meer nodig. Toch zijn er grote zor-

gen: het stoplicht staat op oranje, zeggen 

onderzoekers. Centraal probleem: ouders 

en leraren worden onvoldoende betrokken 

bij de invoering. Daarom  gaat de staats-

secretaris informatiepakketten maken en er 

komt een actieweek.

Gaat dit werken of zijn het lapmiddelen? 

Ik vrees voor een grote kloof tussen papier 

en werkelijkheid, tussen ministerie en 

werkvloer. Opnieuw wordt een onderwijsver-

nieuwing van bovenaf opgelegd. Opnieuw 

wordt top down aan scholen opgelegd wat 

zij moeten doen. Dat zouden we juist nala-

ten, sinds de Commissie Dijsselbloem. We 

zouden vernieuwingen zorgvuldig invoeren: 

‘Zonder draagvlak geen grote hervormin-

gen’, was het adagium.

Veel leraren willen best aan de slag met 

Passend onderwijs, maar niet onder de 

huidige omstandigheden: grote klassen, 

hoge werkdruk, verplichte toetsen, pres-

tatiedwang en differentiatie. De Evaluatie-

commissie Passend onderwijs constateert 

dat ook. De commissie vindt dat de staats-

secretaris een tegenstrijdige boodschap 

afgeeft. Enerzijds pleit de regering voor 

Passend onderwijs, anderzijds voor excel-

lentie en differentiatie. Enerzijds wil Dekker 

dat scholen beter presteren, anderzijds wil 

hij dat ze meer zorgleerlingen opnemen. 

Hierdoor vrezen scholen terecht dat ze wor-

den afgerekend op hun zorgbeleid.

Mijn stelling is dat ‘Passend’ onderwijs 

zonder aanpassingen buitengewoon 

moeizaam zal verlopen. Dat wordt beves-

tigd door onderzoek van de Algemene 

Onderwijsbond: ‘Passend onderwijs vanuit 

de leraar bezien’. Enkele conclusies: 

leraren hebben het gevoel dat ze weinig 

invloed hebben op de zorgstructuur. Meer 

dan de helft van de leraren heeft geen idee 

of er een ondersteuningsprofi el is opge-

steld. En: leraren willen kleinere klassen, 

bij voorkeur rond de 23 leerlingen.

De gemiddelde klassengrootte ligt nu op 

26 leerlingen en wordt steeds groter. 28 tot 

30 leerlingen is allang geen uitzondering 

meer. Bovendien zeggen leraren gemiddeld 

vijf zorgleerlingen per klas te hebben, 

terwijl ze aangeven er maximaal drie aan te 

kunnen. Met het Passend onderwijs zal dit 

aantal alleen maar toenemen. Een leraar: 

“Het zal zeker niet lukken met grote klas-

sen. Ik heb als docent niet de tijd om de 

zorgleerling de aandacht te geven die hij 

nodig heeft.”

Dan is er nog de verevening, waardoor het 

budget evenredig over alle regio’s wordt 

verdeeld. Hierdoor zullen veel scholen in 

het oosten en het zuiden van het land een 

fl ink bedrag kwijtraken. Dekker roept deze 

scholen op tot een ‘forse inspanning’. Dat 

is een dooddoener. In de praktijk zal het 

budget voor veel zorgleerlingen verloren 

gaan. Ik heb in het Kamerdebat in decem-

ber vergeefs gevraagd om compensatie.

In hoeverre is Passend onderwijs een 

mission impossible zolang er niets wordt 

gedaan aan de omstandigheden? Met 

alleen meer voorlichting gaat het niet 

lukken, er zullen structurele maatregelen 

moeten komen. Als de regering dat niet 

doet, wordt Passend onderwijs in de prak-

tijk knellend onderwijs.

Zolang die structurele maatregelen er 

niet komen, heb ik gevraagd om uitstel 

van Passend onderwijs. Daarmee krijgen 

scholen op zijn minst meer tijd om zich op 

het nieuwe beleid voor te bereiden. Het zou 

ook recht doen aan onderzoek van CNV, 

waaruit blijkt dat 60 procent van de school-

leiders niet klaar is voor Passend onderwijs 

vanaf komend schooljaar. Dekker wil 

echter van geen wijken weten. Niet gehin-

derd door de lessen van de Commissie 

Dijsselbloem raast hij voort. Bij code oranje 

is mijn advies: bij twijfel niet inhalen. Zeker 

niet als het om kwetsbare kinderen gaat. �

r e a g e r e n ?
Mail naar jvdijk@sp.nl of 

jasper.vdijk@tweedekamer.nl.

‘ pa s s e n d ’  o n d e r w i j s 
z a l  z o n d e r 
a a n pa s s i n g e n 
b u i t e n g e w o o n 
m o e i z a a m  v e r lo p e n

Foto: Bas Stoffelsen/SPFoto: Bas Stoffelsen/SP
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Mag een directeur ook zitting nemen in de 
medezeggenschapsraad of gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad?

tekst jan stuijver

Geregeld krijgt de helpdesk van de AVS vragen over de medezeg-

genschap en de rol van schooldirecteuren hierin.

Als u als directeur door het schoolbestuur gemandateerd bent om 

het gesprek namens het bestuur met de medezeggenschapsraad 

(MR) te voeren, kunt u géén lid zijn van de MR. U vervult dan 

 namelijk een bestuurlijke rol.

Voor lidmaatschap van de gemeenschappelijke medezeggenschaps-

raad (GMR) ligt dit anders. U bent in de rol van werknemer vrij om 

zitting te hebben in de GMR. Het moet in het managementstatuut 

dan wel duidelijk zijn dat u geen mandaat heeft van het school-

bestuur om met de GMR overleg te voeren namens het bestuur.

