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Onderwijspersoneel staat niet bekend om zijn mobiliteit. 
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diverse schoolleiders het aan een frisse overstap te maken. 
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zijn op de school waar je als leraar begon.
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Inhoud mei

Kwaliteit van 
onderwijs
Kwaliteit	van	onderwijs	is	een	schijnbaar	vanzelfsprekende	doelstelling	van	
scholen.	Toch	blijkt	dat	het	begrip	onderwijskwaliteit	heel	verschillende	
geduid	wordt	als	je	spreekt	met	leraren,	ouders,	directeuren,	bestuurders,	
beleidsmakers	of	anderen.	Soms	wordt	onderwijskwaliteit	verengd	tot	
zogeheten	meetbare	opbrengsten	en	soms	gaat	het	over	geluk	van	kinderen,	
het	veilig	voelen,	talenten	kunnen	ontwikkelen	of	het	krijgen	van	kansen.	
Er	wordt	weinig	verwezen	naar	het	voorwaardelijk	systemisch	geheel	van	
doelen,	voorwaarden	en	instrumenten,	dat	daarbij	hoort.
De	focus	van	onderwijskwaliteit	is	nauwelijks	gericht	op	het	ontwerpen	
van	een	schoolcarrière	die	leidt	tot	een	waardevolle	of	succesvolle	plek	in	
onze	samenleving.	Waarom	zien	we	Passend	onderwijs	anders	nog	vaak	als	
een	bedreiging,	terwijl	het	uitgangspunt	juist	gericht	is	op	maatwerk	voor	
ieder	kind?
De	Onderwijsraad	benoemt	in	een	eerder	rapport	–	‘Een	smalle	kijk	op	
onderwijskwaliteit’	–	het	belang	om	bij	goed	onderwijsbeleid	niet	alleen	te	
kijken	naar	de	korte	termijn,	maar	juist	ook	naar	de	lange	termijn.	Kijken	
waar	verschillende	onderwijssectoren	elkaar	versterken	of	verzwakken.	
Zij	concludeert	dat	het	Nederlandse	onderwijs,	ondanks	de	goede	prestaties	
in	internationale	vergelijkingen,	niet	goed	genoeg	is	voorbereid	op	de	
toekomst.	De	basiskwaliteit	is	goed,	maar	er	zijn	belemmeringen	voor	ver-
betering	en	vernieuwing.	
Het	funderend	onderwijs	staat	voor	het	leggen	van	een	stevige	basis.	
Dat	betekent	dat	wij	dienen	te	werken	aan	een	ononderbroken	ontwikke-
lingslijn	vanuit	de	voor-	en	vroegschoolse	periode	tot	aan	de	adolescentie.	
Dat	we	de	basisvaardigheden	die	nodig	zijn	voor	een	goede	(school)car-
rière	scherp	moeten	hebben	in	het	licht	van	de	21e	eeuw.	Sommige	dingen	
blijven	dan	misschien	bij	het	oude,	bijvoorbeeld	het	leren	lezen	en	rekenen.	
Maar	veel	zaken	kunnen	ook	anders	worden.	Waarschijnlijk	krijgen	we	een	
ander	soort	samenleving	en	hebben	we	straks	misschien	wel	veel	artiesten	
of	kunstenaars	nodig,	als	tegenwicht	voor	de	verdere	technologisering	
van	onze	maatschappij.	Misschien	kunnen	we	beroepen	gaan	wegdenken.	
Is	samenwerken	een	belangrijke	competentie,	maar	het	kan	ook	zijn	dat	we	
juist	solisten	nodig	hebben	die	in	alle	rust	komen	tot	een	verder	ontwerp	
van	de	toekomst.	Wellicht	moeten	we	vooral	leren	omgaan	met	vrije	tijd,	
omdat	nieuwe	ontwikkelingen	maken	dat	we	onze	tijd	en	aandacht	anders	
kunnen	inzetten.

Kortom,	we	leven	in	een	boeiende	tijd.	Er	komt	veel	op	ons	af,	maar	zijn	we	
er	klaar	voor?	_

Kaderspel _ door petra van haren
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onderwijsraad wil permanent college om onderwijs eigentijds te houden

‘Meer aandacht nodig voor systematische 
vernieuwing curriculum’

Onderwijsvernieuwing	vindt	te	ad	hoc	en	fragmentarisch	plaats.	Een	overladen	lesprogramma	dat	dreigt	

achter	te	gaan	lopen	bij	maatschappelijke	ontwikkelingen	is	het	gevolg,	concludeert	de	Onderwijsraad	in	

het	advies	‘Een	eigentijds	curriculum’.	Bovendien	is	niemand	verantwoordelijk	voor	doorlopende	leerlijnen,	

waardoor	samenhang	ontbreekt.	De	raad	pleit	voor	periodieke	herijking	van	het	curriculum.

De Onderwijsraad stelt 

voor deze taak te beleggen 

bij een permanent college 

met een brede maatschap-

pelijke vertegenwoordiging. 

Dit college organiseert de 

periodieke herijking, volgt 

curriculumvernieuwingen, 

initieert gesprekken hierover 

met betrokkenen, bewaakt de 

samenhang en adviseert de 

minister over eventuele aan-

passingen van het formele 

curriculum.

21e-eeuwse 
vaardigheden
De eenentwintigste eeuw 

doet een groot beroep op 

ict-geletterdheid, problee-

moplossingsvaardigheden, 

kritisch denken, creativiteit, 

sociale competenties en 

leervaardigheden. Toch zijn 

deze vaardigheden niet 

expliciet in het curriculum 

opgenomen, en vindt er geen 

vertaling plaats naar vak-

ken en leergebieden, aldus 

de Onderwijsraad. “Juist het 

toenemend belang van deze 

21e-eeuwse vaardigheden 

toont de kwetsbaarheid van 

de manier waarop het cur-

riculum tot stand komt en 

onderstreept de noodzaak 

tot afstemming en syste-

matische herijking van het 

curriculum.”

Rol schoolleider
Het bij de tijd houden van 

het onderwijs is vooral een 

taak voor leraren en school-

leiders, vindt de Onderwijs-

raad. “Zij kunnen het curri-

culum aanpassen, verbeteren 

en afstemmen op hun lokale 

situatie. Hun betrokkenheid 

en professionaliteit vormt 

daarbij de sleutel.” Leraren 

moeten daarom intensief 

betrokken zijn bij het ont-

werpen en evalueren van 

het curriculum, en samen 

met andere leraren kunnen 

werken aan curriculumver-

nieuwing. Daarbij moeten zij 

volgens de raad ook gebruik 

kunnen maken van de exper-

tise van lerarenopleidingen, 

pedagogische centra, de SLO, 

hogescholen en universitei-

ten. De Onderwijsraad advi-

seert verder de deelname aan 

kennisgemeenschappen te 

stimuleren, en bij- en nascho-

ling te laten ontwikkelen.

De overheid draagt ook 

verantwoordelijkheid voor 

een eigentijds curriculum, 

aldus de raad. “Die bepaalt 

uiteindelijk welke vakken 

en leerinhouden een plek 

moeten krijgen in het for-

mele curriculum. Ook voor 

meer samenhang is sturing 

vanuit de overheid belang-

rijk.” Bijvoorbeeld via het 

permanente college, dat de 

minister periodiek adviseert 

over aanpassingen in het 

formele curriculum. Bij de 

eerste herijking moet vooral 

aandacht worden besteed aan 

de 21e-eeuwse vaardigheden, 

vindt de Onderwijsraad. 

“Het belang daarvan is groot, 

en de huidige stand van 

zaken stelt niet gerust.”

Voorwaarde
AVS-voorzitter Petra van 

Haren is blij met het advies 

van de Onderwijsraad. “Een 

belangrijk rapport. Eindelijk 

staat nu op papier wat al 

lang speelt in het onderwijs.” 

Ze vindt het prima als er een 

permanent college komt dat 

belast is met het up to date 

houden van het curriculum, 

“maar het gesprek daarover 

moet primair plaatsvinden 

in het onderwijsveld zelf. 

Bestuurders en schoolleiders 

hebben daarin een belang-

rijke rol. Voorwaarde is wel 

dat er ruimte en middelen 

moeten komen om leraren te 

betrekken bij het ontwerpen 

en evalueren van het curricu-

lum, zoals de Onderwijsraad 

dat voor ogen heeft.” _

cao po 2014

Voorzetting cao-
onderhandelingen
Na	de	hervatting	van	de	cao-onderhandelingen	
op	9	mei	gaat	de	AVS	samen	met	de	andere	
vakbonden	en	de	PO-Raad	de	komende	weken	
voortvarend	aan	de	slag	om	tot	een	moderne	cao	
te	komen.

De ambitie van alle partijen blijft om deze nieuwe cao 

voor de zomervakantie rond te hebben.

De AVS en de andere cao-partners zijn zich hierbij terdege 

bewust van het feit dat er zorgvuldig gekeken moet worden 

naar het van kracht worden van een eventuele cao, waarbij 

op de diverse dossiers oog is voor een deugdelijk en werk-

bare (overgangs)regeling. De huidige verlengde CAO PO 

loopt officieel tot 30 juni 2014.

Meer informatie: AVS Helpdesk, helpdesk@avs.nl of 

tel. 030-2361010
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reactie dekker op motie

Passend onderwijs: ook voor hoog begaafde leerlingen

Passend	onderwijs	mag	niet	alleen	gaan	over	kinderen	met	een	beperking	of	leerprobleem,	maar	ook	

over	hoogbegaafde	leerlingen.	Dat	geeft	staatssecretaris	Sander	Dekker	aan	in	reactie	op	een	motie	van	

de	VVD	en	PvdA.

De Tweede Kamerleden Karin 

Straus van de VVD en Loes 

Ypma van de PvdA dienden in 

april 2013 een motie in, waar-

in zij aandacht vroegen voor 

hoogbegaafdheid in relatie 

tot Passend onderwijs. Vrij-

wel de gehele Tweede Kamer 

steunde de motie, behalve 

de SGP. De staatssecretaris 

reageert in een Kamerbrief op 

de motie door te benadruk-

ken dat Passend onderwijs 

inderdaad ook bedoeld is voor 

hoogbegaafde leerlingen. 

Daarbij sluit Dekker aan bij 

het belang dat hij hecht aan 

een sterkere stimulering van 

toptalent in het funderend 

onderwijs.

Dekker verwijst naar de extra 

impuls van 29 miljoen euro 

die vanaf 1 augustus 2015 

structureel wordt toege-

voegd aan de lumpsum van 

de samenwerkingsverban-

den po en vo voor Passend 

onderwijs. Volgens Dekker 

kan Passend onderwijs 

op drie manieren worden 

vormgegeven. Dat betreft 

allereerst de basisondersteu-

ning, waarbij ook rekening 

moet worden gehouden met 

de onderwijsbehoefte van 

hoogbegaafde kinderen. Daar 

bovenop komt de lichte en 

extra ondersteuning.

Om samenwerkingsverban-

den te ondersteunen in het 

vormgeven van een Passend 

aanbod voor hoogbegaafde 

leerlingen wordt de voorlich-

ting en ondersteuning vanuit 

het Informatiepunt Onder-

wijs & Talentontwikkeling 

geïntensiveerd. In het najaar 

wordt vanuit het ministerie 

van OCW de aftrap gegeven 

met een landelijke bijeen-

komst gericht op samenwer-

kingsverbanden en scholen, 

waarbij ook hoogbegaafdheid 

aan bod zal komen. _

excellente leerling

Kinderen slaan vaker klas over
Het	aantal	basisschoolleerlingen	dat	een	klas	over	slaat,	is	in	de	afgelopen	vier	
jaar	gestegen.	Dat	meldt	het	dagblad	Trouw	naar	aanleiding	van	cijfers	van	
de	onderwijsinspectie.

In 2012 sloeg 6,4 procent van 

de basisschoolleerlingen een 

klas over. Dat zijn ongeveer 

twaalfduizend leerlingen. In 

2008 lag het percentage nog 

op 4 procent. Dat leerlingen 

in het basisonderwijs sneller 

doorstromen, zou kunnen 

komen door de grotere aan-

dacht voor het zogenaamde 

‘excellentie-denken’ in het 

onderwijs. Met name het 

systematisch volgen van de 

prestaties van leerlingen heeft 

invloed. Verder stelt Lianne 

Hoogeveen, ontwikkelingspsy-

choloog en directeur van het 

Centrum voor Begaafdheids-

onderzoek van de Radboud 

Universiteit in Nijmegen, dat 

basisscholen sinds een jaar of 

vijf steeds minder terughou-

dend zijn om kinderen een 

klas te laten overslaan. “Toen 

uit internationaal onderzoek 

bleek dat onze slechte leerlin-

gen het relatief goed doen en 

onze goede leerlingen relatief 

slecht scoren, zijn wij veel 

meer aandacht gaan beste-

den aan excellentie”, aldus 

Hoogeveen.

Volgens de scholen zijn het 

overwegend de ouders die er 

op aandringen om het kind 

een klas te laten overslaan. 

Zelf zijn de scholen over het 

algemeen nog terughoudend. 

De reden daarvoor is de soci-

aal-emotionele ontwikkeling 

van het kind. Zo kunnen er 

problemen ontstaan als klas-

genoten in de puberteit raken 

en de excellente leerlingen 

nog niet zover zijn. Ontwik-

kelingspsycholoog Hoogeveen 

vindt dat scholen deze terug-

houdendheid moeten laten 

varen. “Er is niets mis mee. 

Natuurlijk moet je goed naar 

het kind kijken. Maar een 

kind dat cognitief vooruit is, 

kan vaak ook sociaal en emo-

tioneel met oudere kinderen 

beter meekomen.” _

Foto:	Hans	Roggen
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wijzigingen personele gevolgen passend onderwijs

Nieuw reglement Participatiefonds 
2014/2015 vastgesteld
Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor het schooljaar 2014/2015 
is vastgesteld. Hierin zijn onder andere artikelen opgenomen voor het indienen 
van vergoedingsverzoeken voor de personele gevolgen van Passend onderwijs.

Er zijn een aantal wijzigingen, 

waaronder de verwerking in 

het reglement van de personele 

gevolgen Passend onderwijs. 

Er is een apart artikel opge-

nomen voor het indienen van 

vergoedingsverzoeken voor 

dienstverbanden die conform 

een sociaal plan zijn beëindigd. 

Hierbij wordt ook aandacht 

besteed aan het toepassen van 

artikel 184, zesde lid, van de 

Wet Primair Onderwijs (WPO). 

Daarin is bepaald dat de kosten 

voor de werkloosheidsuitkerin-

gen verhaald kunnen worden 

op alle werkgevers binnen 

het samenwerkingsverband 

als er geen sociaal plan is of 

geen overleg over de personele 

gevolgen is gevoerd.

Veel directies van s(b)o-scholen 

maken zich volgens de AVS 

niet alleen zorgen over de 

reglementaire en financiële 

kant van ontslagen, maar zien 

ook een bedreiging in de uit-

stroom van expertise in het 

onderwijsveld.

Subsidie Sectorplan PO
Verder is vastgelegd dat werk-

gevers die samenwerken in 

een regionaal transfercentrum 

– waarin ze, zoals bedoeld in 

het Sectorplan PO, zich inzet-

ten en een financiële bijdrage 

leveren om werkloosheid van 

hun personeel te voorko-

men – evenveel premie betalen 

aan het Participatiefonds als 

werkgevers die niet op deze 

manier samenwerken. Daarom 

kunnen deze samenwerkende 

besturen een beroep doen op 

eenmalige restitutie van de 

premie voor het Participatie-

fonds. Voorwaarde is dat het 

transfercentrum operationeel 

is en de daarin samenwer-

kende besturen gezamenlijk 

een vervangingspool hebben 

opgericht, zoals bedoeld in het 

Reglement Vervangingsfonds.

Jonge leraren
Een werkgever met ontslag-

beleid die zich door daling 

van de personele bekostiging 

genoodzaakt ziet om perso-

neel te ontslaan, kan – als hij 

de uitkeringskosten ten laste 

van het Participatiefonds wil 

brengen – een vergoedingsver-

zoek indienen op grond van 

een van de artikelen ‘forma-

tieve beëindigingsgronden’. 

Daarbij moet een vergelijking 

van de rijksbekostiging perso-

neel en financiële bijdragen 

van derden aan het Participa-

tiefonds worden overgelegd, 

waaruit daling van de perso-

nele bekostiging tussen het 

ene schooljaar en het daarop 

volgende schooljaar blijkt.

Aangegeven is dat de extra 

middelen, die in december 

2014 zijn ontvangen op grond 

van de regeling ‘Bijzondere 

bekostiging jonge leerkrach-

ten’ en de regeling ‘Bijzondere 

en aanvullende bekostiging’, 

deel uitmaken van de bekosti-

gingsvergelijking per 1 augus-

tus 2014.

De regeling ‘Bijzondere en aan-

vullende bekostiging’ loopt van 

1 januari 2013 tot 31 december 

2013. Deze middelen worden 

niet meegenomen in de bekos-

tigingsvergelijking per 1 augus-

tus 2014. Het Participatiefonds 

stelt voor schooljaar 2014/2015 

een rekenhulp beschikbaar. _

Het Reglement Participatie-

fonds 2014/2015 is te downloa-

den via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs.

Meer informatie: 

www.participatiefonds.nl

AVS Helpdesk, 

helpdesk@avs.nl, tel. 

030-2361010

bevorderen techniekonderwijs

Doekle Terpstra nieuwe aanjager Techniekpact
Doekle Terpstra, voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool InHolland, gaat aan de slag als nieuwe 
aanjager van het Techniekpact. Dat maakten minister Kamp van Economische Zaken en minister Bussemaker 
van Onderwijs onlangs bekend.

Het Techniekpact is een 

samenwerking tussen onder-

wijs, bedrijfsleven en over-

heid. Het heeft tot doel het 

tekort aan technisch perso-

neel terug te dringen door de 

kwaliteit van het techniek-

onderwijs te verbeteren en 

meer jongeren voor techniek 

te interesseren. Doekle Terp-

stra zal de betrokken partijen 

bij elkaar brengen en hen 

ondersteunen bij de uitvoe-

ring van het Techniekpact. 

Zo zal hij afspraken bevorde-

ren over het verhogen van de 

kwaliteit van het technisch 

onderwijs, meer aandacht 

vragen voor techniek in het 

basisonderwijs, en bedrijfs-

leven en sociale partners 

stimuleren om meer arbeids-

plaatsen voor jongeren in de 

techniek te creëren.

Terpstra volgde per 1 mei 

Paul de Krom op die begin 

dit jaar een functie heeft 

aanvaard als directeur a.i. bij 

de Dienst Landelijk Gebied. 

Terpstra blijft voorzitter van 

het college van bestuur van 

Hogeschool Inholland. _
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nulmeting 2012/2013

Kosten leerlingenvervoer gedaald
Landelijk	zijn	de	kosten	voor	leerlingenvervoer	tussen	2011	en	2012	gedaald	
met	ongeveer	10	miljoen	euro.	Dat	blijkt	uit	de	eerste	monitor	Leerlingenvervoer	
over	het	schooljaar	2012/2013.

Met de monitor Leerlingen-

vervoer wordt tweejaarlijks de 

aard en omvang van het leer-

lingenvervoer in Nederland in 

beeld gebracht. Uit de nulme-

ting blijkt dat ongeveer vier 

op de tien gemeenten signa-

leren dat de kosten toenemen 

tussen 2011 en 2012 (41 pro-

cent). Een bijna even groot 

percentage (38 procent) ziet 

een afname van de vervoers-

kosten. In de gemeenten waar 

de kosten stijgen, gaat het in 

totaal om ongeveer 16 mil-

joen euro. In de gemeenten 

waar de kosten dalen, om 

circa 26 miljoen. Reden voor 

toename zijn bijvoorbeeld 

indexering door vervoerders. 