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 werk-

dagen 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. 

e e n  av s - l i d  o v e r  d e  h e l p d e s k :

‘ i k  b e n  o n d e r  d e  i n d r u k  v a n  d e 
s n e l h e i d  w a a r m e e  d e  av s  h e l p d e s k 
m i j  g e h o l p e n  h e e f t  m e t  m i j n  v r a a g ’

c o m m i s s i e  o n d e r w i j s

Doordecentralisatie buitenonderhoud, krimp en fl exibele onderwijstijden
De commissie Onderwijs van de AVS boog zich begin 
februari over de doordecentralisatie buitenonderhoud, 
leerlingenkrimp en de fl exibilisering en wijziging 
van onderwijstijden.

Voor de onderwerpen krimp en de doordecentralisatie 

buitenonderhoud, die vanaf januari 2015 van kracht 

zal zijn, was Gert Jan van Midden van de PO-Raad uit-

genodigd als deskundige. Er ontstond een levendige 

en boeiende dialoog. De samenwerking tussen school-

besturen en gemeenten en daardoor de voortgang 

van de doordecentralisatie, blijkt ver uiteen te lopen 

door de ingewikkelde materie. Het biedt zeker kansen, 

maar er zijn ook risico’s voor scholen als de overstap niet zorgvuldig 

wordt uitgewerkt. Hoewel gemeente- en schoolbesturen samen veel 

regelen, moeten schoolleiders opletten dat ze betrokken blijven en 

gesprekspartner zijn voor hun bestuur. De organisatie Ruimte-OK is 

speciaal in het leven geroepen om school- en gemeentebesturen te 

ondersteunen bij een goede overdracht.

Wat betreft krimp constateert de commissie dat het heel belangrijk 

wordt deze ontwikkeling te zien als kans in plaats van bedreiging. 

Alleen dan kunnen de mogelijkheden die het zeker ook biedt, ontdekt 

worden. Niet concurrentie en PR zijn de oplossing, maar samenwerken 

en aanpassen. Het lijkt verstandig op regionale scenario’s te sturen, 

op brede interzuilaire samenwerking én een realistische benadering. 

Prognoses zijn hierin heel belangrijk. Ga bij het opstellen daarvan 

uit van feiten en kijk niet verder dan vijf jaar vooruit, is het devies. 

Inhoud en kwaliteit van het onderwijs moeten altijd 

leidend zijn, niet de economische motieven. Het 

Scenariomodel PO (www.scenariomodelpo.nlScenariomodel PO (www.scenariomodelpo.nlScenariomodel PO ( ) is, 

door de combinatie van gemeentelijke gegevens en 

informatie van DUO, een goed hulpmiddel.

Flexibilisering en wijziging onderwijstijden zijn 

onontkoombaar, concludeert de commissie. Het 

komt niet voort uit het belang van kinderen of 

leerkrachten, maar is een maatschappelijke ontwikkeling ingegeven 

door veranderingen in werk en leven. Aanpassingen aan nieuwe 

werk- en gezinssituaties zullen in het voordeel van zowel leerlingen als 

ouders en leerkrachten zijn. Wel moeten scholen zich realiseren dat 

dit kosten met zich meebrengt. Vooral de grote veranderingen richting 

dagarrangementen met fl exibele onderwijstijden vragen fi nanciële 

investeringen, meent de commissie Onderwijs.

De bijeenkomst leidde tot een aantal adviezen aan het AVS-bestuur. 

De volgende commissievergadering is op vrijdag 4 april 2014.
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a v s  i n  d e  p e r s

21e eeuws onderwijs en toptalent 
stimuleren

In het kader van het afscheid van Ton Duif sprak Paul van Liempt 

van BNR Nieuwsradio op 11 maart met de scheidend voorzitter over 

de toekomstige organisatie van het onderwijs, die schreeuwt om 

multifunctionele gebouwen, aldus Duif. “Schoolgebouwen zijn niet 

ingericht op 21e eeuws onderwijs. Dat is echt nodig om elk kind 

op maat te bedienen.” Verder vindt Duif de plannen van Dekker 

om toptalent te stimuleren terecht, maar vraagt hij zich af of de 

fi nanciering toereikend is. “Kijk ook eerst goed naar bijvoorbeeld 

de regelgeving van de inspectie. Je kunt niet zomaar gaan husselen 

met leerlingen en niveaus.”

a r b o w e t g e v i n g

Arbocatalogus PO en de AVS
De Arbocatalogus PO maakt onderdeel 

uit van de cao in het primair onderwijs en 

biedt iedereen die werkt in het primair 

onderwijs praktische informatie over 

arbeids omstandigheden (arbo). De werk-

gevers- en werknemersorganisaties, 

waaronder de AVS, zijn de eigenaren van 

de Arbocatalogus PO. De Arbowetgeving geeft lang niet altijd aan 

hoé het primair onderwijs moet werken aan het verbeteren van 

de arbeidsomstandigheden van het personeel. De werkgevers en 

de werknemers in het po geven daarom in de Arbocatalogus PO 

praktische oplossingen om te voldoen aan de algemene eisen uit de 

Arbowetgeving.

Meer informatie: www.arbocataloguspo.nl

o n d e r w i j s p o o r t

Debat over krimp
In 2020 zitten er 140.000 
leerlingen minder op de basis-
school dan in 2012 en ook een 
groot deel van de vo-scholen 
krijgt of heeft al te maken 
met de gevolgen van krimp. 
In Onderwijspoort – voorheen 

het Onderwijscafé – op woensdag 2 april aanstaande 
in Nieuwspoort Den Haag gaat het onderwijsveld onder 
leiding van Boris van der Ham samen met Kamerleden van 
D66, PvdA, CDA en de VVD in debat over het anticiperen op 
teruglopende leerlingenaantallen.

Teruglopende leerlingenaantallen hebben personele en fi nanciële 

consequenties, maar ook gevolgen voor de kwaliteit en diversiteit 

van het aanbod. Wat kunnen we doen om te anticiperen op krimp? 

Welke creatieve oplossingen zijn er om de onderwijskwaliteit 

ondanks krimp hoog te houden? En hoe geven we samenwerking 

vorm om krimp het hoofd te bieden? Deze vragen staan centraal in 

het debat. Staatssecretaris Dekker werkt momenteel aan de uitwer-

king van maatregelen uit zijn beleidsvisie op krimp in het onderwijs. 

De brief hierover stuurt hij binnenkort naar de Tweede Kamer.

Onderwijspoort is een initiatief van de AVS, VO-raad en PO-Raad. 

Politici, beleids- en opiniemakers gaan met elkaar en met vertegen-

woordigers van het veld in gesprek en debat. Het publiek speelt in de 

dynamische setting van Onderwijspoort een actieve rol. Na afl oop kun-

nen aanwezigen napraten onder het genot van een hapje en drankje.

Datum: 2 april 2014

Tijd: inloop vanaf 16.30 uur, start debat om 17 uur, einde 18.30 uur

Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag

Toegang: gratis

Aanmelden: www.hetonderwijscafe.nl

p u b l i c at i e s

Handboek AVS
In april ontvangen alle AVS-leden het handboek van de AVS 

met daarin het professionaliseringsaanbod voor het school-

jaar 2014/2015, vakinformatie en verenigingsinformatie. Het 

handboek komt in de plaats van de agenda. Steeds meer leden 

geven aan de agenda niet te gebruiken, omdat ze beschikken 

over een digitale agenda. De vak- en verenigingsinformatie 

hebben ze echter wel graag bij de hand. Met de komst van het 

handboek is alle informatie die u gedurende het schooljaar 

nodig hebt gebundeld in één handzaam boekwerk.

Campagne Zon Zoekt School
In februari lanceerde AVS-
voordeelpartner Natuur & 
Milieu de campagne Zon Zoekt 
School op diverse stations 
in Nederland, zo ook op 
station Eindhoven. Speciaal 
voor scholen heeft Natuur 
& Milieu tot 15 juli 2014 een 
uniek aanbod waarbij scholen 

door het plaatsen van zonnepanalen profi teren van lagere energiekosten, 
zonder zelf te investeren. Ook het regelwerk en onderhoud wordt uit 
handen genomen. Al meer dan 150 scholen doen mee! Overstappen op 
zonnestroom is eenvoudig en aan te vragen via www.avs.nl/avsvoordeel/
energie. Meer informatie: www.zonzoektschool.nl
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voor: leraren po, vo, mbo en so die minder dan vier jaar 

werkzaam zijn in het onderwijs en behoefte hebben aan 

coaching

van: Onderwijscoöperatie en Lerarenkamer

wanneer: 9 april

waar: Utrecht

wat: inspiratiedag

Inspiratiedag startende leraren
Startende leraren leren kijken over de grenzen van de eigen 

school, horen wat er allemaal gebeurt in onderwijsland, 

laten zich inspireren door verschillende sprekers, delen 

ervaringen, halen praktijktips en trucs op bij geroutineerde 

leraren en ervaren wat passie is. De dag wordt georgani-

seerd en geleid door zeer ervaren leraren, leraren die ooit 

Leraar van het Jaar zijn geweest en zich verenigd hebben 

in de LerarenKamer. De Inspiratiedag is de eerste activiteit 

van het project ‘Bovenschoolse Inductie’, een begeleidings-

project voor startende leraren. Informatie en aanmelden: 

secretariaat@onderwijscooperatie.nl

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: schoolbesturen

van: Kennisnet

wat: brochure

Mediawijsheid voor 
schoolbestuurders

Mediawijsheid een vaste plek geven binnen de school. Er 

wordt veel over nagedacht en gesproken, maar de invulling 

concreet maken is nog wel eens lastig. Wat is een mediawijze 

school? En hoe wordt een school het? Ervaringen, stap-

penplannen, modellen en protocollen helpen de volgende 

stap te zetten in een voortdurend proces naar mediawijsheid. 

Downloaden: www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/

brochure-mediawijsheid-voor-schoolbestuurders

voor: primair onderwijs

van: Onderwijs Maak Je Samen i.s.m. Universiteit Leuvenen 

CEGO

wat: kindvolgsysteem

Looqin PO: procesgericht 
kindvolgsysteem

Maakt het mogelijk om kinderen van 0 tot 18 jaar binnen één 

systeem te volgen in hun ontwikkeling. Is gericht op de profes-

sionaliteit en de professionalisering van leraren en gaat uit van 

het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. De focus 

ligt op het primaire proces en maximale output. Biedt inspiratie 

voor interventies op basis van zeven betrokkenheidsverhogende 

factoren. Ga naar www.looqin.nl om gratis uit te proberen. 

Vanaf 1 augustus 2014 kunnen scholen met een licentie aan de 

slag, tegen een betaling per leerling.

voor: primair onderwijs

van: Arbeidsmarkt Platform PO, Onderwijscoöperatie, 

Kennisland

wanneer: aanmelden tot 6 april a.s.

wat: programma

Onderwijs Pioniers 2014-2015
Biedt enthousiaste leraren en hun leidinggevenden de kans 

om samen concreet invulling te geven aan de professionele 

ruimte, met behulp van budget, begeleiding, een leernetwerk 

en een podium. Onderwijs Pioniers gelooft dat ideeën van 

ambitieuze leraren kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit 

en het werkplezier. Het is echter niet altijd even gemakkelijk 

om leiding te geven aan een gewenste verandering. Alle leraren 

primair onderwijs kunnen tot 6 april a.s. een idee indienen via 

www.onderwijspioniers.nl.

voor: leerkrachten onderbouw

van: Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB)

wat: gratis lesprogramma Koningsspelen

Funkey Koningsspelen voor 
kleuters

Om onderbouwleerkrachten te ondersteunen in de organisatie 

van de Koningsspelen zijn de ‘Funkey Koningsspelen voor kleu-

ters’ ontwikkeld: een spelletjesprogramma over samenwerken-

de prinsen en prinsessen, gouden kronen, statige kastelen en 

andere ‘Koninklijke’ zaken. Het programma kan binnen of buiten 

worden uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van materialen 

die normaliter aanwezig zijn in een gymzaal. Het lesprogramma, 

waarbij ‘fun’ in goed bewegen centraal staat ofwel ‘key’ is, is 

ook te gebruiken voor groepen 3 en hoger. Meer informatie: 

www.knhb.nl en funkey@knhb.nl
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voor: vanaf 8 jaar

van: Theater Artemis en Theater Antigone

wanneer: t/m 16 mei 2014

waar: Nederlandse en Belgische theaters

wat: (school)voorstelling

Bekdichtzitstil
Een ode aan het wild spelende kind. Raakt aan het actuele 

thema van kinderen en ADHD, autisme en de vraag of we niet te 

veel ‘natuurlijke’ eigenschappen van kinderen medicaliseren. 