Ook zijn er meer scholen 

met afwijkende schooltijden. 

Redenen voor afname van de 

kosten zijn de verschuiving 

van georganiseerd vervoer 

naar eigen vervoer, gunstigere 

aanbesteding en een efficiën-

tere indeling van het vervoer.

Aangepast vervoer
Uit de monitor blijkt verder 

dat circa 79.000 leerlingen 

in het schooljaar 2012/2013 

gebruik maakten van de rege-

ling leerlingvervoer. Dit kostte 

de gemeenten in totaal 

230 miljoen euro, waarbij de 

gemiddelde vervoersprijs per 

leerling rond de 2.900 euro 

ligt. Bijna twee derde (65 pro-

cent) van de leerlingen die 

gebruikmaken van de regeling 

gaan naar het (voortgezet) 

speciaal onderwijs, met name 

naar cluster 3 en 4. Bij 16 pro-

cent van de leerlingen worden 

de kosten vergoed vanwege 

de afstand (vooral speciaal 

basisonderwijs) en 8 procent 

op grond van denominatie. Bij 

deze laatste is het vooral ver-

voer van en naar het reguliere 

basisonderwijs. Het aangepast 

vervoer maakt 95 procent van 

de vervoerskosten uit.

Strenger beleid
Iets meer dan de helft van de 

gemeenten geeft aan dat ze 

de gemeentelijke verordening 

leerlingenvervoer strenger 

gaan toepassen. Ruim een 

derde van de gemeenten zegt 

de verordening strenger toe 

te passen met betrekking tot 

het type onderwijs waarnaar 

vervoerd wordt, de reden 

voor vervoer en/of de afstand. 

Bij de afstand van huis naar 

school (en visa versa) is in veel 

gemeenten de kilometergrens 

verhoogd naar zes kilometer. 

Driekwart van de gemeenten 

gaat de verordening aanpas-

sen of heeft dit in een eerder 

stadium al gedaan.

Het is de eerste keer dat het 

leerlingenvervoer op een 

zo brede schaal in beeld is 

gebracht. De respons was 

hoog: 78 procent van de 

gemeenten deed mee. De 

monitor is van belang gezien 

de invoering van Passend 

onderwijs per 1 augustus 

2014. In 2015 en 1016 worden 

vervolgmetingen gehouden, 

zodat ontwikkelingen en 

trends zichtbaar worden. _

1040-urennorm voortgezet onderwijs afgeschaft

Meer maatwerk en flexibele indeling lesuren mogelijk
Scholen	in	het	voortgezet	onderwijs	krijgen	meer	ruimte	om	de	onderwijstijd	over	de	leerjaren	te	spreiden.	
Ook	komt	er	meer	ruimte	om	het	programma	aan	te	passen	aan	de	eigen	onderwijsvisie	en	aan	de	behoeften	
van	hun	leerlingen.	De	ministerraad	heeft	ingestemd	met	dit	voorstel	van	staatssecretaris	Dekker.

De huidige urennorm per 

leerjaar en per leerling in 

het vo wordt met de wet 

Modernisering onderwijstijd 

vervangen door een uren-

norm per opleiding. Scholen 

mogen zelf grotendeels 

bepalen hoe ze deze uren ver-

delen over alle jaren die een 

middelbareschoolopleiding 

duurt. Het minimale aantal 

dagen waarop leerlingen naar 

school gaan, verandert niet.

Ruimte
Dekker: “Met de wet moderni-

sering onderwijstijd ontstaat 

meer ruimte voor maatwerk 

en flexibiliteit, bijvoorbeeld 

voor het bestrijden van ach-

terstanden of juist voor het 

stimuleren van excellentie. 

Een snelle leerling kan les-

tijd die overblijft gebruiken 

voor andere vakken of voor 

een stage. Een leerling met 

een achterstand kan eerst 

een intensiever rooster vol-

gen en vervolgens gewoon 

meedraaien.”

Het wetsvoorstel Modernise-

ring Onderwijstijd is een uit-

werking van de afspraken in 

het regeerakkoord en het Nati-

onaal Onderwijsakkoord. _
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evaluatie pilot sociale veiligheid

Aandacht voor LHBT’s op scholen zorgt 
voor meer acceptatie
Aandacht	voor	lesbiennes,	homoseksuelen,	biseksuelen	en	transgenders	
(LHBT’s)	zorgt	voor	meer	acceptatie:	leerlingen	hebben	hierdoor	minder	moeite	
met	LHBT’s,	met	name	in	het	basisonderwijs,	zo	blijkt	uit	een	evaluatie	van	een	
pilot	op	ruim	130	scholen,	uitgevoerd	door	het	Sociaal	en	Cultureel	Planbureau	
(SCP)	op	verzoek	van	het	ministerie	van	OCW.

Daarnaast zijn leerlingen in 

het voortgezet onderwijs die 

lesbische, homoseksuele of 

biseksuele gevoelens hebben, 

zich veiliger gaan voelen in 

de klas. De tolerantie voor en 

veiligheid van LHBT’s op de 

scholen is daarmee echter niet 

voltooid, stelt het SCP. Het 

gebruik van het woord ‘homo’ 

als scheldwoord was bijvoor-

beeld niet verminderd en er 

was geen effect op negatieve 

ervaringen van leerlingen. 

Er is wel een proces op gang 

gebracht, aldus leerlingen en 

leraren: leerlingen zijn meer 

gaan nadenken over het effect 

dat pesten en schelden kan 

hebben en leraren zijn meer 

alert geworden op negatief 

gedrag. Voorlichting door 

LHBT’s kan effectief zijn, mits 

deze goed ingebed is in lessen 

op school. Daarnaast blijkt het 

effectief wanneer leerlingen 

zelf in de klas vertellen over 

LHBT’s uit hun familie of 

vriendenkring. Voorwaarde 

is een open en veilige sfeer 

in de klas. Aandacht voor dit 

onderwerp is ook nodig in de 

lerarenopleiding, aldus het 

SCP, die de gevonden effecten 

bemoedigend noemt, gezien 

de korte looptijd van de pilot. 

“Het is belangrijk dat scholen 

zelf een visie en strategie ont-

wikkelen voor verbetering van 

de veiligheid van LHBT’s. Deze 

moet aansluiten bij de school 

en zowel binnen als buiten 

de school breed gedragen 

worden.”

In schooljaren 2012/’13 en 

2013/’14 voerde het ministerie 

van OCW de pilot ‘Sociale 

veiligheid LHBT-jongeren op 

school’ in om scholen te hel-

pen met de verandering van 

de kerndoelen: sinds 2012 zijn 

scholen verplicht aandacht te 

besteden aan seksuele en gen-

derdiversiteit. De pilot bestond 

uit verschillende onderdelen, 

zoals externe voorlichting, 

lessen omgangsvormen voor 

leerlingen, training voor lera-

ren, aandacht voor nazorg en 

betrokkenheid van ouders. 

Ruim 130 scholen in het basis-

onderwijs (groepen 7 en 8), 

voortgezet onderwijs (leerja-

ren 1 en 2) en speciaal onder-

wijs deden mee. _

Meer informatie: www.scp.nl

EduDivers en de landelijke 

Onderwijsalliantie voor Seksu-

ele Diversiteit bieden met de 

MijnID-campagne een samen-

hangende aanpak om homofo-

bie op scholen te bestrijden en 

het sociale klimaat te verbete-

ren: www.edudivers.nl

banenplan

Kansen voor jonge leraren in Oost-Nederland
Jonge	leraren	in	Oost-Nederland	maken	kans	op	een	vaste	aanstelling	bij	een	van	de	schoolbesturen	
voor	primair	en	speciaal	onderwijs	die	zijn	aangesloten	bij	het	PON	(Personeelscluster	Oost-Nederland).	
Het	samenwerkingsverband	gaat	actief	banen	creëren	voor	deze	groep.

In het zogenaamde Banenplan 

2014 is opgenomen dat de 

scholen, ondanks de krimp in 

de regio, ruimte gaan maken 

voor jonge mensen. Het 

samenwerkingsverband zet 

daarvoor het geld in dat door 

onderwijsminister Bussemaker 

beschikbaar is gesteld voor het 

aanstellen van jonge leraren. 

Het plan is gericht op vrijwil-

lig vertrek en geen gedwongen 

ontslag. De schoolbesturen 

willen huidige medewerkers 

de mogelijkheid bieden om 

minder te gaan werken, een 

baan te vinden buiten het 

onderwijs of een eigen bedrijf 

te starten. De looptijd van het 

banenplan is van 1 april 2014 

tot en met 31 december 2014. 

In deze periode moet ruimte 

ontstaan voor bijna dertig 

vaste banen (21 fte’s), die inge-

vuld dienen te worden door 

jonge leraren onder de dertig 

jaar. Met de vakbonden is het 

sociaal plan opgesteld en zij 

hebben een ledenraadpleging 

gehouden. De leden van de 

vakbonden hebben ingestemd 

met het sociaal plan.

In drie fasen worden de 

komende periode jonge lera-

ren aangesteld: ongeveer 7 fte 

in mei, 7 fte in september en 

7 fte in oktober. De leraren 

kunnen via de PON-flexpool 

direct aan het werk. De 

afspraak is dat de leraren bin-

nen anderhalf jaar een vacatu-

re op een van de PON-scholen 

gaan vervullen. _

Lees ook het artikel op pagina 

28 over het behouden en bege-

leiden van startende leraren.

Foto:	Hans	Roggen
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krimp

Ruimte in wetgeving voor vorming 
samenwerkingsschool
Het is voor een bestuur van openbare scholen wettelijk niet toegestaan om gezag 
te voeren over een samenwerkingsschool. Dat concludeert het Centrum voor 
Onderwijsrecht (NCOR) na onderzoek in opdracht van staatssecretaris Dekker.

Door de bevolkingskrimp en 

de gevolgen hiervan, is het 

van belang dat scholen over 

denominatieve grenzen heen 

kunnen samenwerken. Sinds 

1 september 2011 is het moge-

lijk om een samenwerkings-

school te vormen, maar door 

de complexe wetgeving is dat 

sinds die tijd pas twee keer 

gebeurd. Staatssecretaris Dek-

ker heeft het NCOR daarom 

verzocht te onderzoeken welke 

ruimte de Grondwet biedt 

voor de versoepeling van de 

regels voor het vormen van 

een samenwerkingsschool (een 

school die ontstaat uit een 

fusie tussen een openbare en 

een bijzondere school).

Het NCOR, een centrum 

waarbinnen wetenschappers, 

beleidsmakers, advocaten en 

rechtsbijstandverleners samen 

werken aan de ontwikkeling 

van het onderwijsrecht, con-

cludeert na onderzoek:

• dat het voor de wetgever 

mogelijk is te variëren in de 

invulling en toepassing van 

de opheffingsnormen, mits 

hij dat doet aan de hand van 

objectieve getalscriteria;

• dat de samenwerkings-

school niet in stand gehouden 

kan worden door een bestuur 

dat daarnaast ook openbare 

scholen in stand houdt;

• dat het niet mogelijk is om 

binnen een samenwerkings-

school verschillende rechtspo-

sities te hanteren;

• dat het gemeentebe-

stuur wettelijk verplicht is 

toezicht te houden op het 

openbaar onderwijs, maar 

dat extern toezicht kan wor-

den teruggebracht bij de 

samenwerkingsschool;

• dat het mogelijk is om het 

externe toezicht ten aanzien 

van het openbaar onderwijs 

zodanig in intensiteit terug 

te brengen, dat het reëel 

aanvaardbaar blijft en qua 

intensiteit ongeveer gelijk-

waardig is aan het toezicht 

ten aanzien van het bijzonder 

onderwijs;

• dat de wetgever de mogelijk-

heden van het samenwerkings-

bestuur (een bestuur waaron-

der bijzondere, openbare en 

mogelijk ook samenwerkings-

scholen vallen) kan versmal-

len, maar ook verruimen.

Op basis van het advies zal de 

staatssecretaris dit voorjaar in 

de ‘uitwerkingsbrief leerlin-

gendaling’ een voorstel doen 

voor de aanpassing van de 

regels rondom de samenwer-

kingsschool. _

Het NCOR advies ‘Regeling 

van de samenwerkingsschool 

in krimpgebieden’ is te 

downloaden via www.avs.nl/

dossiers/financien/fusie.

Meer informatie: AVS Help-

desk, helpdesk@avs.nl of 

tel. 030-2361010

promotieonderzoek

Gecombineerde brugklas heeft positief 
effect op afronden hoger onderwijs
Gecombineerde brugklassen, waarin leerlingen van verschillende 
onderwijsniveaus eerst een of twee jaar bij elkaar gehouden worden, vergroot 
het aantal hoger opgeleiden. Later selecteren loont, concludeert Erasmus-
promovendus Roel van Elk in zijn proefschrift.

Van Elk evalueerde vier ver-

schillende typen onderwijs-

beleid in Nederland. Een van 

de studies richt zich op het 

effect van het tijdstip van 

selectie op het behalen van 

een diploma in het hoger 

onderwijs. Daartoe volgde hij 

leerlingen die met een mavo-

advies het primair onderwijs 

verlieten: zowel leerlingen 

die meteen naar een catego-

rale mavo gingen als leerlin-

gen die een of twee jaar in 

een gecombineerde brugklas 

zaten.

Van Elk laat in zijn analy-

ses zien dat vroege selectie 

een negatief effect heeft op 

het afronden van het hoger 

onderwijs voor de leerlin-

gen met een mavo-advies. 

Leerlingen met een havo-

advies ondervonden geen 

negatieve invloed van leerlin-

gen met een mavo-advies in 

de gecombineerde brugklas. 

Deze resultaten suggereren 

dat het aantal hoger opgelei-

den in Nederland kan worden 

vergroot door het stimuleren 

van deelname aan gecombi-

neerde brugklassen.

Van Elk onderzocht ook de 

effecten van de Wijkschool, 

een speciaal programma voor 

voortijdig schoolverlaters met 

een meervoudige problema-

tiek in Rotterdam. Hij ver-

geleek jongeren die naar de 

wijkschool zijn verwezen met 

jongeren die naar een regulier 

reïntegratietraject zijn verwe-

zen. De analyses laten zien dat 

een verwijzing naar de wijk-

school leidt tot een toename 

van criminele activiteit, vooral 

onder de groep jongeren die 

al crimineel actief was voor 

aanvang van het programma. 

Het programma slaagt er niet 

in de kans op terugkeer in 

het onderwijs of een baan te 

vergroten ten opzichte van de 

bestaande trajecten. _
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aanmelden tot 1 juni

Onderwijs Pioniers po en vo gezocht
Leraren	po	en	vo	die	ideeën	hebben	over	wat	er	beter	kan	op	school,	kunnen	
meedoen	met	Onderwijs	Pioniers.	Tot	1	juni	2014	kunnen	leraren	zich	aanmelden	
voor	het	programma	dat	loopt	in	schooljaar	2014/2015.

Leraren hebben als onderwijs-

experts vaak goede ideeën 

voor de school. Het is echter 

niet altijd even gemakkelijk 

om ook daadwerkelijk leiding 

te geven aan een gewenste 

verandering. Onderwijs 

Pioniers biedt enthousiaste 

leraren en hun leidingge-

venden de kans om samen 

concreet invulling te geven 

aan het vergroten van de 

professionele ruimte van de 

leraar en het verbeteren van 

de school als lerende organi-

satie, met behulp van budget, 

begeleiding, een leernetwerk 

en een podium.

Het gaat hierbij niet alleen 

om vakinhoudelijke, peda-

gogische en didactische 

ideeën, maar ook om ideeën 

die bijdragen aan het beter 

functioneren van het school-

team of de school als geheel 

en aan een prettiger werk-

klimaat voor leraren in het 

bijzonder. Onderwijs Pioniers 

gelooft dat juist die ideeën 

enorm kunnen bijdragen aan 

de kwaliteit van het onder-

wijs en aan het dagelijkse 

werkplezier van leraren. 

De aanmeldprocedure loopt 

tot 1 juni. _

Meer informatie: 

www.onderwijspioniers.nl

enquête bureau centron en balans

Ouders onvoldoende vertrouwen 
in Passend onderwijs
Uit	een	enquête	die	bureau	Centron	uitvoerde	in	opdracht	van	het	NCRV-
programma	‘Altijd	Wat’	in	samenwerking	met	ouderorganisatie	Balans	blijkt	dat	
bijna	de	helft	van	de	ouders	Passend	onderwijs	geen	goed	idee	vindt.

Eind april stuurden Balans 

en de Nederlandse Vereni-

ging voor Autisme (NVA) een 

brandbrief naar staatssecre-

taris Dekker, waarin zij de 

zorgen van ouders over Pas-

send onderwijs uiten en een 

eerste aanzet voor oplossin-

gen geven. Uit het onderzoek 

blijkt dat 70 procent van de 

ouders vreest dat leraren niet 

zijn toegerust om een kind 

met een beperking in een 

reguliere klas les te geven.

Uit het onderzoek blijkt ook 

dat 61 procent van de ouders 

bang is dat hun kind minder 

aandacht krijgt als er meer 

kinderen met een beperking 

in de klas komen. Ook geven 

ouders van kinderen met een 

niet-zichtbare beperking aan 

dat zij vaker bang zijn dat 

het storende gedrag van hun 

kind mogelijk gedragsproble-

men bij andere kinderen kan 

uitlokken.

Brandbrief
In de brandbrief dragen 

Balans en de NVA enkele 

mogelijke oplossingen aan. 

Zij wijzen op het belang van 

een gelijkwaardige relatie en 

pedagogisch partnerschap 

tussen ouders en school. 

Directeuren en bestuurders 

van scholen zijn ook vooral 

een belangrijk rolmodel, 

coach en inspirator van de 

leraren op school, aldus de 

brandbriefschrijvers. Een 

van de oplossingen is een 

campagne om de samen-

werking tussen ouders en 

scholen te stimuleren en te 

faciliteren. De ondervraagde 

ouders noemen onder meer 

als oplossingen ‘meer han-

den in de klas’ en ‘minder 

administratiedruk’.

Monitor
Begin mei is de tweede 

meting van de monitor voor-

bereiding Passend onderwijs 

van start gegaan. Met deze 

monitor willen de initia-

tiefnemende organisaties, 

waaronder de AVS, in kaart 

brengen in welke mate 

schoolleiders, leraren en ook 

ouders geïnformeerd zijn 

over en betrokken zijn bij de 

voorbereiding van Passend 

onderwijs. 

Half juni zijn de resultaten 

beschikbaar. Aan de hand 

daarvan kunnen samenwer-

kingsverbanden besluiten 

andere acties te ondernemen 

om de invoering van Passend 

onderwijs zo goed mogelijk 

te laten  verlopen. De AVS-

praktijksimulaties Kind op 

de Gang!® (po) en Leerling bij 

de Les!® (vo) en studiedagen 

over Passend onderwijs, kun-

nen daar een bijdrage aan 

leveren. _
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internetconsultatie tot 12 juni

‘Versterking bestuurskracht noodzakelijk’
Tot	12	juni	is	het	mogelijk	om	deel	te	nemen	aan	de	internetconsultatie	over	de	Wet	versterking	
bestuurskracht	onderwijsinstellingen.

Het wetsvoorstel bevat een 

reeks van voorstellen tot wij-

ziging van onderwijswetten 

ten behoeve van versterking 

van de bestuurskracht in het 

onderwijs. Zo kunnen betere 

en meer betrokken bestuur-

ders en intern toezichthou-

ders een bijdrage leveren aan 

beter onderwijs. Ook meer 

inspraakmogelijkheden voor 

de medezeggenschap komen 

het onderwijs ten goede. Daar-

naast is goed bestuur vereist 

om demografische krimp en 

de gevolgen van de economi-

sche crisis het hoofd te kun-

nen bieden. Incidenten als het 

omvallen van onderwijskolos 

Amarantis hebben het vertrou-

wen in en de legitimiteit van 

het huidige besturingsmodel 

onder druk gezet. Versterking 

van de bestuurskracht is vol-

gens staatssecretaris Dekker 

daarom noodzakelijk.

Het wetsvoorstel gaat onder 

meer in op de benoemings-

procedure van bestuurders, 

die op dit moment nog te 

weinig open en transparant 

is. Ook heeft het centrale 

medezeggenschapsorgaan 

van onderwijsinstellingen 

nog onvoldoende invloed op 

benoeming (en ontslag) van 

bestuurders. Verder wordt in 

het voorstel onder andere het 

intern toezicht besproken. _

Kijk voor de internetconsul-

tatie en meer informatie op 

www.internetconsultatie.nl/

wetvbo.

actueel ac tueel 

gezonde school

Weer veel aanvragen voor gezondheidsbevordering
Scholen	uit	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	en	middelbaar	beroepsonderwijs	hebben	in	april	2014	meer	
dan	vijfhonderd	aanvragen	ingediend	voor	extra	hulp	om	aan	de	slag	te	gaan	met	gezondheid	op	school.

Scholen die zich aanmeldden 

voor de ondersteuning hadden 

keuze uit verschillende acti-

viteiten rond thema’s als voe-

ding, bewegen, roken, alcohol, 

sociaal-emotionele ontwik-

keling, seksuele gezondheid, 

gehoorschade en letselpre-

ventie. Deze aanvraagronde 

volgde snel op de vorige ronde 

in het najaar van 2013, waarin 

meer dan 1.000 scholen onder-

steuning aanvroegen. Voorjaar 

2015 volgt de laatste aanvraag-

ronde. Scholen die nu een aan-

vraag hebben gedaan, horen 

half juni of hun aanvraag 

wordt gehonoreerd. Bij de 

beoordeling van de aanvragen 

wordt onder meer rekening 

gehouden met de verdeling 

over de schooltypes (po, vo en 

mbo) en of scholen in JOGG-

gemeenten (landelijk netwerk 

Jongeren op Gezond Gewicht) 

staan. De scholen moeten de 

activiteiten in het schooljaar 

2014/2015 uitvoeren.

De extra hulp bestaat onder 

meer uit gratis advies-op-maat 

van een Gezonde School-

adviseur over gezondheids-

activiteiten en passende 

maatregelen voor de school. 

Verder konden scholen een 

vergoeding van taakuren van 

eigen medewerkers aanvragen 

voor het maken of uitvoeren 

van schoolgezondheidsbeleid. 

Voor scholen uit het voort-

gezet onderwijs en het mid-

delbaar beroepsonderwijs is 

ook een bijdrage in de kosten 

of extra hulp bij het uitvoeren 

van een Gezonde School-acti-

viteit op school beschikbaar. 

Meer informatie over het 

ondersteuningsaanbod van de 

Gezonde School is te vinden 

op www.gezondeschool.nl/

ondersteuningsaanbod.

Overgewicht
Verder stelt het ministerie van 

VWS dit jaar 2 miljoen euro 

beschikbaar om kinderen 

met (ernstig) overgewicht, 

in de leeftijd van 0 tot 4 jaar 

en 12 tot 18 jaar, structureel 

meer te laten sporten en 

bewegen. Tot dinsdag 3 juni 

2014 kunnen lokale sport- en 

beweegaanbieders via de Spor-

timpuls Kinderen sportief op 

gewicht een subsidieaanvraag 

indienen. Deze Sportimpuls 

maakt deel uit van het VWS-

programma Sport en Bewegen 

in de Buurt.

Meer informatie over het 

sport- en beweegaanbod 

binnen dit programma 

is te vinden op de Menu-

kaart Sport impuls, 

www.effectiefactief.nl/

menukaart. _

Foto:	Hans	Roggen
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ac tueel 

tegengaan voortijdig schooluitval

Bussemaker geen voorstander 
van verlenging leerplicht
Minister	Bussemaker	van	OCW	vindt	de	initiatiefwet	van	PvdA	en	CDA	om	de	
leerplicht	te	verlengen	naar	21	jaar	voorbarig.	Als	het	aan	de	twee	partijen	ligt,	
wordt	het	voor	jongeren	zonder	diploma	verplicht	om	tot	hun	21e	naar	school	
te	gaan.	Nu	ligt	die	leeftijdsgrens	nog	op	18	jaar.

CDA-Kamerlid Michel Rog en 

Tanja Jadnanansing (PvdA) 

willen met het voorstel 

gemeenten de mogelijkheid 

geven om jongeren die niet 

minimaal een mbo-2, havo- of 

vwo-diploma hebben, terug 

naar de schoolbanken te 

sturen. Volgens de indieners 

van het voorstel hebben de 

gemeenten hier zelf op aan-

gedrongen. Eerder kwamen 

Amsterdam en Rotterdam al 

met een gezamenlijk plan 

om de leerplicht te verlen-

gen naar 23 jaar. Rog: “Met 

dit wetsvoorstel kunnen we 

gericht 20.000 jongeren een 

perspectief bieden. Zij heb-

ben op dit moment geen 

werk en volgen geen oplei-

ding. In de praktijk blijkt dat 

juist deze groep een onzekere 

toekomst tegemoet gaat, en 

vaak in het criminele circuit 

verdwijnt. In  samenwerking 

met de Rotterdamse wet-

houder Hugo de Jonge heb-

ben we een wet opgesteld 

die gemeenten alle nodige 

instrumenten geeft dit pro-

bleem in de kiem te smoren, 

de jongeren uit de bijstand 

te houden en hen een zinnig 

doel te geven.”

Bussemaker vindt het 

verlengen van de leerplicht 

echter een zwaar middel met 

veel juridische bezwaren. 

Ook de Raad van State is 

kritisch. Zo vindt het advies-

orgaan dat het voorstel de 

rechten inperkt van jongeren 

die volwassen zijn. Verder 

laten gemeenten volgens de 

minister nog kansen liggen 

om voortijdig schooluitval 

onder 18- en 19-jarigen tegen 

te gaan. “De vier grote steden 

hebben extra geld gekregen 

om dit gerichter aan te kun-

nen pakken en daar valt nog 

veel winst mee te behalen”, 

aldus Bussemaker. Bovendien 

neemt het aantal scholieren 

dat zonder diploma van 

school gaat nog altijd af. Dat 

aantal is volgens Bussemaker 

in de afgelopen tien jaar 

gehalveerd.

‘Betrek schoolleider’
Volgens AVS-voorzitter Petra 

van Haren zou het goed zijn 

als schoolleiders betrokken 

worden bij de discussie over 

de leerplicht. “Schoolleiders 

zijn belangrijke en bepalende 

gesprekspartners als het gaat 

om zorgvuldig omgaan met 

de leerplicht en het bestrij-

den van voortijdig schooluit-

val. In de lokale en regionale 

situaties zijn er vaak goede 

ideeën over gepaste of effec-

tieve aanpak. Het gaat over 

een maatschappelijk thema 

waar meerdere educatieve 

partners bij betrokken dienen 

te zijn. De schoolleider weet 

bij uitstek wat er speelt rond 

de school en rond onderwijs”, 

aldus Van Haren. _

voorlichtingstraject

Overheveling buitenonderhoud 
ook door Eerste Kamer
De	Eerste	Kamer	heeft	begin	mei	ook	ingestemd	met	het	wetsvoorstel	
‘Overheveling	van	taak	en	budget	voor	aanpassingen	in	onderwijshuisvesting	van	
gemeente	naar	school’.	Per	1	januari	2015	liggen	de	verantwoordelijkheden	voor	
het	buitenonderhoud	bij	de	schoolbesturen	in	het	primair	onderwijs.

De wetswijziging werd in 

februari 2014 door de Tweede 

Kamer aangenomen. Na de 

behandeling door de Eerste 

Kamer zal publicatie in de 

Staatscourant volgen. Daarna 

staat de inhoud definitief vast. 

Dat zal rond november 2014 

zijn. De VNG zorgt voor een 

nieuwe modelverordening, die 

rond de zomer van 2014 zal 

worden gepubliceerd.

Regiobijeenkomsten
Ruimte-OK verzorgt een lan-

delijk voorlichtingstraject, in 

opdracht van het ministerie 

van OCW, zodat schoolbestu-

ren en gemeenten zich goed 

kunnen voorbereiden op de 

nieuwe situatie. De voorlich-

ting omvat onder andere 

brochures en regiobijeen-

komsten. _

Kijk voor meer informa-

tie, data en aanmelden op 

www.ruimte-ok.nl.

10



illustratie _ jos collignon over… verlengen leerplicht
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Over	het	thema	

Een	hoogleraar	psychologie	zei	ooit:	“Er	bestaan	
twee	soorten	mensen:	risicozoekende	mensen	
en	risicomijdende	mensen.	Risicozoekenden	
zijn	per	definitie	ondernemende	mensen.”	Een	
veel	gehoord	geluid	over	het	onderwijs	is	dat	de	
	sector	voor	namelijk	bestaat	uit	risicomijders.	
En	dat	terwijl	de	huidige	maatschappelijke	ont-
wikkelingen	vragen	om	ondernemende	school-
leiders.	Onder	invloed	van	krimp	en	de	noodzaak	
tot	profilering	komen	de	onder	nemende	vaardig-
heden	van	schoolleiders	tot	bloei.

Het	speciaal	basisonderwijs	in	Oost-Gelder-
land,	dat	te	maken	heeft	met	een	teruglopend	
leerlingenaantal	en	daardoor	te	veel	fte’s	
voor	directeuren,	maakt	de	omme	zwaai	naar	
ondernemerschap	om	zo	de	expertise	te	
behouden.	De	school	leiders	bieden	zich	aan	
voor	interim-opdrachten.	Bij	de	Nicolaasschool	
uit	Oss	is	wereldburgerschap	de	rode	draad	
door	het	onderwijs.	Met	deze	profilering	is	
krimp	omgebogen	tot	een	groei	van	25	procent.	
“Onze	leerlingen	krijgen	straks	een	beroep	
dat	nu	nog	niet	eens	bestaat”,	realiseert	een	
andere	schoolleider	zich	en	richt	zich	in	het	
curriculum	op	de	toekomst.	In	het	grensgebied	
gaan	Nederlandse	scholen	een	eerlijke	strijd	
aan	met	Belgische	scholen	door	met	elkaar	
samen	te	werken	en	er	zo	voor	te	zorgen	dat	
elk	dorp	een	school	behoudt.

Hoezo	niet	ondernemend,	de	leidinggevenden	
in	het	onderwijs?	Heel	ondernemend!	U	leest	
er	alles	over	in	de	thema-artikelen	van	deze	
Kader	Primair.

thema _ ondernemerschap, juist nu

Hoe	ondernemend	moet	een	schoolleider	zijn	

in	een	tijd	van	teruglopende	leerlingaantallen?	

Voor	het	speciaal	basisonderwijs	is	het	

vermarkten	van	kennis	en	vaardigheden	van	

levensbelang.	In	het	reguliere	basisonderwijs	

gaat	het	niet	om	ondernemer,	maar	onder-

nemend	zijn.	 tekst astrid van de weijenberg

‘Onderwijsmensen zijn geen ondernemers maar risicomij-

dende ambtenaren. Het wordt dus nooit wat met onder-

nemerschap in het onderwijs. En dat terwijl deze tijd met 

krimpende leerlingenaantallen juist vraagt om onderne-

mend schoolleiderschap.’

Deze provocerende stelling wordt graag gedebiteerd buiten 

het onderwijs, maar mensen in het onderwijs herkennen 

zich daar maar mondjesmaat in. Bijvoorbeeld omdat er al 

een ommezwaai in gang is gezet naar meer ondernemer-

schap, zoals in het speciaal basisonderwijs. Bij SBO SAM in 

Oost-Gelderland zagen ze zich geconfronteerd met minder 

leerlingen en dus met te veel fte’s voor directeuren. Om 

hen in dienst te houden en hun expertise niet verloren te 

laten gaan, bieden zij zich nu aan voor interim-opdrachten. 

Alle directeuren volgden daarvoor bij de AVS een opleiding 

interim-management.

Ferdinand ter Haar, algemeen directeur bij SBO SAM, is de 

drijvende kracht achter dit idee. Misschien omdat hij zelf 

zoon van een aannemer is, grijpt hij de kansen die er zijn. 

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

De school
ondernemer of ondernemend
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“We zijn wel gedwongen om wat te bedenken, willen we 

de organisatie overeind houden. Door krimp en  Passend 

onderwijs worden we heel snel klein. Daarom zijn we 

begonnen met het vermarkten van onze kennis via PiON, 

Partners in Onderwijs.”

Ter Haar wil niet alleen mensen detacheren, maar ook 

een regionaal kenniscentrum worden, liefst met meerdere 

partners. Veel meer besturen in de regio hebben moeite 

overeind te blijven, weet hij. “Het zou jammer zijn als onze 

kennis verloren gaat. Heel lang zijn we in het onderwijs-

veld elkaars concurrenten geweest. Dat is aan het verande-

ren. Het is nog heel pril, maar gaat wel gebeuren.”

Acquireren SBO SAM ziet voor zichzelf een loket-

functie waarbij vraag en aanbod worden samengebracht. 

Scholen kunnen dan eerst kijken wat er in de regio al aan-

wezig is, voordat ze op zoek gaan naar externe bureaus. 

Op dit moment bezoeken ambulant begeleiders hun 

klanten om te inventariseren welke vragen er liggen en 

om te vertellen wat SBO SAM kan betekenen. Deze vorm 

van acquireren is nieuw voor het onderwijs. Ter Haar: 

“Dat vraagt om verkooptechnieken en dat is voor ons dus 

een aandachtspunt. Dan ga je kijken wie dat kan in de 

organisatie. Van sommige medewerkers weet je dat als je 

hen de boer opstuurt je altijd prijs hebt. De kunst is om 

binnen je organisatie de mensen te vinden die het kun-

nen en daar zin in hebben.”

De functie is ook geen pure verkoopfunctie. Want komt 

de vraag naar meer handen voor de klas, dan zal SBO SAM 

niet alleen die ‘handen’ verzorgen, maar natuurlijk ook 

kijken naar waar die vraag vandaan komt. Is het de leraar 

bij wie het aan vaardigheden ontbreekt, is het de klas 

waarin bijvoorbeeld veel kinderen met een ‘beschikking’ 

zitten of zijn het individuele leerlingen? Ter Haar: “Wij 

snappen wat scholen nodig hebben.”

Visitekaartje Antoine Rossewij van SBO SAM heeft er 

zin in. Hij had een volledige baan als directeur op een van 

k e n n i s  e n  v a a r d i g h e d e n  v e r  m a r k t e n  v a n  l e v e n s b e l a n g  v o o r  s p e c i a a l  b a s i s o n d e r w i j s
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met eventueel met gesloten beurzen kunnen, denkt hij. 

Een schoolleider uit de regio die met pensioen gaat, wil 

tegen een bescheiden tarief best tijdelijke klussen op zich 

nemen.

Aanspreken op talent “De schoolleider anticipeert 

op ontwikkelingen in de omgeving en beïnvloedt deze 

doelbewust vanuit ondernemerschap, teneinde onderlinge 

relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten te optima-

liseren”, staat in het onlangs verschenen inspectierapport 

‘De kwaliteit van schoolleiders’.

Maar schooldirecteuren zijn geen ondernemers, anders 

waren ze wel een bedrijf begonnen. Dat wil niet zeggen 

dat mensen in het onderwijs niet ondernemend zijn. “Dat 

kan pas als we afkomen van het bevoogdend leiderschap 

en we medewerkers aanspreken op hun talenten”, zegt 

Ferdinand ter Haar. Dat is ook de visie van Alex Peltekian. 

Bij zijn schoolbestuur Gearhing in Zuid-West Friesland is 

men teruggegaan van 29 schooldirecteuren naar zeven 

onderwijsteams, met daaronder teams die steeds meer 

zelfsturend zijn. Directeuren moesten solliciteren naar de 

zeven nieuwe functies en een assessment afleggen. “Ik heb 

nu zeven heel ondernemende en ambitieuze directeuren”, 

zegt Peltekian, voorzitter van het College van Bestuur.

Offerte-experiment Als het gaat over ondernemer-

schap weet Peltekian waarover hij het heeft. Na zijn baan 

in onder meer de intramurale jeugdzorg was hij jarenlang 

zelf ondernemer. In 2000 verkocht hij zijn goedlopende 

catering/traiteurbedrijf De Dis op Terschelling, werkte een 

seizoen als directeur bij Oerol, had tussendoor ook nog een 

wijnproeverij en verzorgde kookworkshops. In 2003 werd 

hij schooldirecteur van een basisschool in Den Haag met 

vijfhonderd leerlingen, sindsdien heeft hij als bestuurder 

bij diverse schoolbesturen gewerkt.

de sbo-scholen van SAM. Dat doet hij nu nog drie dagen. 

Twee dagen is hij vanuit SAM gedetacheerd als interim-

directeur op een reguliere basisschool. Zijn taak op zijn 

eigen school wordt waargenomen door iemand uit de eigen 

kweek. Voelt Rossewij zich nu ondernemer? “Ik ben me erg 

bewust van mijn positie. Ik word nauwgezet gevolgd. Als 

ik het goed doe, ben ik een geweldig visitekaartje voor de 

organisatie.” Dat beaamt ook Ter Haar: “De beste pr is goed 

werk leveren.”

Ondernemerschap zit ook in aansluiting zoeken bij andere 

partijen. Zo is Rossewij op dit moment op zoek naar finan-

ciering voor het kapotte dak van de gymzaal. “Van die 

gymzaal maken meerdere partijen gebruik. Die probeer 

ik aan tafel te krijgen. Om de reparatie (gedeeltelijk) te 

financieren, proberen we subsidies los te peuteren bij ban-

ken en/of regionale bedrijven. Ik doe hier meer dan op de 

winkel passen. Het is de bedoeling dat de school er zó goed 

voorstaat als ik wegga, dat de nieuwe directeur de juiste 

vervolgstappen kan zetten.” Zou Rossewij als schooldirec-

teur van de school waar hij nu tijdelijk werkt (een gewone 

basisschool, een eenpitter) de expertise van SAM inhuren? 

Zeker, denkt hij. “In feite doe ik dat nu al. Bij SAM hebben 

we veel ervaring met een methode om pestgedrag tegen te 

gaan. Die ervaring zet ik nu in op deze school, maar dan 

zonder extra kosten, omdat ik hier nu werk. Als zelfstandig 

product zou dat zeker te verkopen zijn.”

Uitruil van expertise
Voor SBO SAM zijn de 

bescheiden tarieven een 

pre, denkt Ter Haar. De 

kennis van SAM kan ver 

onder de marktprijs ingezet 

gaan worden. De kosten 

van de eigen mensen lig-

gen namelijk veel lager dan 

interim-management of het 

inhuren van expertise bij de 

traditionele marktpartijen. 