De voorstelling laat hierbij de eigen blik van het drukke, soms 

onhandelbare kind zien, en hoe daarmee wordt omgesprongen. 

www.artemis.nl

voor: onderwijsprofessionals po en vo

van: Akxento

wat: schoolprofilering

Pimp Your School!
Met Pimp Your School wordt ingezet op het behalen van quick 

wins binnen het primair, speciaal en voortgezet onderwijs op 

het gebied van profi lering en (online) communicatie. Geen 

onnodige plannen van aanpak en vaststelling van identiteit en 

visie. Scholen weten allang wat ze willen en wie ze zijn. Pimp 

Your School zorgt ervoor dat wat scholen uit willen stralen 

ook daadwerkelijk naar voren komt in hun communicatieve 

uitingen. Ook intern helpt het de school dit beeld uit te dragen. 

Meer informatie: www.akxento.nl/nl/pimpyourschool of 

merlijnnorder@akxento.nl

voor: groep 6, 7 en 8

van: NOS Jeugdjournaal en Beeld en Geluid

wanneer: inzenden vóór 17 april

wat: wedstrijd

Jeugdjournaalwedstrijd
Wie mag op zaterdag 14 juni samen met een van de ‘echte’ 

presentatoren het NOS Jeugdjournaal presenteren? Kinderen 

kunnen via hun school streven naar de prijs voor het beste 

presentatietalent én voor de schoolklas die het meest originele 

jeugdjournaal maakt. De uitzending moet volledig in het teken 

staan van het WK voetbal 2014. De deadline voor het inzenden 

van beide fi lmpjes is 17 april. Een jury selecteert tien fi nalisten 

die op 11 juni met hun hele klas naar de Jeugdjournaaldag 

in Beeld en Geluid in Hilversum. www.beeldengeluid.nl/

jeugdjournaalwedstrijd

voor: geïnteresseerden

van: SWP

wat: boek

Pedagogisch werkzame 
factoren in jeugdzorg en 
onderwijs
In ‘De kracht van opvoeden’ worden opvoedingsvragen en 

ontwikkelingsopgaven vanuit diverse kanten belicht, waarbij 

steeds wordt nagegaan hoe de kracht van opvoeden in de prak-

tijk van jeugdzorg en onderwijs tot zijn recht kan komen. Met 

aandacht voor belangrijke ontwikkelingsdomeinen van kinderen 

en voor de vraag hoe pedagogische krachten kunnen worden 

aangewend om problemen in deze domeinen te voorkomen en 

verhelpen. Het boek maakt de balans op van de huidige stand 

van zaken in de jeugdzorg en het onderwijs ten aanzien van 

effecten en werkzame factoren. www.swpbook.com

Voor: po en vo

Van: Touch & Go

Wat: signaleringssysteem

Antipest-app
De Touch & Go Junior tablet, bedacht door de negenjarige 

Dani Jonas, is een applicatie die pestproblemen op school 

eenvoudig in kaart brengt. Leerlingen kunnen op een speelse 

manier vragen beantwoorden en gevoelens of problemen uiten, 

die ze niet face to face durven te bespreken. De gegevens 

komen terecht bij de leerkracht. www.meldpesten.nu

voor: bovenbouw basisonderwijs, voortgezet onderwijs

van: Media Rakkers

wat: gratis lesprogramma

100 jaar Reclame, 100 jaar 
Beroemd

De reclamewijsheid van leerlingen verbeteren in het kader 

van Burgerschap of als onderdeel van een (ander) vak? Het 

lesprogramma bereidt ook voor op (een klassenbezoek aan) 

de tentoonstelling 100 Jaar Reclame, 100 jaar Beroemd!, die 

tot eind april te zien is in de Beurs van Berlage in Amster-

dam (t 5 pp). Leerlingen worden meegenomen in een reis 

door de tijd, over wat wel of niet mag in reclame, leren 

alles over reclame-iconen en maken zelf een commercial. 

http://mediarakkers.nl/index.php/basisschool/lesmateriaal 

en www.reclametentoonstelling.nl
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Samen presteren met plezier

Ketenpartners
Wat drijft u in de samenwerking met gemeenten 
en andere partners? 
De wettelijke verplichting alleen? 
Of gaat u voor het maatschappelijk succes?

DBR denkt graag met u mee over: 

  Succesvolle interventies in het krachtenveld; 

  Hoe u regie houdt in het maatschappelijk 
speelveld; 

  Hoe u uw eigen mensen gemotiveerd houdt; 

  De kracht van teamwerk.

Sterk in ontwikkeling
Advies  |  Training  |  Coaching
www.dbr.nl  |  info@dbr.nl  |  t 010 - 44 00 855

 

Bij- en nascholing van uw onderwijs-
personeel voordelig faciliteren

Aan de slag met e-learningcursussen 
van gerenommeerde onderwijspartijen

Professionele ontwikkeling toetsen, 
bijsturen en vastleggen

teacherschannel professionaprofessionalprofessionalprofessiona

Kijk op www.teacherschannel.nl

Invulling geven aan uw professionaliseringsbeleid
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boekbespreking – interview

Welke vragen heeft de achterban zoal op 

het gebied van pensioen?

“De wijziging van de AOW-leeftijd houdt 

velen bezig: wat gebeurt er als ik toch eerder 

ga stoppen met werken? Wat gebeurt er 

als ik langer doorwerk na mijn AOW? Hoe 

zit het met mijn pensioen en het opnemen 

van BAPO? Wat als ik mijn baan verlies en 

werkloos raak; hoe zit het dan met mijn 

pensioen? Allemaal situaties die vragen om 

opheldering. Mensen willen weten hoe ze 

erop kunnen anticiperen. Het blijkt lastig om 

de juiste keuze te maken.”

Voor wie is de publicatie bedoeld?

“De publicatie is niet alleen bedoeld voor 

pensioengerechtigden of midden vijftigers 

die steeds meer in de buurt komen van de 

pensioengerechtigde leeftijd. Het is ook 

geschikt voor directeuren die vanuit hun rol 

als operationeel werkgever inzicht dienen 

te hebben in de systematiek rondom het 

pensioen.”

Wat heeft ‘Zicht op pensioen’ hen te bieden?

“Het boek geeft alle ins en outs weer op het 

gebied van de AOW en het pensioen(fonds): 

van hoe het wordt opgebouwd tot de gevol-

gen voor het pensioen in specifi eke situaties 

zoals het hebben van een uitkering, een 

scheiding, in geval van nabestaanden, ont-

slag, et cetera. De kracht van de publicatie 

is dat we ingaan op de consequenties per 

situatie en daarmee advies op maat bieden. 

We creëren duidelijkheid en geven informatie 

over de dingen waar mensen rekening mee 

moeten houden. Ook krijgen lezers inzicht in 

de werkwijze van het ABP.”

De overheid wil langer doorwerken stimule-

ren. Wat betekent dit voor de schoolleider 

van nu?

zicht op pensioen
“Langer doorwerken loont uiteraard, je 

bouwt dan meer pensioen op. Maar daar 

hoeven pensioendeelnemers niet meteen 

van te schrikken of teleurgesteld in te 

zijn. Eerder stoppen met werken kan nog 

steeds. In het kader van leeftijdsbewust 

personeelsbeleid is het deeltijdpensioen bij-

voorbeeld een mogelijkheid. Flexibiliteit en 

maatwerk zijn kernbegrippen in toekomstige 

pensioenscenario’s.”

Waar moet men specifi ek op letten 

in ontslagsituaties?

“Het recht op voorwaardelijk pensioen 

raak je kwijt als je langer dan 18 maanden 

werkloos bent. Als ontslag dreigt, kunnen 

schoolleiders bijvoorbeeld met hun bestuur 

regelen dat ze vóór het daadwerkelijke ont-

slag keuzepensioen nemen. Dat kan vanaf 60 

jaar, bijvoorbeeld 10 procent. Dan behoud je 

het recht op voorwaardelijk pensioen.”

Wat gaat er in de nieuwe CAO PO 2014 

 precies veranderen omtrent de BAPO?

“Er komt een overgangsregeling van de 

‘oude’ naar de ‘nieuwe BAPO’. Daarover is 

men nog druk in onderhandeling. Zeker is 

wel dat er rekening wordt gehouden met de 

gewijzigde AOW-leeftijd. Het opnemen van 

BAPO – al dan niet in combinatie met andere 

spaarsaldi – mag er nooit toe leiden dat 

feitelijk minder gewerkt wordt dan 50 pro-

cent van de voorafgaande werktijd op week-

basis. Voor werknemers die op 31december 

2005 56 jaar of ouder zijn en vanaf 1 april 

1997 continu in dienst zijn geweest blijft 

echter de huidige regeling bestaan. Zij kun-

nen voor maximaal 50 procent verlof (BAPO 

of BAPO en spaarverlof samen) op jaarbasis 

opnemen in plaats van op weekbasis. Als je 

in die categorie valt, is het dus wijs om niet 

langer te wachten met het opnemen van 

BAPO.”

Waarom zou iedere vijftiger en/of operatio-

neel werkgever ‘neel werkgever ‘neel werkgever Zicht op pensioen’ moeten 

aanschaffen?

“Zorg voor tijdig inzicht in je persoonlijke 

situatie en die van je werknemers. Laat het 

pensioen niet op je afkomen, maar bereid 

je voor, weet wat je kunt verwachten. Het 

boekje biedt een korte quickscan waarmee 

je een goed overzicht krijgt dat duidelijk 

maakt welke (knel)punten verder uitgediept 

en onderzocht moeten worden. De AVS 

Helpdesk kan indien nodig op basis van de 

gewijzigde wetgeving en cao een vervolgad-

vies op maat verzorgen. Voor een specifi eke 

fi nanciële scan verwijzen we leden door naar 

onze deskundige contacten op dat gebied, 

zoals PROambt.” �

Zicht op pensioen, Algemene Vereniging Schoolleiders, Utrecht, 

2014, bestellen (t 17,50) via www.avs.nl/vereniging/publicaties 

enproducten/zichtoppensioen

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te  vinden 

op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

Het zicht op pensioen roept veel vragen op, mede door de vele aangekondigde 
veranderingen en de overheid die langer doorwerken wil stimuleren. Bij 
de AVS Helpdesk komen hierover wekelijks meerdere vragen binnen van 
leidinggevenden in het onderwijs. De AVS zette daarom de veranderingen en 
consequenties voor de persoonlijke situatie en voor die van medewerkers 
op een rijtje in de publicatie ‘Zicht op pensioen’. AVS-helpdeskadviseur en 
samensteller Jan Stuijver geeft een toelichting. tekst vanja de groot
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DrieDee Online: opbrengsten in één oogopslag
Niets dan lof. Dat bereikte ons toen we een jaar geleden een rondgang deden en gebruikers vroegen 
naar DrieDee. Maar we hoorden ook dat het de hoogste tijd was voor een computerversie. Die wens 
vervult Cedin met DrieDee Online. Nu de webbased-software klaar is, zijn de verwachtingen dan ook 
hoog gespannen. Kan dit succesnummer in sexy-applicatievorm niet alleen maar tegenvallen? Brengt 
DrieDee Online naast Cito en ParnasSys niet nog meer van hetzelfde?