Bovendien ziet Ter Haar 

ook wel mogelijkheden in 

uitruil van expertise. Op 

de ene school is tijdelijk 

behoefte aan kennis over 

hoogbegaafdheid, maar heb-

ben ze een klassenassistent 

beschikbaar. Dat zou dan 

‘ h e e l  l a n g  z i j n  w e  i n  h e t 
o n d e r w i j s v e l d  e l k a a r s 
c o n c u r r e n t e n  g e w e e s t , 
d at  i s  a a n  h e t  v e r a n d e r e n ’
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Op enkele van zijn scholen deed hij een experiment waarbij 

leraren een offerte indienden voor hun werk het komende 

schooljaar in bijvoorbeeld groep 5. Peltekian: “Ik dacht: het 

is eigenlijk raar dat we van een adviseur een offerte van 

twee A4’tjes vragen en hem op basis daarvan een opdracht 

geven. Zo’n adviseur krijgt al gauw 60.000 euro en dat is 

dezelfde jaarlast als een leraar. Maar die behandelen we 

heel anders. Die gaan we precies voorschrijven wat hij of zij 

moet doen.”

Diverse leraren deden mee aan het experiment en dienden 

een offerte in waarin stond wat ze dat jaar gingen leveren. 

Peltekian: “Het was natuurlijk symbolisch, maar je draait de 

zaak wel even om. De leraar levert een dienst, een product, 

en wordt daarmee eigenaar. Voor mij zijn ondernemerschap 

en eigenaarschap nauw verbonden. Daarom ben ik een 

groot aanhanger van Ricardo Semler (zakenman en bestsel-

lerauteur): minder regels, minder toezicht en meer verant-

woordelijkheid bij de mensen. Wil je ondernemerschap 

thema _ ondernemerschap, juist nu
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stimuleren, dan moet je de verantwoordelijkheid voor het 

eindproduct laag in de organisatie leggen. Dat idee moet 

van hoog tot laag in de genen zitten.”

Wc-papier Klanten tevreden stellen, met dat doel kijkt 

Peltekian nog steeds naar het onderwijs. “Ik zag ooit een 

kleuter met een rol wc-papier met roze wolkjes lopen. 

‘Waarom neemt zij haar eigen wc-papier mee’, vroeg ik de 

kleuterjuf. Het kind bleek het papier van school te hard 

te vinden. Waarom gebruiken wij schuurpapier, terwijl je 

tegen geringe meerkosten wel goed wc-papier kunt kopen? 

Je klanten tevreden stellen, dat is de manier waarop je 

denkt als je een eigen zaak hebt. Dat wil trouwens niet 

zeggen dat klanten alles bepalen. Albert Heijn luistert 

goed naar de klant, maar bepaalt wel haar eigen strategie.” 

Klanten zijn voor Peltekian de samenleving, ouders en kin-

deren. Binnenkort neemt hij een groep ouders mee op een 

bustoer langs al zijn 29 scholen. Om met hen te bespreken 

hoe zij het onderwijs van de toekomst zien. Met kinderen 

deed hij een dergelijke exercitie al.

Natuurlijk is het onderwijs een gesubsidieerde monopolist, 

vindt Peltekian. Concurrentie met scholen in de omgeving 

is fake-concurrentie. “Dat is een achterhoedegevecht. Het is 

veel spannender om samen te kijken hoe we in de toekomst 

goed onderwijs kunnen neerzetten.” _
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‘Profileren kan prima 
vanuit de klas’

w er el d b u rg er s c h a p  t r ek t  n ieu w e  l eer l in g en

De	meeste	schoolleiders	realiseren	zich	tegenwoordig	wel	dat	ze	hun	school	in	de	markt	

moeten	zetten.	Zonder	leerlingen	geen	school.	Maar	lerarenteams	zijn	vaak	meer	naar	binnen	

gericht,	merkt	Ronald	Dulmers,	eigenaar	van	Scholen	met	Succes	–	een	onderzoeks-	en	

communicatiebureau	voor	het	onderwijs.	Niet	erg,	vindt	hij.	“Profileren	kan	prima	vanuit	

de	klas.”	 tekst lisette blankestijn

thema _ ondernemerschap, juist nu

Cbs	Waalse	Louise	de	Coligny	in	Den	Haag	maakt	de	talenten	en	successen	van	de	
leerlingen	zichtbaar.	Directeur	Marije	Broekmans:	“Ik	droom	ervan	dat	uiteindelijk	
alle	ruimtes,	activiteiten	en	communicatie	naar	buiten	ons	verhaal	uitademen:	
succes	door	talent.”
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Wereldburgerschap	is	de	rode	draad	op	de	Nicolaasschool	in	Oss.	
Directeur	Huub	Hamers:	“Ons	onderwijsconcept	is	heel	uitgebreid,	maar	
alles	hangt	met	elkaar	samen.”

Als Ronald Dulmers scholen begeleidt bij hun profilerings-

vragen gebruikt hij veel metaforen. Die van het autoban-

denprofiel bijvoorbeeld. “Een autobandprofiel geeft je grip 

op de weg. Profileer je je bijvoorbeeld als sportieve basis-

school, dan geeft dat richting aan je personeelsbeleid, je 

lesinhoud, de inrichting van je school en het speelplein. 

Maar een bandenprofiel slijt ook, en een veranderende 

omgeving vraagt soms om een ander profiel.”

Wereldburgerschap Dat laatste zal Huub Hamers, 

directeur van de Nicolaasschool uit Oss, beamen. Zijn 

school kampte een aantal jaar geleden met krimp. Hamers 

boog dit met zijn team om tot een groei van 25 procent. 

Hoe? “Wereldburgerschap. Dat kozen wij als de rode draad 

voor de leerlingen van onze school. We beginnen al in 

groep 1 met Engels, met hulp van een native speaker. Ook 

zijn er tal van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Er 

is zoveel sociale armoede in Nederland. Daarom gaan we 

met de kinderen vanaf groep 1 naar bejaarden, en nodi-

gen we de ouderen ook bij ons uit. In groep 6 brengen we 

onze leerlingen via het project Kunstmaatjes in contact 

met mensen met een beperking. Ze maken samen kunst 

en exposeren die in de bibliotheek en het gemeentehuis. 

Vanaf groep 7 vragen we leerlingen individueel ‘maatje’ 

van een bejaarde te worden. De kinderen doen hierdoor 

allerlei sociale vaardigheden op en worden zich meer 

bewust van hun omgeving. Mijn zoon van 14 gaat nog 

steeds wekelijks op bezoek bij zijn bejaarde maatje.”

Hoe nut je dit publicitair uit als schoolleider? “Ik zoek de 

pers op. Ik ben gezegend met MR-leden die hun netwerk 

aanwenden en die – net als ik – kansen herkennen, maken 

en benutten. Natuurlijk draait ons concept niet alleen om 

de pr. Onze maatschappelijke betrokkenheid is echt. Ons 

onderwijsconcept is heel uitgebreid, maar alles hangt met 

elkaar samen. De leraren, ouders en kinderen snappen 

het.”

Een andere aansprekende metafoor die Dulmers van Scho-

len met Succes graag gebruikt is die van het bodemprofiel. 

“Een bodem bestaat uit meerdere lagen. Wij onderschei-

den er zes, waarbij de diepste laag wordt gevormd door de 

vraag: wat wil je als school met je leerlingen bereiken? En 

dan hebben we het niet over het gebied van taal en reke-

nen, maar over ‘meer dan wat moet’ en ‘anders dan wat 

een ander al doet’. “

Niet bestaand beroep Ton Kuiters, directeur van 

obs Elckerlyc in Roelofarendsveen werkt aan een aange-

scherpt schoolprofiel en stelde zich met zijn team deze 

basale vraag. “Wat hebben onze leerlingen later nodig, 

naast kennis van zaken als taal en rekenen? Zij krijgen een 

beroep dat nu misschien nog niet eens bestaat. Hoe zorgen 

wij ervoor dat onze kinderen dan meer kansen hebben? 

Zo kwamen we uit bij de 21st century skills zoals Kennisnet 

die heeft beschreven: samenwerken, creativiteit, ict-gelet-

terdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, 

kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 

Wij willen onze kinderen die vaardigheden meegeven.” 

Schoolprofilering was nooit urgent voor de school van 

Kuiters. “Aan onze kant van de gemeente hebben ouders 

niet veel te kiezen: naast vijf katholieke scholen zijn wij 

de enige openbare. Dus die openbaarheid willen we uit-

stralen. Maar de verzuiling vervaagt. Daarom denken de 

scholen binnen ons bestuur nu na over hun individuele 

profielen, bijgestaan door Scholen met Succes. Met mijn 

team inventariseer ik nu wat we al doen op het terrein van 

de 21st century skills, en wat we nog zouden moeten doen. 

Als je een schoolprofiel vaststelt is het belangrijk dat je 

minimaal 70 procent van de activiteiten die bij dat profiel 

horen, al doet. Eerder zochten we ons profiel in een ande-

re richting, maar dat paste niet bij ons. Het profiel van de 

21st century skills is echt óns verhaal. Dulmers beaamt 

dat het belangrijk is dat het profiel van binnenuit wordt 

‘ n at u u r l i j k  d r a a i t  o n s 
c o n c e p t  n i e t  a l l e e n  o m  d e 
p r.  o n z e  m a at s c h a p p e l i j k e 
b e t r o k k e n h e i d  i s  e c h t ’
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ingevuld. “Het gaat erom dat de leraar het schoolprofiel 

in hun onderwijs laten terugkomen, zodat het gevoed en 

geborgd wordt. Als leerlingen en ouders dagelijks zien wat 

het profiel inhoudt, houd je je missie en visie levend. Een 

profiel moet geen windowdressing zijn.”

Schoolgebouw Als bovenliggende bodemlagen uit het 

profiel onderscheidt Dulmers daarom onder andere ‘hoe 

zie je je profiel terug in je onderwijs’, ‘welke competenties 

hebben je leraren nodig’, ‘welke buitenschoolse partners 

kun je erbij betrekken’, en ‘wat zie je van je profiel terug in 

de inrichting van het gebouw’. Schoolleider Huub Hamers 

s t e l l i n g :  b a s i s s c h o l e n  z i j n  t e  b e s c h e i d e n  e n  o n d e r k e n n e n  
h u n  e i g e n  u n i q u e  s e l l i n g  p o i n t s  t e  w e i n i g

Huub 

Hamers 

(Nicolaas-

school Oss): 

“Eens. 

Veel	scholen	

doen	mooie	

dingen,	

maar	gaan	niet	bij	zichzelf	te	

rade	of	de	ouders	of	eigen	lera-

ren	het	wel	weten	en	overzien.	

Het	goede	nieuws	is	dat	we	

in	het	onderwijs	expert	zijn	in	

informatieoverdracht,	dus	iede-

re	school	heeft	de	capaciteiten	

in	huis	om	haar	sterke	kanten	

te	belichten.”

Ronald 

 Dulmers 

(Scholen 

met  Succes): 

“Eens. 

Scholen	kij-

ken	vaak	te	

weinig	over	

de	schutting	en	weten	daardoor	

niet	waar	ze	goed	in	zijn.	Ter-

wijl	dat	een	voorwaarde	is	om	

jezelf	te	profileren.”

Ton Kuiters (obs Elckerlyc 

Roelof arendsveen): “Oneens. 

Ik	persoonlijk	ben	niet	te	

bescheiden,	maar	profilering	

is	voor	ons	nooit	een	issue	

geweest.	Onze	opbrengsten	en	

uitstraling	zijn	altijd	voldoende	

geweest	om	veel	leerlingen	te	

trekken.”

Marije 

Broekmans 

(cbs Waalse 

Louise de 

Coligny 

Den Haag): 

“Eens.	

Misschien	is	

het	wel	typisch	Nederlands	om	

niet	teveel	te	willen	pronken.	In	

het	onderwijs	heerste	lang	een	

cultuur	van:	we	moeten	zorgen	

dat	kinderen	tot	leren	komen,	

punt.	Tegenwoordig	worden	

de	ouderbetrokkenheid	en	de	

functie	van	de	school	in	de	wijk	

steeds	belangrijker.”

heeft al allerlei ideeën 

hoe zijn wereldschoolge-

bouw er over een paar 

jaar uitziet. “Een aula 

met de wereldkaart op 

de grond. Stagiairs die 

muurschilderingen 

maken, bijvoorbeeld van 

de Engelse vlag. Units die de verschillende 

werelddelen verbeelden.”

Ook Marije Broekmans, directeur van de cbs Waalse Louise 

de Coligny in Den Haag, werkt aan een nieuw schoolpro-

fiel en zet haar gebouw daarbij in. “Wij richten ons op 

talentontwikkeling, en gaan de talenten en successen van 

onze leerlingen zichtbaar maken in de school. Ik denk 

aan talentspiegels, waaromheen we de successen noteren: 

‘Tom is met gym over de kast gesprongen’, ‘Aïsha had een 

10 voor aardrijkskunde’. In die spiegel zien de kinderen 

dus zichzelf én hun talenten weerspiegeld. Ik droom ervan 

dat uiteindelijk alle ruimtes, activiteiten en communicatie 

naar buiten ons verhaal uitademen: succes door talent.” 

Toen Broekmans begin dit jaar directeur werd trof ze een 

Obs	Elckerlyc	in	
Roelofarendsveen	betrok	de	
ouders	bij	de	totstandkoming	
van	het	schoolprofiel	tijdens	
een	oudercafé.	Directeur	Ton	
Kuiters:	“Ik	wil	de	drempel	laag	
houden	en	hoop	dat	iedereen	
straks	het	verhaal	kan	vertellen	
over	wat	onze	school	doet.”
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goede school in een groot gebouw, waar rust en respectvol-

le omgangsvormen heersten. Maar toch was de school wei-

nig zichtbaar in de wijk en liep het leerlingenaantal terug. 

“Ik ging met het team in gesprek over hoe we meer zicht-

baar konden maken dat wij zo’n goede school zijn. Daarbij 

heb ik gekeken naar wat de wijk nodig heeft; we wilden 

echt iets anders bieden. Zo kwamen we op de talentent-

ontwikkeling van kinderen. We onderbouwen dit profiel 

met kennis over meervoudige intelligentie. Zo spraken we 

tijdens een sprookjesproject een aantal van de intelligen-

ties van onze leerlingen aan: taal door een zelfgeschreven 

sprookje, rekenen door rekenen in een sprookjeswereld, 

zang, dans en beeldend door optredens. We sloten de dag 

af met een puzzeltocht door de school waar kinderen en 

heel veel ouders het werk kwamen bekijken.” En daarmee 

raakt Broekmans de bovenste laag uit Dulmers bodempro-

fiel: het kiezen van evenementen die typerend zijn voor 

je profiel. Broekmans vindt het belangrijk om activiteiten 

van kinderen te koppelen aan oudermomenten. “Ik hoop 

dat ouders deze positiviteit met elkaar delen. Het project 

is vastgelegd in de schoolkrant. Ik ga de website aanpas-

sen en vraag iemand om deze te beheren. Binnenkort ga ik 

ook in het wijkbulletin uitleggen wat we doen. Ik heb een 

pr-commissie in het leven geroepen die de communicatie 

verder moet vormgeven.”

Oudercafé Ton Kuiters van obs Elckerlyc in 

Roelofarendsveen betrok de ouders zelf al nauw bij de 

totstandkoming van zijn 21st century skills-schoolprofiel. 

“We zijn met een groep van 28 ouders in gesprek gegaan 

tijdens een oudercafé. Die groep vormde een afspiegeling 

van alle jaargroepen en lagen van de bevolking. In verschil-

lende rondes kwamen alle skills aan bod. We betrekken 

de ouders zoveel mogelijk bij de voorbereiding, en ook 

bij projectavonden en excursies rondom de 21st century 

skills. Wij hebben hoogopgeleide ouders, maar ook ouders 

die verbaal soms wat onzeker zijn. Ik wil de drempel laag 

houden en iedereen laten weten dat zijn/haar inbreng 

belangrijk is. Ik hoop dat iedereen dan straks het verhaal 

kan vertellen over wat onze school doet.” _

‘ i k  h e b  g e k e k e n  n a a r  w at  d e 
w i j k  n o d i g  h e e f t ;  w e  w i l d e n 
e c h t  i e t s  a n d e r s  b i e d e n ’

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

Maak werk van (uw) 
professionele ontwikkeling

goed onderwijs door visionair leiderschap

Professionaliseringsaanbod	2014/2015

De	AVS	heeft	nieuw	professionaliseringsaanbod	ontwikkeld	voor	
volgend	schooljaar,	bestaande	uit:

•	 Opleidingen	en	trainingen
•	 Advies	op	maat
•	 Coaching	en	mediation
•	 (Lerende)	Netwerken

In	het	Handboek	voor	schoolleiders	(po)	staat
het	volledige	professionaliserings	aanbod	2014/2015.	
De	versie	voor	het	vo	verschijnt	later	dit	voorjaar.

Zie	ook	www.avs.nl/professionalisering.	
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In	Zeeuws-Vlaanderen	lekken	jaarlijks	zo’n	zeshonderd	leerlingen	weg	naar	Belgische	scholen	

en	zijn	de	prognoses	wat	de	bevolkingsaantallen	betreft	ongunstig.	Toch	boeken	ondernemende	

schoolleiders	hier	zowel	op	het	terrein	van	concurrentie	als	samenwerking	opvallende	

resultaten.	 tekst joëlle poortvliet

Kansen in de grens streek
Wie krimpt kan twee dingen doen. Soms zijn leerlingen 

(terug) te winnen door onderzoek naar waarom de concur-

rerende school ouders aanspreekt. Vaker maken ontvol-

king en vergrijzing de spoeling eenvoudigweg dun. Dan 

is een gezamenlijke aanpak niet alleen logisch, maar ook 

noodzakelijk.

Het fenomeen dat Nederlandse kinderen Belgische basis-

scholen bezoeken is in de grensregio’s niets nieuws. 

Al decennia trekken de zuiderburen onder andere de 

Zeeuwse peuters naar hun gratis voorscholen. Eenmaal 

ingeburgerd is de stap naar het Belgische primair onder-

wijs – waar overigens ook de buitenschoolse opvang een 

fractie kost van het Nederlandse bedrag – zo gezet. Het 

Zeeuws-Vlaamse onderwijs loopt op deze manier ongeveer 

zeshonderd leerlingen per jaar mis, rekent het lokale 

thema _ ondernemerschap, juist nu

samenwerkingsverband in 2012 voor. De kwestie wordt 

pijnlijker als ook de krimp toeslaat: dorpen vergrijzen en 

jonge mensen verhuizen richting grotere steden om daar 

een gezin te stichten. De toch al niet zulke grote scholen 

worden in rap tempo kritisch klein en men kan het zich 

niet meer permitteren om de ‘weglek’ naar België met 

lede ogen aan te zien. Sterker nog, Bernadette de Schepper, 

sinds drie jaar directeur van basisschool St. Jozef in Nieuw-

Namen, ziet juist kansen door haar positie aan de grens. 

“Wij kunnen tenminste nog iets doen: proberen leerlingen 

aan te trekken die anders naar België zouden gaan.”

Daarvoor moet het bestuur van de St. Jozefschool wel in 

de buidel tasten. Want tegen ‘gratis’ valt niet op te concur-

reren, luidt de conclusie van betrokkenen. De Schepper: 

“Ouders geven het niet graag toe, maar de keuze voor 

k r im p:  l e s s en  u i t  zeeu w s -v l a a n d er en
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Het	bieden	van	gratis	peuteropvang	op	scholen	in	Zeeuws-Vlaanderen	
zorgt	voor	stabiele	aanwas,	zodat	een	school	overeind	kan	blijven.

>

Kansen in de grens streek

Eerlijke concurrentie Vanuit het in ieder geval 

voorlopig gelijkgetrokken financiële plaatje kunnen 

De Vlaswiek en de St. Jozefschool een eerlijke strijd 

aangaan met hun Belgische concurrenten, die vaak maar 

een paar straten verderop opereren. Beide schoolleiders 

willen daarbij niets weten van verhalen dat het onderwijs 

bij de buren sowieso ‘beter’ zou zijn dan in Nederland. 

Lijbaart: “Het is niet hard te maken. Beide landen staan 

in de top-20 van de Pisa-ranking, dat is zo’n beetje het 

enige wat je globaal kunt zeggen.” Volgens De Schepper 

verschillen Belgische scholen, net als Nederlandse, 

onderling sterk. Ze meent dat ouders vanwege het taboe 

op het geldmotief op zoek gaan naar andere argumenten. 

Verkeerde conclusies liggen op de loer. De Schepper: 

“Op een Belgisch schoolplein zien ouders dat leerlingen 

keurig opgesteld staan met de leraar ervoor. Ze denken 

‘zie je wel, ze zijn hier super gedisciplineerd’. Maar dat 

zegt niets over de aandacht van leerlingen tijdens de 

lessen of de kwaliteit van het geboden onderwijs.”

Andersom mogen de Nederlandse grensscholen ook niet 

negatief afsteken bij de Vlaamse concullega’s. Het predi-

caat ‘zwak’ bijvoorbeeld, kan De Schepper zich “absoluut 

niet permitteren”. Bovendien heeft ze haar school zowel 

inhoudelijk als qua looks afgestoft. “We waren nog wat tra-

ditioneel. De bruine muren zijn gewit en er zijn vrolijke 

kleurtjes aangebracht. In de klaslokalen is het ‘busmodel’ 

Belgisch onderwijs is bijna altijd een begrijpelijke keuze 

voor de portemonnee.” Ook scholen in Noord-Brabant en 

Limburg die dichtbij België liggen, kennen het probleem. 

De financiële prikkel is te sterk. Kinderen op de Belgische 

opvang doen, scheelt ouders 1.000 tot 1.200 euro per jaar. 

Om dit bedrag geen factor meer te laten zijn, kunnen 

sinds 2011 kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar en sinds 

2012 zelfs vanaf het moment dat ze twee jaar zijn ook 

gratis naar de peuterspeelzaal van de St. Jozefschool. Het 

bestuur Perspecto neemt de kosten voor haar rekening. 

Een investering die zich inmiddels terugbetaalt. De peu-

tergroep telt nu negen leerlingen. Een stabiele aanwas 

van dit volume houdt de school (vijftig leerlingen) op z’n 

minst overeind.

Collega-directeur Joop Lijbaart (basisschool De Vlaswiek, 

115 leerlingen) uit grensdorp Koewacht heeft via een 

andere weg hetzelfde voor elkaar gekregen. Lijbaart 

meldde zich in 2011 aan voor de Startgroepenpilot van 

het ministerie van OCW en sloeg daarmee twee vliegen in 

één klap. Startgroepen zijn in eerste instantie bedoeld om 

peuters te stimuleren in hun ontwikkeling, maar van de 

vijftien scholen die landelijk mee mochten doen waren 

drie plekken gereserveerd voor krimpsituaties. “Ik heb de 

blaren op m’n tong gepraat om de pilot naar Koewacht te 

krijgen. Want als je ergens een neveneffect mag verwach-

ten, is het hier wel.” Dankzij de Startgroepensubsidie is 

opvang voor kinderen vanaf tweeëneenhalf jaar die naar 

De Vlaswiek gaan vijf ochtenden in de week kosteloos. En 

jawel, ook hier groeide de peutergroep van vijf kinderen in 

2011 naar veertien in 2014. Daarnaast is het Lijbaart gelukt 

om ondanks teruglopende leerlingaantallen werkgelegen-

heid te behouden, omdat de pilot de inzet van een hbo’er 

vraagt. “Zo profiteren de peuters van een hbo’er en hoef ik 

niemand te ontslaan.”

De	partnerscholen	van	de	Zeeuws-Vlaamse	St.	Josefschool	
brengen	een	bezoek	aan	de	Groeve	in	Nieuw-Namen.

‘d e  k e u z e  vo o r  b e lg i s c h 
o n d e r w i j s  i s  e e n  k e u z e  vo o r 
d e  p o r t e m o n n e e ’
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losgelaten.” Kinderen zitten nu niet meer in rijen tegen-

over de leraar, maar in groepjes. Het zelfstandig werken, 

de weekplanning en de taakbrief hebben hun intrede 

gedaan. De Schepper introduceerde Talentenkracht, dat 

wetenschaps- en techniekonderwijs stimuleert, en bracht 

voor excellente leerlingen een speciaal programma mee 

naar Nieuw-Namen. Met Engelse lessen vanaf groep 1 

probeert ze een ander pro-Belgisch argument van tafel te 

vegen. Want naast het primair onderwijs is ook het voort-

gezet onderwijs in België populair. Daar wordt aanzienlijk 

meer aandacht aan Frans besteed, ook al op de basisschool. 

De Schepper legt ouders al bij de kennismaking uit dat 

de St. Jozefschool vreemde talen erg belangrijk vindt en 

dat het team daarbij bewust kiest voor Engelse taalles-

sen. Met Frans maken de kinderen spelenderwijs kennis, 

bijvoorbeeld in het Comeniusproject. “Inmiddels hoor ik 

ouders er niet meer over.”

Scholenruil Onderling werken de Zeeuws-Vlaamse 

scholen bewust niet vanuit concurrentie, maar vanuit 

een samenwerkingsmodel. In de regio zijn naast 

onderwijsgroep Perspecto – een recente samenvoeging 

van drie besturen met 31 zowel katholieke, protestantse 

als openbare scholen – nog vier andere besturen actief. 

Binnenkort ruilt Perspecto voor de tweede keer een school 

uit met een collega-bestuur. Bestuurder Peter de Jong: 

“De dorpen Biervliet en Sluis hadden beide twee kleine 

scholen die onder twee verschillende besturen vielen. 

Met het oog op de toekomst hebben we geruild, zodat 

elk bestuur in ieder geval een toekomstbestendige school 

per dorp overeind kan houden.” Zo’n oplossing klinkt 

simpel, maar de kunst zit ‘m in het elkaar iets gunnen, 

aldus De Jong. “We slaan heel bewust de handen ineen 

om de voorzieningen in de regio op peil te houden. Dat 

moet ook wel. Inzetten op leerlingenwerving, heeft – met 

uitzondering van de grensdorpen – weinig zin. Die vijver is 

vrijwel leeg.”

Voorlopig is het surfen op de krimpgolf. Alleen al  Perspecto 

zal de komende zes jaar nog eens duizend van haar 

3.800 leerlingen kwijtraken. Dat vraagt om specifieke onder-

nemersvaardigheden van de schoolleiders, aldus De jong: 

“Schoolleiders die alleen hun eigen school willen behouden 

gaan ten onder. Bij krimp is vooruitkijken belangrijk. Een 

directeur moet zowel het team als de ouders bewust maken 

van de terugloop en dat het tijd is om een andere weg in te 

slaan.” Hoe die weg precies wordt ingevuld, mag men van 

school tot school en van dorp tot dorp bekijken.

De Jong: “We gaan geen integrale kindcentra creëren, 

omdat we zo misschien meer leerlingen kunnen trekken 

dan de buurman. Het is steeds meer een gezamenlijke 

aanpak: samen met gemeenten en andere besturen kijken 

naar wat passend is in specifieke situaties. Van onze school-

leiders verwachten we in dit proces een proactieve houding 

en een brede blik.”

Lijbaart ziet deze ‘brede blik’ als iets wat simpelweg bij 

zijn vak hoort. “Het heeft met het behoud van je school te 

maken, met onderwijskwaliteit en werkgelegenheid. Als ik 

alleen directeur wil zijn van kinderen van vier tot twaalf 

jaar zou ik allerlei kansen missen om impulsen naar dit 

gebied te trekken.” Ook De Schepper is naar buiten gericht. 

Ze belde zelfs makelaars op met het verzoek om op hun 

websites aan te geven dat kinderopvang vanaf twee jaar 

gratis is in Nieuw-Namen. En samen met haar ib’er maakte 

De Schepper wervende folders voor de emigratiebeurs in 

Utrecht. De boodschap: juist voor jonge gezinnen is het 

goed toeven in bijna-buitenland Zeeuws-Vlaanderen. “Pro-

mopraatjes houden over de school en over de regio gaat me 

makkelijk af. Ik vind het ook gewoon leuk om met dit soort 

dingen bezig te zijn. En mijn ib’er ook. Samen vormen we 

een enthousiast duo. Dat helpt. Zowel in de school als daar-

buiten hebben mensen soms een zetje nodig.” _

thema _ ondernemerschap, juist nu

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

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

In	het	verdronken	land	van	Saeftinghe	ontmoeten	Belgische	
en	Nederlandse	scholen	elkaar.
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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!:	opa’s,	oma’s,	ouders,	werkzoekenden	en	andere	

dorpsgenoten	verzorgen	praktijklessen	op	basisschool	De	Zaaier	in	het	

Gelderse	Teuge.	Zij	kunnen	op	hun	beurt	een	beroep	doen	op	de	ict-kennis	

van	de	leerlingen.	 tekst winnie lafeber

“Vier	jaar	geleden	hebben	we	de	

Techniektoren	aangeschaft	en	

merkten	we	dat	de	kinderen	er	

niet	zelfstandig	mee	konden	wer-

ken”,	vertelt	directeur	Jan-Willem	

Stegeman.	“Al	pratende	met	

dorpsgenoten	ontdekten	we	dat	

er	bij	hen	veel	kennis	aanwezig	

was	op	gebied	van	techniek.	

Ook	op	andere	terreinen,	zoals	

handwerken	(breien),	koken	en	

toneel,	bleek	een	schat	aan	erva-

ring	bij	deze	mensen	voorhanden	

te	zijn.	Zij	vinden	het	fijn	hun	ken-

nis	en	ervaring	te	delen	met	de	

leerlingen.	Vanaf	2010	zijn	we	ze,	

stukje	bij	beetje,	gaan	inzetten	

voor	de	lessen	op	onze	school.”

Dit	schooljaar	zijn	er	maar	liefst	

25	dorpsbewoners	die	de	120	kinderen	

lesgeven.	“Van	opa’s	en	oma’s,	vaders	en	

moeders	tot	werkzoekenden.	Ook	helpen	

er	ouders	mee	van	leerlingen	die	de	school	

al	verlaten	hebben.	Zo	kunnen	we	in	

groepjes	van	twee	à	drie	kinderen	werken.	

De	leerkracht	fungeert	als	‘vliegende	keep’	

en	loopt	langs	de	groepjes,	reikt	materiaal	

aan,	geeft	hier	en	daar	verdieping,	maar	

is	ook	gastheer	of	-vrouw.	Vaak	houdt	

de	leerkracht	wat	tijd	over	voor	andere	

taken.”

Stegeman	vervolgt:	“Een	leerkracht	wordt	

geacht	na	de	pabo	veel	te	kunnen,	maar	

is	niet	in	alle	vakken	even	goed.	Talenten	

verschillen.	Met	de	dorpsgenoten	halen	we	

veel	vakkennis	in	de	school.”	Maar	de	leer-

kracht	blijft	eindverantwoordelijk.	Hij	of	zij	

maakt	de	jaarplanning	met	de	vrijwilligers,	

bespreekt	het	aanbod	en	de	kennis	die	

aangeleerd	wordt,	ondersteunt	en	evalu-

eert.	In	de	eerste	drie	weken	monitort	de	

leerkracht	of	de	kennis	van	de	vrijwilli-

gers	wel	up-to-date	is.	“Leerkrachten	zijn	

enthousiast	en	zien	ruimte	ontstaan	voor	

dingen	die	ze	graag	gerealiseerd	wilden	

zien.”

Op	De	Zaaier	zijn	twee	middagen	gere-

serveerd	voor	de	praktijklessen	van	

dorpsgenoten.	Stegeman:	“We	hebben	

gekeken	naar	de	kerndoelen	en	wat	er	in	

de	standaardlessen	ontbreekt.	Techniek	

is	ook	onderdeel	van	het	curriculum.	Wij	

willen	een	verdieping	op	de	stof	aanbie-

den.	Kinderen	kun	je	geen	groter	plezier	

doen	dan	ze	te	laten	experimenteren,	

ervaren	en	ontdekken.	Hun	talent	is	het	

uitgangspunt.	We	hebben	ook	

een	moestuin	die	kinderen	

samen	met	dorpsbewoners	

onderhouden.	Ze	wassen	groen-

ten,	koken	ermee,	serveren	het,	

et	cetera.	Een	natuurles	in	de	

praktijk.	De	inspectie	vindt	het	

ook	fantastisch.”

De	vrijwilligers	krijgen	geen	ver-

goeding,	maar	de	school	wilde	

wel	wat	terugdoen.	“Opa’s	en	

oma’s	en	andere	geïnteresseer-

den	kunnen	een	beroep	doen	

op	de	ict-kennis	van	onze	leer-

lingen.	Na	de	les	kunnen	ze	hen	

vragen	stellen	over	hun	tablet,	

laptop	of	pc.	Het	komt	zelfs	voor	

dat	kinderen	dorpsgenoten	thuis	

helpen	met	hun	wifi-netwerk.”

Stegeman	kan	andere	scholen	deze	werk-

wijze	zeker	aanraden.	“Onze	school	is	in	

twee	jaar	tijd	gegroeid	met	bijna	veertig	

kinderen.	Dat	komt	mede	door	deze	

werkwijze,	die	ouders	erg	aanspreekt.	

Zorg	er	wel	voor	dat	je	altijd	voldoende	

back-up	en	reserve	hebt,	want	anders	ben	

je	te	kwetsbaar.	Als	dorpsschool	vinden	

wij	het	erg	belangrijk	verbinding	te	blijven	

zoeken	met	de	gemeenschap.	Er	ontstaat	

een	chemie	tussen	de	oudere	bewoners	

en	de	kinderen.	Oud	leert	jong	en	jong	

leert		oud.”	_

Ook	een		creatieve	aanpak	op	uw	school?	

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

‘Zo	kan	het	ook’.

vakkennis naar
de school halen

Basisschool	De	Zaaier	in	Teuge	zet	de	kennis	van	opa’s,	oma’s,	ouders,	
werkzoekenden	en	andere	dorpsgenoten	in	bij	lessen	over	bijvoorbeeld	
techniek,	handwerken,	koken,	tuinieren	en	toneel.	Foto:	Bob	Bakker
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goed onderwijsbestuur

Ontvolking van het platteland en 
vergrijzing van woonwijken in grote 
steden zijn belangrijke oorzaken 
voor het ontstaan van kleine scholen. 
Dat leidt vaak tot discussie over 
handhaving of sluiting, waarbij de 
kosten en kwaliteit als argumenten 
worden genoemd. Kleine scholen 
zijn inderdaad relatief duurder dan 
grote scholen, maar de omvang 
van een school hoeft geen risico te 
zijn voor de kwaliteit. Ook over de 
vraag wanneer een school als klein 
wordt aangemerkt, zijn de meningen 
verdeeld.

tekst carine hulscher-slot

GION,	Gronings	Instituut	voor	Onderzoek	

van	Onderwijs	(Rijksuniversiteit	Groningen)	

publiceerde	in	februari	2014	een	review	

over	de	effecten	van	kleine	scholen	op	

leerlingen,	leraren,	de	school	en	de	lokale	

omgeving.	

Tussen twee vuren
Bestuurders	van	kleine	scholen	zijn	

gedwongen	een	afweging	te	maken	over	de	

financiële	haalbaarheid	van	het	laten	voort-

bestaan	van	een	kleine	school.	De	recente	

discussie	over	de	kleine	scholentoeslag	

gooide	daarvoor	extra	olie	op	het	vuur.	

Vaak	voelen	bestuurder	zich	gevangen	tus-

sen	twee	vuren:	de	toezichthouder	die	een	

gezonde	en	toekomstbestendige	financiële	

huishouding	vraagt	en	de	wens	van	ouders	

en	personeel	–	en	vaak	ook	de	gemeen-

schap	–	die	de	school	koste	wat	kost	

open	willen	houden.	Wanneer	alleen	het	

argument	van	de	kosten	in	de	strijd	wordt	

gegooid,	is	het	mogelijk	een	objectieve	

afweging	te	maken,	los	van	argumenten	

als	het	belang	van	het	voortbestaan	van	

de	school	–	bijvoorbeeld	in	verband	met	

de	leefbaarheid.	Maar	lastiger	lijkt	het	als	

het	risico	voor	de	kwaliteit	van	de	kleine	

school	als	reden	voor	een	bezinning	op	de	

toekomst	van	de	school	wordt	genoemd.	

Toch	blijkt	uit	geen	enkel	onderzoek	dat	de	

kwaliteit	van	een	kleine	school	per	definitie	

slechter	is	dan	die	van	een	grotere	school.	

Wel	toont	onderzoek	van	bijvoorbeeld	de	

onderwijsinspectie	aan	dat	een	aantal	

kenmerken	de	kwaliteit	van	kleine	scholen	

kan	beïnvloeden:	een	minder	efficiënte	

schoolorganisatie,	een	hogere	werkdruk	

en	lage	verwachtingen	van	leerlingen.	Dat	

laatste	doet	zich	overigens	ook	voor	op	

scholen	met	achterstandsleerlingen.

Leerwinst 
GION	meldt	in	zijn	rapport	dat	er	een	

gebrek	aan	onderzoek	is,	nationaal	en	

internationaal,	naar	de	relatie	tussen	

schoolgrootte	en	de	cognitieve	en	niet-

cognitieve	ontwikkeling	van	leerlingen.	Er	

blijken	weinig	empirische	gegevens	te	zijn	

die	conclusies	over	de	ontwikkeling	van	

leerlingen	op	kleine	scholen	onderbou-

wen.	De	vraag	of	deze	leerlingen	minder	

leerwinst	behalen,	wordt	dan	ook	niet	

beantwoord.	

Er	is	weinig	onderzoek	gedaan	naar	de	

sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	kin-

deren	op	kleine	scholen.	Uit	de	studies	die	

wel	beschikbaar	zijn	blijkt	niet	dat	er	nega-

tieve	effecten	zijn.	Er	zijn	zelfs	aanwijzin-

gen	dat	leerlingen	uit	combinatiegroepen	

zelfstandiger	en	hulpvaardiger	zijn.

Leraren	en	schoolleiders	op	kleine	scho-

len	noemen	professionele	isolatie	als	

probleem.	Tegelijk	geldt,	zekere	op	kleine	

plattelandsscholen,	dat	de	leraren	vrijheid	

ervaren	in	de	invulling	van	het	curriculum	

en	het	laten	aansluiten	daarvan	op	de	

lokale	cultuur.	Ook	blijkt	dat	flexibiliteit	

van	teams	op	kleine	scholen	de	kans	geeft	

om	meer	te	experimenteren.	

Wel	hebben	kleine	teams	meestal	onder-

steuning	nodig	bij	onderwijsvernieuwing.	

Gebrek	aan	tijd	en	werkdruk	spelen	hierbij	

ook	een	rol.	Vooral	schoolleiders	van	kleine	

scholen	geven	aan	te	weinig	tijd	te	hebben	

voor	goed	onderwijskundig	leiderschap.