‘Zeker niet’, klinkt het krachtig uit Marie Balvert’s mond. Zij 
is senior onderwijsadviseur bij Cedin en geestelijk moeder 
van het programma. ‘Het is een toevoeging. Je gebruikt 
DrieDee Online naast bijvoorbeeld Cito en Parnasyss. Je 
ziet in een oogopslag hoe de school ervoor staat: op be-
stuurs-, school- en groepsniveau. Zo komen we ook aan de 
naam. We meten 3 verschillende dimensies zodat er 1 dui-
delijk beeld ontstaat. Er is ook een functionaliteit waarin je 
kunt onderbouwen waarom je leerlingen uitsluit. Dit is een 
aspect waarmee we anticiperen op de ontwikkeling van pas-
send onderwijs. Ik waag me niet verder aan mooie woorden 
over het programma. Als moeder praat je nooit lelijk over 
je kind. Laat de ervaringen van de gebruikers van DrieDee 
Online spreken. Al wil ik nog wel even kwijt dat we op ter-
mijn benchmarking willen toevoegen. Het zou prachtig zijn 
als DrieDee Online scholen de mogelijkheid biedt. Het idee 
is best practices te verwerken en als vergelijkingsmateriaal te 
presenteren. ’

‘Ik ervaar het als tijdswinst’
‘Hier geef je onderwijs voor.’ Adrie Bolijn, directeur/be-
stuurder van Stichting openbaar basisonderwijs Salland, is 
er duidelijk in. ‘Met de opbrengsten en analyses van Drie-
Dee kom je bij de kern van de zaak, de inhoud en kwaliteit 
van het onderwijs. Je komt echt in de klas. En dat is toch 
wat we willen met z’n allen? Niet alleen scores optekenen, 
maar opbrengsten in perspectief zien, analyses maken waar-
op je kunt sturen. DrieDee Online presenteert feiten die je 
over een periode van drie jaar kunt aflezen. De tendenzen 
bespreken we met elkaar: bestuurders, directie, intern 
begeleiders en leerkrachten. De Excellversie van 3D was 
natuurlijk uit de tijd. Ik heb twee jaar geleden al gevraagd 
of het niet anders kon. Met de online-uitwerking werkt 
iedereen in dezelfde omgeving, klopt de gegevens in en het 
resultaat is direct zichtbaar. Ik ervaar het als tijdswinst. Met 
DrieDee Online creëer je tijd voor andere zaken.‘ 

‘Je hebt altijd actuele cito-en inspectienormen’ 
‘Ik vind het plezierig de gegevens op een rijtje te hebben. 
Zo weet je hoe je ervoor staat.’ Aly Miedema is IB’er bij de 
Feiko Clockschool in Oude Pekela. ‘Wij werkten al met 3D. 
De keuze daarvoor is drie jaar geleden gemaakt en gekop-

peld aan de invoering van ParnasSys. DrieDee Online gaat 
dieper. Het helpt bij het maken van analyses en het trekken 
van conclusies. De opbrengsten bespreken we met elkaar. 
Dat gaat verder dan alleen de scores voor taal, lezen en 
rekenen de revue te laten passeren. In het systeem is ruimte 
voor zaken als  leerlinggewicht of grootte van de school. Je 
hebt altijd de actuele cito-en inspectienormen bij de hand 
en je kunt daarnaast ook de eigen schoolnormen invoeren. 
Ik hoop dat ik met DrieDee Online net zo goed of nog beter 
kan werken dan met het oude.’

Marie Balvert: ‘Bekijk de demo op www.driedeeonline.nl 
en mail me wat je vindt. Of nodig Cedin uit voor een live-
demonstratie. Krijg je advies in 3d!’ 

www.cedin.nl 

Cedin is actief in educatieve dienstverlening. Deskundig, 
effectief, betrouwbaar. Al decennia lang. Maar prestaties 
uit het verleden garanderen geen succes in de toekomst. 
Daarom is Cedin voortdurend in ontwikkeling, waardoor 
u met uw vraag van vandaag èn die van morgen bij ons 
terecht kunt.
Lavendelheide 21 9202 PD Drachten  088 - 0200 300

DrieDee Online in één oogopslag:

-	 software	direct	toegankelijk	via	webbrowser,	ook	op	
tablet	en	smartphone

-	 altijd	een	snel,	doelmatig	én	actueel	overzicht	op	
school-,	toets	én	groepsniveau

-	 wegingsfactor	meegenomen	in	de	getoonde	inspec-
tienorm

-	 uitsluitend	uw	eigen	schoolnormen	en	de	groepsge-
middelden	invullen

-	 opbrengsten	in	relatie	tot	ondergrens	inspectie,	het	
landelijk	gemiddelde	en	uw	eigen	schoolnorm

-	 per	toets	ruimte	voor	verantwoording	over	het	niet	
deelnemen	of	meetellen	van	een	bepaalde	leerling

-	 analyses	direct	beschikbaar	in	PDF
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We zijn gespecialiseerd in het beïnvloeden van gedrag 
van mensen. Professionals werken krachtig wanneer 
ze verschil kunnen maken. Wij leren leerkrachten, 
docenten en hun leidinggevenden hun eigen potentieel 
ontdekken en te benutten. Teams worden sterker als 
verschil ontdekt, gekend en benut wordt. 

� personal coaching 
� teamcoaching 
� teambuilding
� cultuurverandering, op naar een professioneel klimaat! 
� teamontwikkeling op basis van DISC 
� assessments leerkrachten PO / docenten VO 
� selectie nieuw personeel. De juiste persoon voor de job!
� leiderschapsontwikkeling

Zet uw personeel in hun kracht! Laat ze vonken!