Het	zal	niet	verbazen	dat	onderzoeken	

ook	aantonen	dat	financiële	afwegingen	

meespelen	bij	besluiten	tot	het	sluiten	van	

scholen.	Het	blijkt	echter	niet	eenvoudig	

om	te	berekenen	wat	de	kosten	zijn	van	het	

in	stand	houden	of	opheffen	van	een	kleine	

school,	omdat	het	om	meer	gaat	dan	alleen	

de	directe	kosten	(personeel,	materieel	en	

huisvesting).	Daarnaast	bestaat	het	risico	

dat	de	sluiting	van	een	kleine	school	een	

negatief	effect	heeft	op	de	prestaties	van	

leerlingen:	als	leerlingen	door	de	veran-

dering	van	school	minder	gaan	presteren,	

leidt	dit	op	de	lange	termijn	tot	hogere	

maatschappelijke	kosten.

Belangen
Er	is	weliswaar	weinig	onderzoek	gedaan,	

maar	de	praktijk	leert	dat	bij	het	vraagstuk	

van	sluiten	of	in	stand	houden	van	een	

kleine	school	tal	van	belangen	spelen.	De	

bestuurder	moet	als	een	soort	evenwichts-

kunstenaar	laveren	tussen	de	wensen	van	

de	toezichthouder	(die	ook	nog	eens	zijn	

of	haar	werkgever	is),	de	schoolleiders,	de	

ouders	en	de	teams.	_

Carine	Hulscher-Slot	

(carine.hulscher@leeuwendaal.nl,	

tel.	06-12946483)	is	senior	adviseur	

bij	Leeuwendaal.	Zij	richt	zich	vooral	op	

governance	–	waaronder	Policy	

	Gover	nance®	–,	demografische	krimp,	orga-

nisatieontwikkeling,	leiderschapsontwikke-

ling	en	verandermanagement	binnen	ver-

schillende	sectoren	zoals	onderwijs,	

gemeenten	en	rijksoverheid.	

effecten van kleine scholen

d e  b e s t u u r d e r  m o e t  a l s  e e n  s o o r t  e v e n -
w i c h t s k u n s t e n a a r  l av e r e n  t u s s e n  d e  w e n s e n 
v a n  d e  to e z i c h t h o u d e r ,  d e  s c h o o l l e i d e r s , 
d e  o u d e r s  e n  d e  t e a m s 
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specia al (ba sis)onderwijs

In Kader Primair 5 van januari 
2014 beschreef ik in deze rubriek 
een voorbeeld van een Passend 
onderwijsarrangement op SBO 
De Bolster in Wijchen, waar zml-
kinderen in samenwerking met 
cluster 3 geïntegreerd hun onderwijs 
ontvangen. Een andere sbo-directeur 
reageerde daarop met: “Ik ondersteun 
deze vorm van integratie niet. Je 
blijft de leerling met lichte zorg 
segregeren. Het sbo moet geen 
verkapte so-voorziening worden.”

tekst jos hagens

De	uitgebreide	toelichting	van	deze	sbo-

directeur	luidt	als	volgt:

“Ik las het artikel in Kader Primair 5 over 

het opnemen van cluster 3-leerlingen in 

een sbo-school. Ik ondersteun deze vorm 

van integratie niet. Ik vind dat het speciaal 

basisonderwijs binnen een aantal jaren 

moet uitgroeien naar een klein kenniscen-

trum ter ondersteuning van het reguliere 

onderwijs. Kinderen uit het sbo kunnen juist 

bij uitstek geïntegreerd worden in het regu-

lier onderwijs. Sbo-leerlingen zijn gemak-

kelijker in te passen dan zml-leerlingen in 

het reguliere onderwijs. Jammer dat de Wet 

WSNS nog bestaat. Dit is een gemiste kans 

voor Passend onderwijs. Ik begrijp niets 

van het beleid van de overheid. Je blijft de 

leerling met lichte zorg segregeren. Ons 

expertisecentrum heeft nu twee integratie-

klassen in vo-scholen en een integratieklas 

in het primair onderwijs. Thuisnabij en 

passend onderwijs. Het sbo moet geen ver-

kapte so-voorziening worden. In het eerdere 

artikel lijkt het erop dat de sbo-school als 

overlevingsstrategie heeft so-kinderen op te 

nemen. Ik vind dit geen Passend onderwijs, 

maar een nieuwe so-school inrichten voor 

minder geld.”

Normalisatie
Een	boeiende	reactie,	die	ten	principale	

volledig	aansluit	bij	het	streven	naar	nor-

malisatie	(de	Salamanca	Verklaring).	Maar	

hoe	dan	ook	zullen	er	altijd	kinderen	met	

dusdanig	complexe	en	ingrijpende	onder-

steuningsbehoeften	zijn,	dat	speciale	voor-

zieningen	nodig	zullen	blijven.	Ik	denk	aan	

complexe	psychiatrische	problemen	met	

gedragscomponenten	of	aan	doof-blinde	

kinderen.

Een	opvatting	die	door	deze	reactie	bij	mij	

steeds	sterker	wordt,	is	dat	we	blijkbaar	nog	

sterk	in	termen	van	structuren	(scholen	en	

schoolsystemen)	denken.	Stel	je	eens	voor	

dat	we	ons	mentale	model	volledig	zouden	

baseren	op	de	ondersteuning	die	kinderen	

nodig	hebben	om	zich	maximaal	te	kunnen	

ontplooien.	We	krijgen	dan:

•	 	Basisondersteuning:	wat	kan	de	

leerkracht	zelf	op	basis	van	de	eigen	

handelingsbekwaamheid?

•	 	Breedteondersteuning:	wat	kan	de	

leerkracht	met	ondersteuning	voor	

hem/haarzelf	of	voor	de	leerling	(in	de	

klas	of	in	de	school)?

•	 	Diepteondersteuning:	welke	gespeci-

aliseerde	ondersteuning	is	nodig	voor	

het	kind	binnen	de	school	of	in	een	

	speciale	setting?

De	inzet	van	gespecialiseerde	ondersteu-

ning	wordt	gericht	op	het	vergroten	van	

handelingsbekwaamheid.	Dus	inzet	van	

diepteondersteuning	binnen	de	school	

om	zowel	plaatsing	in	een	speciale set-

ting	minder	nodig	te	maken,	als	om	

breedteondersteuning	te	versterken.	

Inzet	van	breedteondersteuning	om	de	

handelings	bekwaamheid	van	leerkrachten	

te	vergroten	en	meer	leerlingen	binnen	de	

basisondersteuning	te	brengen.	Daarmee	

werken	we	aan	de	Salamanca-doelen	om	

tot	normalisatie	van	mensen	met	een	beper-

king	te	komen.

Verschuiving discussie
Laten	we	daarbij	als	principes	voor	de	

inrichting	van	de	ondersteuning	hanteren:	

zo	licht	als	mogelijk,	zo	thuisnabij	als	moge-

lijk,	zo	korttijdelijk	als	nodig,	zo	gespecia-

liseerd	als	nodig.	Dat	levert	–	denk	ik	–	een	

verschuiving	op	in	de	discussie.	Die	gaat	

dan	niet	meer	over	de	vraag	of	er	nog	

bestaansrecht	is/zou	moeten	zijn	voor	scho-

len	voor	speciaal	(basis)onderwijs,	maar	

over	de	vraag	of	recht	gedaan	wordt	aan	de	

ontwikkelingskansen	van	elke	leerling.

Mocht	u	nu	een	sterke	neiging	voelen	om	

in	de	pen	te	klimmen	(of	het	toetsenbord	

te	beroeren),	laat	u	zich	dan	vooral	niet	

tegenhouden.	Of	zoals	Ronald	Heifetz	het	

zegt:	“Niemand	leert	van	alleen	maar	in	de	

spiegel	kijken.”	_

Jos	Hagens	(j.hagens@avs.nl)	is	

senior	adviseur	bij	de	AVS	op	het	

gebied	van	(speciale)	leerlingen-

zorg	en	het	beleidsvoerend	

vermogen	van	schoolorganisaties.

passende onderwijs-
arrangementen (ii)

1000-21-3000-4937 AVS KP 2013-2014-9 Kleur: fc

Ruim 1,2 miljoen kinderen, ruim 3.000 scholen en een gemiddelde waardering
van 8,4: dat is ANWB Streetwise, hèt verkeerseducatieprogramma van de ANWB.

> anwb.nl/streetwise> anwb.nl/streetwise

Verkeerslessen waar 
iedereen blij van wordt

Kijk voor meer informatie over het programma en de mogelijkheden voor subsidie 
op onze website, en vraag vandaag nog het informatiepakket aan.

ANWB Streetwise is:
• Praktisch opgezet voor leraar èn leerling.
• Ontwikkeld en uitgevoerd door professionals.
• Geschikt gemaakt voor groepen 1 t/m 8.

KL140095-001 adv Streetwise.indd   1 09-04-14   10:09

1_1_stA4_AVS_fc_B.indd   1 15-05-14   12:08

Het	Passend	onderwijsarrangement	op	SBO	
De	Bolster	in	Wijchen	wordt	niet	door	iedereen	
ondersteund.	Foto:	William	Moore
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achtergrond

s ta r t en d e  l er a r en  b eh o u d en

Een	kwart	van	de	startende	leraren	haakt	binnen	vijf	jaar	af.	Het	probleem	is	doorgedrongen	

bij	zowel	politici	als	schoolbesturen:	onderwijsminister	Jet	Bussemaker	heeft	dit	voorjaar	

80	miljoen	euro	beschikbaar	gesteld	voor	het	begeleiden	en	behouden	van	beginnende	

leraren.	En	er	zijn	diverse	initiatieven	van	schoolleiders	die	‘beginnersklasjes’	formeren	of	

coachingsprojecten	starten	voor	hun	nieuwelingen.	 tekst larissa pans

‘Hier is je lokaal,
verder vind je

 het wel hè?’

Foto:	Hans	Roggen28
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leraren begeleidt. Klapwijk roemt de coach van haar 

school, die zij had toen ze daar net begon. Een die 

haar hielp met het voorbereiden van de lessen, en 

met typische montessorizaken, zoals het maken van 

werkjes. Wat haar het meeste tegenviel toen ze net 

begon? De oudergesprekken. “Ik had gewild dat bij de 

pittige oudergesprekken een ervaren leraar aanwezig 

was, iemand met status. Waar ik mee worstelde was 

hoe je een moeilijke boodschap kunt overbrengen, en 

hoe je ouders het gevoel geeft dat je naar ze luistert.” 

Laatst was ze terug op haar oude pabo en toen aan haar 

werd gevraagd wat beter had gekund, zei ze meteen: 

een cursus gesprekstechnieken en een cursus time 

management tijdens de opleiding was reuze handig 

geweest. “Ik heb die laatste cursus gevolgd toen ik 

al geroutineerd was, en ik heb er nog steeds veel 

profijt van.”

Verhuizen of doorstuderen Veel startende 

leraren werken momenteel op invalbasis, vaak op 

verschillende scholen tegelijk. Hoe ziet de toekomst 

er uit? “Op de onderwijsarbeidsmarkt zijn er per 

regio enorme verschillen”, zegt Cor van Dam, 

programmaleider arbeidsmarkt onderwijs bij het CAOP 

voor het Arbeidsmarktplatform PO. “Met name in de 

Randstad is er nog ruimte voor beginnende leraren, 

“Een benen-op-de-tafel-moment”, noemt Leraar van het 

Jaar 2013 (primair onderwijs), Tingue Klapwijk die ene 

middag in de twee weken dat ze zichzelf vrij roostert. 

“Een middag zonder oudergesprekken, afspraken met col-

lega’s of vergaderingen. Die tijd gebruik ik voor mijn din-

gen die ik in de klas wil doen, zoals het goed voorbereiden 

van lessen, de klas leuk aankleden. En heel soms ga ik 

daadwerkelijk met mijn benen op tafel en vertrek ik een 

uurtje eerder naar huis. Het werkt echt! Dit zou startende 

leraren ook gegund moeten worden.” Klapwijk is allang 

geen beginneling meer, maar een ervaren kracht: elf jaar 

onderwijservaring. Ze staat voor combigroep 6, 7 en 8 van 

Montessorischool Valkenbos in Den Haag en is remedial 

teacher. Haar titel won ze omdat de jury haar ‘didactisch 

sterk’ vond en omdat ze haar kennis ook overbrengt op 

andere leraren.

Kopieerapparaat “Het begint ermee dat de directie 

moet inzien dat net beginnen met lesgeven heel zwaar 

is”, stelt Klapwijk. “Schoolleiders dienen het belang te 

onderkennen van goede begeleiding: het is geen luxe, 

maar een noodzaak om nieuwe mensen te behouden. Het 

grootste probleem is dat veel scholen geen geld hebben 

voor het vrijmaken van personeelsleden om starters te 

coachen.” Klapwijk komt door haar uitverkiezing vaak 

op onderwijsbijeenkomsten en spreekt daar regelmatig 

starters. “Te veelvuldig hoor ik dat in de eerste week 

van hun onderwijscarrière de directeur zegt: ‘Hier is je 

lokaal, ik wijs je het kopieerapparaat en dan vind je het 

verder wel hè?’ Het hele team zou zich verantwoordelijk 

moeten voelen voor het welzijn van een nieuweling. Het 

helpt al als een leraar in die eerste weken zijn hoofd 

om de hoek van de deur steekt en vraagt: ‘Goh, hoe gaat 

het eigenlijk? Heb je hulp nodig?’ De beste oplossing 

is volgens haar om een coach aan te trekken die jonge 

In	het	voortgezet	onderwijs	is	in	de	cao	geregeld	dat	startende	
leraren	minder	lesuren	hoeven	te	geven	dan	ervaren	docenten,	
aldus	Cor	van	Dam,	programmaleider	arbeidsmarkt	onderwijs	bij	het	
CAOP.	“Het	zou	zo’n	verlichting	geven	wanneer	in	het	po	ook	zoiets	
geregeld	wordt.”

“Het	hele	team	zou	zich	verantwoordelijk	moeten	voelen	voor	het	welzijn	van	
een	nieuweling”,	meent	Tingue	Klapwijk,	Leraar	van	het	Jaar	2013	(po).

‘ v a n a f  d a g  é é n  h e b  j e  e e n  h e l e 
k l a s  o n d e r  j e  h o e d e  e n  b e n  j e 
e i n dv e r a n t w o o r d e l i j k e ’
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maar het verschilt per bestuur.” In de vier grote steden 

en in Brabant zit groei, volgens Van Dam. “In de rest 

van Nederland is het stilstand of krimp. De algehele 

verwachting is dat er vanaf 2016 weer groei komt door 

de uitstroom van gepensioneerde leraren, maar in 

sommige regio’s gebeurt dat pas in 2020.” Van Dam 

adviseert beginnende leraren om óf te verhuizen naar 

een regio waar veel onderwijsvacatures zijn of om door 

te studeren na de pabo en zo hun kansen te vergroten 

op de arbeidsmarkt.” Wat hem van het hart moet is 

dat de instelling van veel starters – maar ook van de 

opleidingen – dient te veranderen. “Op het moment dat 

pabo-studenten klaar zijn met hun opleiding, zijn ze nog 

niet klaar.” Beginnende leraren moeten nog veel leren 

en hun hele werkende leven bijgeschoold worden. Van 

Dam: “De opleiding moet terugkomdagen organiseren 

en zich verantwoordelijk voelen voor het bijhouden van 

het kennisniveau van hun afgestudeerden. En scholen 

dienen te zorgen voor structurele begeleiding. De reden 

waarom het zo vaak misgaat in het onderwijs, is omdat je 

als leraar meteen een grote, zware verantwoordelijkheid 

hebt, in tegenstelling tot veel startersbanen in andere 

sectoren. Vanaf dag één heb je een hele klas onder je 

hoede en ben je eindverantwoordelijke.”

Hij wijst er op dat in het voortgezet onderwijs al in de cao 

is geregeld dat startende leraren minder lesuren hoeven 

te geven dan ervaren docenten. “In het primair onderwijs 

staat zoiets niet in de cao. Het zou voor hen zo’n verlich-

ting geven wanneer ook zoiets geregeld wordt.” Van Dams 

andere tip: “Op bestuursniveau of via andere samenwer-

kingsverbanden kunnen scholen onderling afspraken 

maken over het oprichten van een startersklas, waar alle 

beginners van scholen bij elkaar worden gezet en goed 

begeleid.”

Anna	de	Vos	(pseudoniem,	24)	had	na	de	

pabo	veel	zin	om	aan	de	slag	te	gaan.	Ze	

had	geluk	en	vond	meteen	na	haar	opleiding	

in	2010	een	baan	met	jaarcontract,	met	

uitzicht	op	verlenging.	Een	witte	dorps-

school	met	een	sterk	vergrijsd	lerarenteam.	

De	sfeer	vond	ze	‘bedaagd’.	Het	liep	stuk	

op	de	begeleiding.	“Mijn	begeleidster	was	

een	dominante	vrouw.	Een	nogal	kribbige	

verschijning.	Ik	was	heel	onzeker	en	

schaamde	me	als	ik	een	vraag	had.	Ik	had	

het	idee	dat	ik	het	allemaal	al	hoorde	te	

weten.	Maar	ik	heb	nooit	echt	begrepen	hoe	

je	een	handelingsplan	moet	opstellen	of	

hoe	je	je	profileert	in	een	teamvergadering.	

Het	knaagde	aan	me	dat	ik	niet	wist	wat	er	

van	me	verwacht	werd.”

De	Vos	kreeg	een	pittige	groep	met	

31	kinderen.	“Er	lag	een	toetsmap,	maar	

niemand	legde	me	uit	hoe	je	dat	in	een	jaar	

moest	inplannen.”	En	De	Vos	werd	geacht	

meteen	zitting	nemen	in	de	creacommissie,	

waar	ze	een	knutseldag	moest	organiseren.	

“Dit	klinkt	heel	simpel,	maar	ik	was	als	de	

dood	om	iets	verkeerd	te	doen.”

Nekslag	voor	haar	was	de	verplichte	

gymopleiding	die	ze	naast	haar	baan	

diende	te	volgen.	“Daar	had	ik	echt	geen	

zin	in,	ik	vond	het	lesgeven	al	zó	zwaar.	

Ik	kwam	elke	avond	ongelukkig	thuis.”	

Ze	verlaat	het	onderwijs	in	2012	en	gaat	

als	leidster	in	de	kinderopvang	werken.	

Ondanks	haar	eerdere	ervaringen,	blijft	

het	onderwijs	trekken.	De	Vos	heeft	

de	afgelopen	twee	jaar	op	zes	scholen	

ingevallen.	Ze	werkt	momenteel	op	een	

leuke	school	met	een	vrij	jong	team	én	

goede	begeleiding.	“Ik	hoop	heel	erg	dat	

ik	kan	blijven,	dat	ik	echt	kilometers	kan	

maken	in	één	klas.”	Haar	tips	voor	het	

omgaan	met	startende	leraren:	“Schaf	

de	eerste	twee	jaar	alle	bijkomende	

zaken	af,	laat	ze	eerst	leren	lesgeven.	

En	zorg	voor	een	goede	begeleider.	Als	

ik	in	dat	eerste	jaar	beter	begeleid	was,	

dan	was	ik	gebleven	en	had	ik	me	kunnen	

ontwikkelen.”

s t r u g g e l e n d e  s ta r t e r

‘Ik	kwam	elke	avond	ongelukkig	thuis’

Directeur-bestuurder	Frans	de	Baaij	van	SKOSO:	“Als	studenten	goed	
begeleid	worden	in	een	gerichte	stage,	leid	je	je	eigen	personeel	op.”

‘ i k  h a d  h e t  i d e e  d at  i k 
h e t  a l l e m a a l  a l  h o o r d e 
t e  w e t e n ,  w a s  a l s  d e 
d o o d  o m  i e t s  v e r k e e r d 
t e  d o e n ’
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Groot succes Dat is precies waar directeur-

bestuurder Frans de Baaij van de Stichting voor Katholiek 

Onderwijs Sint Oedenrode (SKOSO, zeven basisscholen) 

twaalf jaar geleden al mee begonnen is, samen met 

vier andere besturen in de regio. “Het was een tijd van 

personeelskrapte. We startten een vervangerspool om te 

voorkomen dat goed personeel weg zou gaan. Ons idee 

was ook: als studenten goed begeleid worden in een 

gerichte stage, leid je je eigen personeel op.” De situatie is 

anno 2014 gekanteld: er is een overschot aan beginnende 

leraren. “Maar over drie jaar staan we weer te springen om 

jong personeel.” SKOSO heeft eveneens een structureel 

samenwerkingsverband met omringende pabo’s en neemt 

zo’n veertig studenten per jaar af. Startende leraren en 

invallers binnen SKOSO komen verplicht twee jaar lang 

bij elkaar in intervisiegroepen op woensdagmiddag onder 

begeleiding van een gecertificeerde coach. “Hoe zit het 

met je cao, hoe pak je een oudergesprek aan, allerlei 

schoolzaken waar ze tegenaan lopen komen aan bod”, 

vertelt De Baaij. Individuele coaching is ook mogelijk. 

Het project is al jaren een groot succes. Uitval onder 

startende leraren is er nauwelijks. De Baaij onderschrijft 

ook de noodzaak van een leven lang leren, zoals Van Dam 

die schetste. “We zijn bezig met een projectaanvraag 

om samen met de Fontys Hogeschool Kind en Educatie 

extra scholing mogelijk te maken. Studenten moeten 

zich na de gradatie ‘startersbekwaam’ verder kunnen 

scholen met reken- en taaldidactische cursussen, zodat 

ze zichzelf ‘basisbekwaam’ mogen noemen. En laat de 

jonge garde ook vooral hun authenticiteit behouden en 

nieuwe vaardigheden meebrengen waar we allemaal veel 

aan hebben, zoals omgaan met sociale media. Dan krijg je 

nieuwe dynamiek in een team.” _

achtergrond

i n i t i at i e v e n

•	 	Een	van	de	initiatieven	van	het	CAOP,	het	kennis-	en	

dienstencentrum	op	het	gebied	van	arbeidszaken	in	

het	publieke	domein,	om	jonge	afgestudeerden	te	

behouden	voor	de	onderwijsarbeidsmarkt	is	de	regeling	

Vierslagleren.	www.arbeidsmarktplatformpo.nl/

vierslagleren

•	 	Onlangs	kreeg	een	sectorplan voor het basisonderwijs	

groen	licht.	Daarin	worden	extra	banen	gegenereerd	

door	jonge	(werkloze)	leraren	bijvoorbeeld	in	te	

zetten	als	klassenassistent	of	in	tweetallen	voor	de	

klas	te	zetten.	Regionale	transfercentra	zorgen	voor	

bemiddeling	van	werk	naar	werk	in	krimp	regio’s.	

Daarnaast	moet	er	ruimte	komen	door	oudere	leraren	

bijvoorbeeld	andere	taken	te	geven	naast	het	lesgeven.	

www.avs.nl/artikelen/groen	lichtvoorsectorplanbasison

derwijsenict

•	 	Personeelscluster	Oost-Nederland	(PON)	gaat	actief	

banen	creëren	voor	jonge	leraren	zodat	zij	kans	maken	

op	een	vaste	aanstelling	bij	een	van	de	aangesloten	

schoolbesturen	voor	primair	en	speciaal	onderwijs	

(Banenplan 2014).	Het	plan	is	gericht	op	vrijwillig	

vertrek	(geen	gedwongen	ontslag)	en	de	mogelijkheid	

voor	huidige	medewerkers	om	minder	te	gaan	

werken,	een	baan	te	vinden	buiten	het	onderwijs	of	

een	eigen	bedrijf	te	starten.	www.avs.nl/artikelen/

kansenvoorjongelerareninoostnederland

Startende	leraren	en	invallers	binnen	SKOSO	komen	verplicht	twee	jaar	lang	bij	elkaar	in	intervisiegroepen	op	woensdagmiddag,	onder	
begeleiding	van	een	gecertificeerde	coach.

‘ i k  h a d  g e w i l d  d at  b i j  d e  p i t t i g e 
o u d e r g e s p r e k k e n  e e n  e r v a r e n 
l e r a a r  a a n w e z i g  w a s ’
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s w i tc h en d e  s c h o o l l ei d er s

Onderwijspersoneel	staat	niet	bekend	om	zijn	mobiliteit.	En	als	er	van	baan	wordt	

gewisseld,	gebeurt	dit	meer	dan	eens	binnen	hetzelfde	bestuur.	Toch	hebben	diverse	

schoolleiders	het	de	afgelopen	jaren	aangedurfd	eens	echt	een	frisse	overstap	te	maken.	

Vier	directeuren	over	hun	switch	en	één	honkvaste	schoolleider	die	samen	met	zijn	adjunct	

al	veertig	jaar	dezelfde	school	aanstuurt.	 tekst andrea holwerda

‘Vernieuwingen laten de energie stromen’

interviews

Zo’n tweeëneenhalf jaar geleden merk-

te harry toebes  (57) dat hij in de 

drie jaar als schoolleider van de mid-

delgrote vmbo-school Antoni Gaudí 

in Purmerend, meer en meer van de 

docenten, leerlingen en ouders af was 

komen te staan. “Er was steeds minder 

contact. Mijn teamleider was degene 

op de werkvloer”, vertelt Toebes. “Voor 

die organisatievorm is zeker wat te 

zeggen. Maar ik wil echt onderdeel uit-

maken van het proces. Ik merkte dat 

dit een worsteling werd.”

Hij nam daarom het besluit uit te gaan 

kijken naar een andere baan. Na ruim 

dertig jaar in het voorgezet onderwijs, 

ook als docent en voorzitter van een 

landelijk netwerk dat zich bezighield 

met de aansluiting vmbo-mbo, wees 

zijn dochter hem op de vacature voor 

directeur van een van de twee vestigin-

gen van de betrekkelijk kleine, maar 

ook interconfessionele Jenaplanbasis-

school De Verrekijker in Julianadorp.

“Sommigen zagen het als een stap 

terug. Maar ik zag en zie het als een 

stap vooruit. Ik kreeg de mogelijkheid 

mij weer veel directer in te kunnen 

zetten”, zegt Toebes. Hij had ook 

altijd nog een lijntje met het basis-

onderwijs: “Ik deed ooit de pabo en 

zat in de MR en GMR van de school 

van mijn kinderen. En ik was vanaf 

dat ze van school gingen tot aan 

dit directeurschap secretaris bij het 

schoolbestuur.”

Inmiddels is Toebes op De Verrekijker 

aanspreekpunt voor alles en iedereen. 

“En ik geef twee dagen per week les 

aan groep 6/7. Het is woekeren met 

de tijd. Maar het zo sterk betrokken 

zijn en meteen resultaat zien is heel 

inspirerend.”

Met steun van vooral de directeur van 

de andere vestiging vond hij zijn weg 

in de ‘heel andere’ organisatie. Tegelij-

kertijd kan hij zijn ervaring uit het vo 

gebruiken. “Zo werk ik aan een tafel-

tjesmiddag voor mentoren.”

Toebes denkt dat meer directeuren 

buiten hun school zouden moeten 

durven kijken. “Al is zo’n overstap heel 

persoonlijk. Er spelen veel factoren 

mee.”

Van	voortgezet	naar	primair	onderwijs

‘s o m m i g e n  z a g e n  h e t 
a l s  e e n  s ta p  t e r u g . 
m a a r  i k  z a g  e n  z i e 
h e t  a l s  e e n  s ta p 
vo o r u i t ’
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‘Vernieuwingen laten de energie stromen’

Hij was al ruim 25 jaar directeur op 

basisschool Willibrord/Miland in 

Bodegraven. En het had altijd wel 

gekriebeld nog eens heel ergens 

anders aan de slag te gaan. “Maar het 

was er gewoon niet van gekomen. Ik 

had het uitstekend naar mijn zin. Ik 

heb er ook altijd van alles bij gedaan”, 

vertelt hans verkley  (58). “Maar 

toen twee jaar geleden de nieuwbouw 

van de school bijna klaar was, ik 

besefte nog tien jaar te mogen werken 

en mijn kinderen inmiddels volwas-

sen waren, dacht ik: als ik het nog 

wil, moet ik het nu doen.”

Niet lang daarna kondigde Verkley 

zijn vertrek aan. Hij was aangenomen 

als directeur van de Godfried Bomans-

school in Enschede. “Ik wilde graag 

naar een middelgrote, katholieke 

school. Twente sprak mij en mijn 

vrouw aan. En bij het eerste gesprek 

was er direct een klik. De school kon 

een andere blik gebruiken. Daarnaast 

behoort het tot een bestuur met in 

totaal zeventien scholen in één stad, 

dat van zijn directeuren ook verwacht 

dat ze meedenken over beleidszaken. 

Dat sprak me aan.”

Verkley had er zin in. “Ik had vertrou-

wen in mijzelf en in de toekomst.” 

Inmiddels kan hij concluderen dat dit 

terecht was. “Ik ga nog steeds met veel 

plezier naar mijn werk. Ik heb samen 

met het team hard kunnen werken 

aan de eenheid op school, de sfeer en 

de communicatie met ouders. Het is 

echt verfrissend.”

Veel verschil met werken in een 

dorp merkt hij niet. “De kinderen 

zijn hier net zo spontaan, de ouders 

even betrokken.” Wel zegt Verkley de 

school met wat meer afstand te kun-

nen bekijken. “Ik ben er niet meer zo 

mee verweven. Dat scheelt gepieker, 

maar ik kan ook beter bekijken waar 

we staan, waar we naartoe willen en 

hoe.” Ook stelt hij meer op zichzelf te 

reflecteren.

Hij had het kortom eerder moeten 

doen, vindt Verkley. “Misschien is het 

daarom ook helemaal geen slecht idee 

om directeuren te verplichten na een 

aantal jaar te switchen.”

Van	dorp	naar	stad

‘m i s s c h i e n  i s  h e t 
h e l e m a a l  g e e n 
s l e c h t  i d e e  o m 
d i r e c t e u r e n  t e 
v e r p l i c h t e n  n a 
e e n  a a n ta l  j a a r  t e 
s w i t c h e n ’
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Van	bedrijfsleven	naar	onderwijs

‘We	zijn	een	soort	familie’
martin vet  (60) is directeur van obs Jan Antonie Bijloo 

in Rotterdam. Volgend jaar werkt hij er, net als adjunct-

directeur cor pa ans  (ook 60), precies veertig jaar. 

“En nog steeds met veel plezier en energie”, benadrukt 

hij. “Onze kracht is dat we zo van elkaar verschillen dat 

we elkaar aanvullen. Dat we zo lang zouden blijven had 

ik niet gedacht. Maar voor je het weet vliegen de jaren 

voorbij. Ik heb heus wel eens gedacht om verder te kijken, 

maar elke keer kwam er toch een nieuwe uitdaging waar-

door het leuk blijft.”

Zo haalde de school begin jaren tachtig de naam Jena-

plan van de gevel omdat het concept niet meer aansloot 

bij de inmiddels allochtone populatie. Er is nu extra aan-

dacht voor sport, er zijn plusklassen voor kinderen vanaf 

drie jaar en vorig jaar werden ze de eerste Minerva-school 

met een aanbod voor meerbegaafde kinderen. 

“En inmiddels vormen we ook het boegbeeld voor uit-

breiding van de leertijd”, somt de directeur trots op. 

“Die vernieuwingen zorgen ervoor dat de energie blijft 

stromen. Daarnaast is een goede sfeer onder leerkrach-

ten, ouders en kinderen heel belangrijk. Er is weinig ver-

loop in het team, het ziekteverzuim is bijna nul. Er heerst 

een familiaire sfeer. We gaan elk jaar een lang weekend 

op stap. Die behoefte is er, ondanks dat we elkaar al 

zowat elke dag zien.”

jeroen k amps  (44) was op zoek 

naar een nieuwe uitdaging, na jaren 

als onder andere manager in het 

bedrijfsleven te hebben gewerkt. En 

hoewel hij zich in tegenstelling tot 

zijn vader en andere familieleden 

altijd ver van het naar zijn idee ‘zach-

te’ onderwijs had gehouden, trok het 

hem nu toch aan. “Ik zag bij mijn kin-

deren hoe waardevol het werken aan 

hun ontwikkeling is. Kennelijk zit dat 

er dan toch in.”

Kamps schoolde zich om en werkte 

een tijdje als docent op een vmbo. 

“Maar volledig voor de klas staan 

bleek niet mijn ding.” Hij merkt het 

ook leuk te vinden na te denken over 

punten die beter kunnen in de hele 

school. Daarop raakt hij in gesprek 

met de interim-directeur van de 

school van zijn kinderen. “Ook een 

zij-instromer. Uiteindelijk besloot ik 

te solliciteren. En ik ben nu vijf jaar 

directeur op gereformeerde basis-

school De Uitleg in Dalfsen.”

Ouders en leerkrachten waren best 

verbaasd dat hij de nieuwe directeur 

werd. “Maar na anderhalf jaar zonder 

vaste directeur, was de gedachte: laten 

we het samen proberen.” Belangrijk 

was volgens Kamps ook dat hij er open 

in ging. “Ik kwam niet even de paal-

tjes verzetten.”

Wel nam hij naar eigen zeggen een 

dosis passie mee. “Ik ben iemand die 

wat op gang wil brengen. Verder wil 

komen.” Al merkte hij al snel dat de 

werkdruk echt heel hoog is en hij 

zijn tempo moest aanpassen. Maar dit 

bracht hem er ook toe met zijn team 

aan de slag te gaan met opbrengstge-

richt werken. “Daar zijn we nu druk 

mee bezig.”

Daarnaast werkt Kamps inmiddels ook 

weer twee dagen in het bedrijfsleven. 

“Vanwege de krimp moest ik terug van 

vier naar drie dagen. Ik ben toen een 

tijd directeur van een tweede school 

van het bestuur geweest, maar die 

combi werkte voor mij niet.”

Hij wil optimaal kunnen prikkelen. 

“Daarom moet je volgens mij ook niet 

te lang op een zelfde school blijven.”

‘ i k  b e n  i e m a n d  d i e 
w at  o p  g a n g  w i l 
b r e n g e n ,  v e r d e r 
w i l  ko m e n ’

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

34



Van	vaste	kracht	naar	zzp’er

interviews

Met het oog op de jarenlange samenwerking en de hechte 

band die is ontstaan, ziet Vet het gevaar van onvoldoende 

professionele afstand om mensen aan te spreken. “Maar 

iedereen hier heeft hart voor de zaak. We klaren de klus 

met z’n allen, dat is het motto. Het is juist een groot voor-

deel dat je iedereen door en door kent. Daardoor kun je 

mensen inzetten op hun kwaliteiten, waardoor vernieu-

wingen hier zo goed van de grond komen.”

“Hoe we een frisse blik houden? Daarvoor is bijvoorbeeld 

onze samenwerking met Hogeschool Rotterdam belang-

rijk. Naast gewone pabo-stagiaires zijn er derdejaars 

studenten die drie dagen per week als tutor kinderen één-

op-één begeleiden bij bijvoorbeeld begrijpend lezen. Dat 

zorgt niet alleen voor extra handen in de klas, maar ook 

dat jong en oud van elkaar leren.”

tekst daniëlla van ‘t erve

willem van der lugt  (37) 

begon in 2000 met lesgeven aan 

groep 7/8. Hij werd vervolgens boven-

schools ict-coördinator, gaf daarna 

Engels en natuur-/scheikunde op een 

vo-school om in 2008 locatiedirecteur 

te worden van basisschool De Open 

Kring in Nijkerk. “Ik houd gewoon 

van afwisseling”, lacht Van der Lugt. 

“Na zo’n drie tot vijf jaar denk ik: wat 

gaan we nu doen?” En zo kwam hij 

drie jaar geleden tot het besluit om 

zelfstandige te worden.

Het is gewoon wat het beste bij hem 

past, aldus Van der Lugt. “Verschillen-

de opdrachten, mensen en plekken.” 

Toch was de stap geen gemakkelijke. 

“Je moet al je zekerheid opgeven.” 

En dus regelde hij dat hij nog drie 

dagen in de week directeur op De 

Open Kring kon blijven. “Maar een 

jaar geleden kwam ik op het punt 

dat dit meer energie kostte dan ople-

verde. Dat ik de stap definitief moest 

zetten.”

Dat deed hij, vertrouwend op zijn 

ervaring, op wat hij inmiddels aan 

contacten had opgebouwd en met 

de input van een opleiding interim-

management. “En het is een verschil 

van dag en nacht”, stelt Van der Lugt. 

“Ik heb nu alle ruimte om mijn eigen 

ding te doen.” Op dit moment is hij 

veel bezig met teamcoaching. “Ter-

wijl ik daar nog niet zoveel ervaring 

in had. Dat is gaaf.” Tegelijkertijd 

helpt hij scholen met kwaliteitszorg, 

iets waar hij juist veel ervaring mee 

heeft. Ook denkt hij na over hoe ook 

interim-klussen te bemachtigen. 

“Maar het is moeilijk om ertussen te 

komen. En ik wil dan ook niet alleen 

op de ‘tent’ passen, maar echt met 

een opdracht aan de slag.”

De overstap heeft hem veel energie 

gegeven. “Ik denk dat iedereen gemid-

deld na zo’n zeven jaar weer verder 

zou moeten kijken. Dan heb je één à 

twee jaar om je plek te vinden, drie 

jaar voor veranderingen en twee jaar 

voor het borgen en weer gaan.”

‘ i k  w i l  n i e t  a l l e e n 
o p  d e  ‘ t e n t ’  pa s s e n , 
m a a r  e c h t  m e t  e e n 
o p d r a c h t  a a n  d e 
s l a g ’
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Samen presteren met plezier

Zou u uzelf als schoolleider willen 
hebben?
Vindt u uzelf een inspirerend leider?
Tja, wat drijft u eigenlijk?

DBR denkt graag met u mee over: 

  Inspirerend en enthousiasmerend leiderschap;

  Persoonlijke energie en persoonlijke kracht;

  De kracht van teamwerk.

Sterk in ontwikkeling
Advies  |  Training  |  Coaching
www.dbr.nl  |  info@dbr.nl  |  t 010 - 44 00 855
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De draadloze spraakversterker voor leerkrachten
Lesgeven is topsport voor uw stem. Niet iedere stem is hier van nature geschikt voor. 
Voorkom langdurig uitval met deze digitale spraakversterker met losse speaker die 
speciaal voor het onderwijs is ontwikkeld. Meer informatie vindt u op onze website.
www.dynamicsoundfield.nl

Vergoeding UWV

GRATIS proef
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Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	gebeurtenissen	

in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	Loes Ypma,	woordvoerder	

jeugdzorg,	primair	en	speciaal	onderwijs	en	Passend	onderwijs	namens	

de	PvdA	in	de	Tweede	Kamer.

politieke column

onderwijskwaliteit meten
Het	maximale	uit	ieder	kind	halen,	dat	is	

het	belangrijkste	doel	van	het	onderwijs.	

Maar	hoe	meet	je	nu	die	kwaliteit	van	het	

onderwijs?