Wilt u personeel dat 
vanuit passie betrokken 
is met kinderen?

www.krachtvanverschil.nl
info@krachtvanverschil.nl
06-42557154

�  31 oktober - 9 november 2014: Studiereis Persoon-
lijk Leiderschap naar Israël. www.studie-reizen.nl

‘Kracht van Verschil’ is het coaching label van Schoolimpuls (www.schoolimpuls.nl)

�

Zelfstandig gevestigd bedrijfsarts, 
met veel ervaring, wil zich specialiseren 
in de sector onderwijs:

Eveline Knibbeler
www.kb-consult.nl
e.knibbeler@kb-consult.nl
024-3528820 – 06-51978811
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Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair 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 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 3316oo � e avs@elma.nl � t www.elma.nl

Adverteren in Kader Primair?

‘Wereldwijd
toegang tot onderwijs

voor ieder kind’
Maak het mogelijk.

Word een WEF-school.

Kijk op www.worldeducationforum.com/nl 
wat u kunt doen om te helpen.
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De Silvester-Bernadette is een zelfstandige 
school in de vriendelijke Helmondse bloe-
menwijk. Zij vormt de federatie Panta Rhei 

met een basisschool in de directe omgeving.
De school biedt een warme omgeving voor 
ongeveer 350 kinderen uit diverse culturen. 

De onlangs uitgebreide en vernieuwde school 
heeft vele  faciliteiten voor modern onderwijs 
in huis. We werken met een enthousiast en 

betrokken team van een 45-tal leerkrachten, 
onderwijsondersteuners en bouwmanagers.
Ouders – vaak oud-leerlingen – hebben ver-
trouwen in onze school en werken op tal van 
manieren enthousiast samen met het team. 

Onder het motto: samen zorgen voor een 
veilige en warme omgeving, waarin onze 

kinderen zich optimaal ontwikkelen op weg 
naar een gelukkige toekomst:

SamenScholen!

R.K. Basisschool  
SilveSter-Bernadette
Dahliastraat 2
5701 ET Helmond
Telefoon: 0492 - 523775
www.silvester-bernadette.nl

De uitvoerend bestuurder (directeur) geeft 
leiding en sturing aan het onderwijs en de 
organisatie van de school, ontwikkelt het 
beleid van de school en verzorgt de uitvoe-
ring van het onderwijsproces. Hij/Zij is belast 
met het personeelsmanagement en draagt 
zorg voor de eigen professionele ontwikke-
ling en deskundigheid.

Uw profiel
•	 Krachtige persoonlijkheid die op

toegankelijke wijze communiceert met 
allen die bij de school betrokken zijn.

•	 Besluitvaardige bestuurder die duidelijk
leiding geeft.

•	 Inspirerende leider die mensen begeleidt
en stimuleert om zich zowel individueel 
als collectief te ontwikkelen.

•	 Manager met affiniteit voor beheer en
bestuur, die in een “éénpitter”- school 
een uitdaging ziet en daarmee de 
marktpositie van de Silvester-Bernadette
behoudt en verstevigt.

•	 Collega die aantoonbare affiniteit
heeft met het primair onderwijs en de 
katholieke identiteit van de school. 

Wij bieden
•	 Een laagdrempelige school met brede

zorg.
•	 Een jong team in een prettige

werkomgeving.
•	 Een fulltime vast dienstverband:

DB-schaal met doorgroeimogelijkheden
naar DC (1WTF).

•	 Een modern schoolgebouw met vele
faciliteiten.

Wij bieden u deze functie per 01-09-2014
aan. Graag ontvangen wij uw brief met CV
vóór 31 maart 2014 op Altenahof 32, 5709
LX Helmond, i.ruiter@xpand.eu (voorzitter 
toezichthoudend bestuur). Een assessment
kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
Voor meer informatie over deze functie en
onze school kunt u contact opnemen met 
de huidige directeur, de heer Willy van der
Linden, tel. 0492-523775 of een informa-
tiepakket aanvragen bij mevrouw Margriet
Smeulders, bouwmanager, m.smeulders@
silvester-bernadette.nl. 
De eerste gesprekken vinden plaats op 
14 en 15 april 2014.

Bent u de UITVOEREND BESTUURDER
(directeur) die leiding komt geven aan de 
Basisschool SilveSter-Bernadette?
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Deel net als 976 andere mensen via VSO je kennis met collega’s in Afrika en Azië. Steek je 
handen uit de mouwen zodat je locale collega’s zelfstandig verder kunnen. Ook als jij er niet 
meer bent.

Er zijn nu banen in het onderwijs in Nepal, Rwanda, Oeganda, Myanmar en Cambodja. 
Sluitingsdatum voor sollicitaties voor de meeste banen nog in maart. 
Solliciteer dus vandaag nog!

Kennis ontwikkelt.
Kennis helpt.

www.vso.nl    

ad
ve

rt
en

ti
e

52



Uitgelicht
Basisschool De Heemde (een daltonschool in oprichting), 
in Almelo zoekt per 01-08-2014 een

directeur (voor een werktijdfactor van 0,8 – 1,0 fte)

Uw profiel
➔ ervaring als manager binnen of buiten het onderwijs.
➔	 Dalton-gecertificeerd.
➔ in het bezit van een relevante vooropleiding
➔ u heeft de opleiding schoolleider PO gevolgd, of bent bereid deze te volgen.
➔ u heeft een Protestants Christelijke identiteit

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de 
volgende competenties

Persoonskenmerken
➔ goede sociale en communicatieve vaardigheden.
➔ consequent en helder handelend in woord en daad.
➔ enthousiast en stimulerend.
➔ toegankelijk voor ouders, personeel en externen.

Professionele kwaliteiten
➔ u beschikt over een heldere en samenhangende visie op basisonderwijs en 

Daltononderwijs in het bijzonder.
➔ u kunt ontwikkelingen goed analyseren
➔ u kunt goed managen en organiseren
➔ u inspireert mensen en heeft oog voor individuele kwaliteiten.
➔ u kunt nieuwe ontwikkelingen in het PO vertalen naar de schoolsituatie.

Verwachtingen
➔ u bent een teambuilder die met het team werkt aan gezamenlijke doelen.
➔ u bent enthousiast voor Daltononderwijs en straalt dit uit.
➔ u bent het gezicht van de school.
➔ u ziet kansen en mogelijkheden
➔ u bent proactief en daaronder verstaan we:

-initiatiefrijk, krachtdadig, ondernemend en voortvarend.

Wilt u meer weten?: Heeft u vragen n.a.v. deze informatie dan kunt u bellen met  
dhr. H. Kikkert, voorzitter CvB, 0546-539534.
Heeft u vragen over de school, dan kunt u bellen met de huidige directeur Koos Wolda,  
0546-539459 en/of de website bekijken: www.deheemde.nl
Gaat u solliciteren?:Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum Vitae dient uiterlijk 
op 31 maart in het bezit te zijn van PCO Noord Twente.  
De gesprekken vinden plaats op 8 en 10 april.
U kunt uw brief ook mailen naar h.kikkert@pcont.nl
Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure.

De Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind heeft twee 
scholen in Amsterdam, te weten de Eerste Openluchtschool voor 
het Gezonde Kind (Oud-Zuid) en de Tweede Openluchtschool 
voor het Gezonde Kind (Zuideramstel). Beide scholen hebben 
een eigen directeur. De Openluchtscholen creëren een veilige 
en gezonde omgeving die inspirerend is en leren stimuleert. Wij 
gaan uit van gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen. In de 
omgangsvormen staan integriteit en eigen verantwoordelijkheid 
centraal. Het schoolbestuur bestaat volledig uit ouders.

De Eerste Openluchtschool heeft momenteel ca. 230 leerlingen, 
verdeeld over negen groepen. De school werkt volgens het 
leerstofjaarklassensysteem met ruimte voor leerlingen die 
speciale aandacht nodig hebben. Het team bestaat uit 22 
personeelsleden, waaronder een intern begeleider voor de 
coördinatie van de zorg, een administrateur en een conciërge. 
Er is een enthousiaste oudergroep actief.

De school is gehuisvest op een mooie locatie in Oud-Zuid, een 
bijzonder monument van de architect Jan Duiker, dat recent is  
gerestaureerd. 

Het bestuur van de Stichting Openluchtscholen 
voor het Gezonde Kind is op zoek naar kandidaten voor de
functie van:

Directeur Eerste 
Openluchtschool m/v
bij voorkeur fulltime

Wij bieden:
• een betrokken team met hart voor de leerlingen 

van onze school
• een kleinschalige school, waarbij ouders en leerlingen zich 

echt betrokken voelen 
• een team met veel aandacht voor zorg- en plusleerlingen

Uw profiel
Uit uw curriculum vitae blijkt onder meer dat u:
• over leidinggevende capaciteiten beschikt
• ervaren bent, ook in het basisonderwijs 

(met krijt aan de vingers)
• de kwaliteit van (passend) onderwijs kunt bewaken 

en uitbouwen.

In een gesprek wordt duidelijk dat u:
• communicatief vaardig bent
• een klimaat kunt scheppen waarin medewerkers zich kunnen 

ontplooien, zich gemotiveerd en gestimuleerd voelen
• met het team een visie kunt ontwikkelen en concreet 

vormgeven
• besluiten kunt en durft te nemen 
• de voortgang van processen kunt bewaken en
• oog heeft voor het pedagogisch klimaat
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring vindt plaats in schaal DB (CAO PO). 

Sollicitatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 
Margot Padt, interne begeleider (020-6799012). 
Zie ook www.openluchtschool1.nl. 

Stuur uw sollicitatie met motivatie en c.v. naar R. Naarden, 
p/a OOG onderwijs en jeugd, postbus 9853, 1006 AN Amsterdam, 
o.v.v. vacature 1e Openluchtschool. Mailen kan ook 
( kantoor@oog.nl ). Uw reactie dient uiterlijk binnen 2 weken na 
deze publicatie in ons bezit te zijn.

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Stichting Fluvius zoekt voor de 
Arnhemse School Vereniging (04SP) 

met ingang van 01-08-2014 een

Kijk op www.� uvius.nl voor 
meer informatie, de vacature, het 

functiepro� el en competentiepro� el.

Vastberaden Groeier
=SCHOOLLEIDER, 0.62 FTE=
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De nieuwste, slimme ICT-toepassingen voor het 
onderwijs ontdekt u tijdens IPON 2014: 
dé inspiratiebron voor iedereen die bij het onderwijs 
betrokken is en digitaal bij de les wil blijven.

Toshiba en Pilot nodigen u van harte uit om deze beurs te 
bezoeken. Op woensdag 19 en donderdag 20 maart laten 
we in de Jaarbeurs Utrecht graag zien hoe onmisbaar we 
zijn in de onderwijswereld – net als u! Dankzij onze Eco-MFP zijn in de onderwijswereld – net als u! Dankzij onze Eco-MFP 
en Frixion pen kunt u uw prints, mét handgeschreven 

aantekeningen, wel vijf keer opnieuw gebruiken. Beide zijn 
namelijk voorzien van uitwisbare inkt. Elk gebruikt A4-tje 
wordt in de recycle-unit van de printer binnen twee seconden 
klaargemaakt voor hergebruik. Zo bespaart u tot maar liefst 
80% op papier en maakt u de wereld voor uw leerlingen 
een stuk duurzamer. Economisch én ecologisch dus! 
U vindt onze slimme, multifunctionele printers en pennen in 
hal 3, standnummer B091. Op www.ipon.nl kunt u zich 
gratis aanmelden voor deze beurs en uw toegangsbewijs gratis aanmelden voor deze beurs en uw toegangsbewijs 
printen. Graag tot ziens op 19 of 20 maart! printen. Graag tot ziens op 19 of 20 maart! 

Toshiba en Pilot: uitwisbaar, onmisbaar!

Print groen. Schrijft groen. 

Toshiba en Pilot Toshiba en Pilot 
nodigen u uit voor IPON 2014!nodigen u uit voor IPON 2014!