De	Citotoets	is	daar	niet	geschikt	voor.	Het	

resultaat	daarvan	is	een	momentopname	

van	alleen	rekenen	en	taal.	Het	onderwijs	is	

zoveel	meer.	Bovendien	hangt	het	resultaat	

van	de	toets	ook	af	van	de	capaciteiten	van	

de	kinderen.	Daarnaast	kan	een	school	met	

veel	vmbo-leerlingen	nooit	een	heel	hoge	

gemiddelde	Citoscore	halen,	maar	wél	heel	

goed	onderwijs	bieden.	Iedere	maandag	en	

vrijdag	bezoek	ik	scholen	en	jeugdzorgin-

stellingen	en	merk	ik	dat	de	kwaliteit	van	

het	onderwijs	wordt	bepaald	door	de	leraren	

voor	de	klas	en	de	schooldirecteuren.	Ik	heb	

zelf	als	docent	ervaren	dat	het	een	prachtig	

beroep	is,	maar	wel	hard	werken!	Door	een	

sfeer	van	samen	doelen	stellen	op	school	

en	samen	werken	aan	resultaat,	zie	ik	dat	er	

het	meeste	bereikt	wordt.

De	afgelopen	jaren	zijn	er	proeven	gedaan	

met	het	meten	van	leerwinst	(de	groei	in	

kennis	en	vaardigheden	van	individuele	

leerlingen)	en	toegevoegde	waarde	(de	bij-

drage	die	de	school	levert	aan	deze	groei).	

Ik	vind	net	als	de	Onderwijsraad	het	meten	

van	leerwinst	niet	geschikt	voor	de	verant-

woording	van	scholen	ten	opzichte	van	de	

onderwijsinspectie.	Het	zou	ertoe	kunnen	

leiden	dat	scholen	strategisch	gedrag	gaan	

vertonen,	bijvoorbeeld	door	te	focussen	op	

de	toetsen	of	aan	te	sturen	op	lage	scores	

bij	de	beginmetingen.	Ik	zie	bij	de	Citotoets	

zelfs	dat	scholen	de	vraagstelling	oefenen	

met	kinderen	om	de	scores	te	verhogen.	

Niet	de	inspectie,	maar	het	onderwijs	zélf	is	

‘eigenaar’	van	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	

en	van	de	instrumenten	om	dit	te	meten.

Hoofdinspecteur	primair	onderwijs	Arnold	

Jonk	verwacht	dat	scholen	in	de	toekomst	

de	leerwinst	wel	gaan	meten,	maar	niet	om	

zich	te	verantwoorden	tegenover	de	inspec-

tie.	“Dat	is	de	verkeerde	motivatie”,	aldus	

ook	Jonk.	“Scholen	moeten	het	doen	omdat	

het	helpt	hun	onderwijs	te	verbeteren.	Ik	

kom	heel	veel	schoolleiders	tegen	die	ons	

vragen	of	ze	op	de	goede	weg	zitten.	Het	

vergelijken	van	toegevoegde	waarde	geeft	

daarover	veel	meer	informatie	dan	het	

vergelijken	van	eindtoetsscores.”	Ik	ben	het	

daar	erg	mee	eens.

Namens	de	PvdA	heb	ik	in	debatten	over	

de	eindtoets	(onder	andere	Cito)	gepleit	

voor	een	goed	leerlingvolgsysteem	om	de	

ontwikkeling	van	een	leerling	te	kunnen	

volgen	en	om	de	toegevoegde	waarde	van	

een	school	te	bepalen.	Door	mijn	amen-

dementen	op	de	wet	in	de	Tweede	Kamer	

heb	ik	ervoor	gezorgd	dat	het	middelbare	

schooladvies	weer	bepaald	wordt	door	de	

juf	of	meester,	aan	de	hand	van	het	leer-

lingvolgsysteem.	Een	eindtoets	is	daarbij	

slechts	een	objectieve	second opinion voor	

het	schooladvies.

De	PvdA	wil	graag	meer	vertrouwen	in	het	

onderwijs;	het	meten	van	leerwinst	helpt	

scholen	zélf	de	kwaliteit	te	verbeteren.	

Het	is	belangrijk	dat	leraren	en	de	school-

directeur	als	team	gezamenlijk	nadenken	

over	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	en	

samenwerken.	Scholen	zijn	ook	geholpen	

met	collegiale	bezoeken	door	een	andere	

school,	waardoor	ze	tips	krijgen	en	elkaar	

kunnen	aanspreken	op	de	kwaliteit	van	het	

onderwijs.	Maar	vooral	voor	de	scholen	zélf	

is	het	meten	van	leerwinst	en	toegevoegde	

waarde	een	nuttig	instrument.	De	inspectie	

kan	aanvullend	adviezen	geven	door	vooral	

veel	achterin	de	klas	te	kijken	naar	de	les-

sen	en	dit	te	bespreken	met	het	team.	Zo	

meten	we	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	

op	de	meest	reële	manier	en	zorgen	we	er	

samen	voor	dat	het	maximale	uit	iéder	kind	

wordt	gehaald!	_

r e a g e r e n ? 
Mail	naar	l.ypma@tweedekamer.nl.

d o o r  e e n  s f e e r  v a n  s a m e n  d o e l e n 
s t e l l e n  e n  s a m e n  w e r k e n  a a n  r e s u lta at , 
w o r d t  h e t  m e e s t e  b e r e i k t

vo o r a l  vo o r  s c h o l e n  z é l f  i s  h e t  m e t e n 
v a n  l e e r w i n s t  e n  to e g e vo e g d e  w a a r d e  e e n 
n u t t i g  i n s t r u m e n t
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AVS	Helpdesk	– Vraag van de maand

Van	de	AVS

Wanneer	mogen	scholen	met	een	tropenrooster	
werken?

tekst jan stuijver

Geregeld	krijgt	de	AVS	Helpdesk	vragen	binnen	over	wanneer	scho-

len	mogen	werken	met	een	tropenrooster.	Want	ook	scholen	kunnen	

tijdens	lange,	hete	zomers	anticiperen	op	het	weer.	Het	bestuur	

van	een	basisschool	of	een	school	voor	voortgezet	onderwijs	kan	

zelf	besluiten	om	een	tropenrooster	in	te	stellen	bij	extreem	warm	

zomerweer.	Het	jaarlijkse	minimum	aantal	lesuren	mag	hierbij	geen	

gevaar	lopen.	De	Inspectie	van	het	Onderwijs	houdt	toezicht	op	de	

onderwijstijd.

Arbeidsomstandigheden
Scholen	kunnen	de	arbeidsomstandigheden	beoordelen	met	de	

Arbeidsomstandighedenwet	(Arbowet).	De	leraren	en	leerlingen	zijn	

in	zo’n	geval	werknemers.	In	de	Arbowet	staat	geen	maximumtem-

peratuur	waarbij	nog	gewerkt	mag	worden.	Wel	regelt	de	Arbowet	

dat	een	werkgever	moet	zorgen	dat	de	temperatuur	geen	gevaar	

oplevert	voor	de	gezondheid	van	de	werknemers.	Dit	geldt	ook	

voor	scholen.

Maatregelen tegen warmte
Bij	een	temperatuur	boven	de	30	graden	Celsius	moet	een	school	

maatregelen	nemen	om	de	belasting	voor	leerlingen	en	leraren	zo	

laag	mogelijk	te	houden.	De	school	kan	bijvoorbeeld	een	tropen-

rooster	met	kortere	lesuren	of	lesdagen	instellen.	Andere	maat-

regelen	zijn:	zo	kort	mogelijk	aaneengesloten	werken,	pauzeren	in	

koele	ruimtes,	extra	ventilatie	en	veel	drinken.	De	school	stelt	de	

maatregelen	op	met	instemming	van	de	MR.

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

‘ b e l l e n  m e t  d e  av s ,  d at  lo o n t ’

p u b l i c at i e s

AVS Handboek 2014/2015
ook voor niet-leden

AVS-leden	hebben	eind	april	het	AVS	Handboek	

2014/2015	ontvangen	met	daarin	het	professiona-

liseringsaanbod	voor	volgend	schooljaar	(primair	

onderwijs),	vakinformatie	en	verenigingsinformatie.	

Hierdoor	is	alle	informatie	die	schoolleiders	gedu-

rende	het	schooljaar	nodig	hebben	gebundeld	in	één	

handzaam	boekwerk.	Het	handboek	voor	het	voortgezet	onderwijs	

verschijnt	later	dit	voorjaar.

Niet-leden	kunnen	het	handboek	via	www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/publicaties	bestellen	voor	t	7,50	inclusief	

verzendkosten.	

Het	aanbod	van	opleidingen,	trainingen,	coaching	en	mediation,	

(lerende)	netwerken	en	advies	op	maat	staat	ook	op	www.avs.nl/

professionalisering.

a v s  v o o r d e e l

Korting op boekenserie over 
onderwijsvernieuwing

AVS-voordeelpartner	Onderwijs	Maak	

Je	Samen	en	Stichting	De	Brink	bieden	

een	strak	vormgegeven	boekenreeks	

over	onderwijsvernieuwing,	die	begin	

2013	is	ontstaan	met	het	uitbrengen	van	

de	Nederlandse	vertaling	van	‘Finnish	

Lessons’	(Sahlberg,	P.	2009).	Inmiddels	is	de	reeks	uitgebreid	met	

‘Van	eiland	naar	WIJland,	collegiaal	leren	in	de	praktijk’,	‘De	mooiste	

weg’	over	leidinggeven	aan	kwaliteitsbeleid	in	het	onderwijs	en	tot	

slot	‘Stratosphere’	(Fullan,	M.	2013).	Onderwijs	Maak	Je	Samen	wil	

het	Nederlandse	onderwijs	via	van	deze	reeks	voorzien	van	nieuwe	

inzichten,	inspiratie,	informatie	en	reflectie,	om	onze	ambities	waar	

te	maken.	Het	is	een	eigentijdse	reeks	die	de	inhoudelijke	verbin-

ding	zichtbaar	maakt	tussen	wereldwijde	onderwijsontwikkelingen.

AVS-leden	krijgen	een	exclusieve korting van 10 procent	

bij	aanschaf	van	een	of	meerdere	van	deze	titels.	Ga	naar	

www.avsvoordeel.nl	(Schoolvoordeel)	en	vul	op	het	bestelformulier	

‘AVS	Voordeel’	in.	De	actie	is	geldig	tot 1 juni 2014.

Leden	van	de	AVS	kunnen	de	Helpdesk	bellen	met	uiteenlopende	

vragen	over	vakgerelateerde	zaken	en	hun	eigen	rechts	positie.	

Iedere	maand	wordt	één	vraag	beantwoord	in	Kader	Primair.	

Onderliggende	documenten,	aanvullende	informatie	en	verwijzingen	

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

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

helpdesk@avs.nl.	Vermeld	altijd	uw	lidmaatschapsnummer	wanneer	

u	contact	opneemt.	Veelgestelde	vragen	en	antwoorden	daarop	staan	

ook	op	www.avs.nl/helpdesk.	
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AVS-kantoor gesloten op 30 mei
De	helpdesk	van	de	AVS	is	niet	bereikbaar	op	vrijdag	30	mei.	

De	dag	na	Hemelvaart	is	het	AVS-kantoor	gesloten.	Vanaf	

maandagochtend	2	juni	is	de	AVS	weer	bereikbaar.

a v s  i n  d e  p e r s

Wildgroei aan lespakketten 
en meer mannen voor de klas

AVS-voorzitter	Petra	van	Haren	werd	in	Elsevier	nr.	19	(10	mei	2014)	

geïnterviewd	over	het	feit	dat	scholen	overladen	worden	met	lespak-

ketten.	“Vaak	leveren	grote	instellingen	zoals	de	GGZ,	Jeugdzorg	en	

Veilig	Verkeer	Nederland	goede	pakketten	aan.	Maar	soms	kloppen	

commerciële	bedrijven	of	de	zoveelste	lokale	belangenorganisatieor-

ganisatie	aan	die	vindt	dat	lessen	over	het	plaatselijke	bos	wenselijk	

zijn.	Dat	gaat	van	een	open	aanbieding	tot	een	vrij	dringend	verzoek.	

Het	is	vaak	een	verkooppraatje	om	ouders	te	bereiken.”	Van	Haren	

wijst	er	in	Elsevier	op	dat	niet	elke	school	een	conciërge	heeft	die	de	

telefoon	aanneemt,	waardoor	schoolleiders	afgehouden	worden	van	

belangrijker	taken.	“Bovendien	komt	het	voor	dat	aanbiedersverko-

pers	zonder	afspraak	gewoon	de	school	binnen	lopen.”

Op	6	mei	reageerde	Van	Haren	in	Ochtendspits	bij	BNR Radio	op	

de	stelling:	scholen	moeten	meer	geld	uittrekken	om	mannen	voor	

de	klas	te	krijgen.	Van	Haren:	“Alleen	meer	geld	investeren	is	niet	

de	oplossing.	Meer	aandacht	voor	de	status	en	het	imago	van	het	

beroep	is	belangrijk.	In	Nederland	is	wel	geïnvesteerd	in	het	imago,	

maar	niet	altijd	op	een	goede	manier.	Het	project	Paboys	bijvoor-

beeld,	heeft	het	imago	niet	versterkt.”

	

a v s  v o o r d e e l

Onderwijsagenda 2014/2015
De	agenda	‘Klaar	voor	het	schooljaar’	van	AVS	Voordeelpartner	

Docenttalent	ondersteunt	niet	alleen	bij	het	plannen	van	alle	taken	

met	behulp	van	onder	andere	week-	en	maandoverzichten,	maar	

biedt	ook	lessuggesties,	werkvormen,	tips	voor	(voorlees)boeken,	

praktische	websites	en	educatieve	apps.	

Speciaal voor AVS-leden tijdelijk van	u	14,95	voor	u	11,95.

Bestellen:	www.docenttalent.nl/producten.	Vermeld	bij	het	afron-

den	van	de	bestelling	couponcode	Docenttalent2014.

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

Nieuw toezichtkader
De Commissie Onderwijs van de AVS heeft tijdens een 
vergadering begin april gesproken over het nieuwe 
toezichtkader van de onderwijsinspectie en de combinatie 
daarvan met de invoering van Passend onderwijs. Ook 
kwam de plaats en de functie van de commissie binnen 
de AVS aan de orde.

Het	gesprek	over	het	nieuwe	toezichtkader	werd	gevoerd	met	

Herman	Bijsterbosch,	inspecteur	van	het	onderwijs.	De	inspectie	

hecht	grote	waarde	aan	de	mening	en	de	stem	van	het	werkveld.	

Het	nieuwe	toezicht	wordt	breder	en	geeft	meer	genuanceerde	

resultaten.	De	inspectie	zoekt	naar	mogelijkheden	om	haar	onder-

zoek	en	beoordeling	meer	een	film	te	laten	zijn	dan	een	foto,	iets	

dat	het	onderwijsveld	toejuicht.	Bijsterbosch	legt	ook	de	verschui-

ving	van	de	aandacht	naar	schoolbesturen	uit.	Essentieel	in	de	hele	

toekomstige	beoordeling	is	in	welke	mate	scholen	en	besturen	in	

staat	zijn	zelf	de	kwaliteitszorg	en	het	beleid	te	monitoren	en	te	

verantwoorden	naar	de	inspectie.	Scholen	die	vanuit	zichzelf	verbe-

teren,	worden	zeer	gewaardeerd.	Hoe	beter	zij	daar	in	worden,	hoe	

meer	mogelijkheden	de	inspectie	krijgt	om	haar	aandacht	breder	in	

te	zetten	en	op	meer	gebieden	mee	te	kijken.	Ook	creatieve	vakken	

en	wereldoriëntatie	komen	dan	in	beeld.	De	inspectie	wil	daarnaast	

meer	als	critical friend	en	adviseur	gezien	worden,	al	blijft	beoorde-

len	toch	de	hoofdzaak.

De	pilotfase	van	het	nieuwe	toezicht	is	inmiddels	gestart.	Een	

aantal	leden	van	verschillende	AVS-commissies	zijn	uitgenodigd	

om	voor	langere	tijd	deel	te	nemen	aan	een	gespreksgroep	over	de	

ontwikkeling	van	het	toezicht.

Meer samenhang
Na	een	korte	kennismaking	van	de	commissieleden	met	AVS-

voorzitter	Petra	van	Haren	en	directeur	Roelf	Willemstein	kwam	

de	toegevoegde	waarde	van	de	Commissie	Onderwijs	voor	de	

AVS-doelstellingen	aan	bod.	De	commissie	geeft	gevraagd	en	onge-

vraagd	advies	over	onderwerpen	die	rechtstreeks	met	het	onderwijs	

te	maken	hebben.	Van	Haren	en	Willemstein	zoeken	in	de	toekomst	

meer	samenhang	door	proactief	onderwerpen	aan	te	dragen	en	in	

overleg	te	blijven	over	de	agenda	van	de	commissie.

Op	16	mei	bezocht	de	Commissie	Onderwijs	de	Professor	van	

Gilseschool	te	Haarlem	(REC	2)	en	sprak	daar	over	de	kansen	die	

Passend	onderwijs	biedt.	Meer	aandacht	daarvoor	in	een	latere	

Kader	Primair.
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Trainingen & opleidingen School for Leadership
Mei	en	juni	2014

Opleiding/training	 Data	 Trainer/adviseur/contactpersoon

•	Schoolprofiel	in	kaart:	klaar	voor	Passend	onderwijs		 27	mei,	17	juni		 Heike	Sieber	

•	Een	goed	personeelsdossier	is	het	halve	werk!		 27	mei,	25	juni		 Jan	Stuijver	

•	Mediationvaardigheden	voor	schoolleiders		 27	mei	en	26	juni		 Jan	Plevier,	Ruud	de	Sain	

•	Stratosphere;	pedagogie,	technologie	en	veranderkunde	(Fullan)		 3	juni		 Michel	van	de	Ven	

•	Normjaartaak:	hoe	zit	dat	nu	eigenlijk?		 4	juni	 Eelco	Dam,	Paul	van	Lent	

•	Een	project:	aanpak,	uitrol	en	beheersing	(basis)		 5	juni		 Heike	Sieber	

•	Neurolinguistisch	programmeren	(NLP)	voor	onderwijsgevenden		 5	en	6	juni	(tweedaagse)	en	20	juni		 Ger	van	Drunen,	Tom	Roetert	

•	Hoe	zit	het	met	mijn	pensioen?		 5	juni,	26	juni	 ABP,	Jan	Stuijver	

•	Bezoek	onderwijsinspecteur:	leiden	of	lijden,	lust	of	last?		 11	juni		 Jan	Stuijver	

•	Naar	andere	schooltijden,	en	dan?		 11	juni		 Eelco	Dam,	Paul	van	Lent	

•	Loopbaanbezinning		 13	en	20	juni		 Claudia	Bouwman,	Tom	Roetert	

•	Eerder	stoppen?	Wil	ik	dat?		 16	juni		 Claudia	Bouwman,	Tom	Roetert	

•	Operationeel	werkgeverschap		 18	juni	 Jan	Stuijver	

•	Van	eiland	naar	WIJland		 19	juni	 Martine	Creemers

•	Keuzes	maken	rondom	pensioen		 20	juni	 ABP,	Jan	Stuijver	

•	Gezond	werkgeverschap		 26	juni		 Claudia	Bouwman,	Tom	Roetert	

(onder	voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

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

meer	informatie	en	inschrijven	de	AVS	Professionaliseringsgids	2013/2014,	de	brochure

Professionaliseringsaanbod	Voorjaar	2014	en	het	AVS	Handboek	2014/2015	met	(nieuw)

professionaliseringsaanbod	voor	volgend	schooljaar.	Of	kijk	voor	het	complete	overzicht

op	www.avs.nl/professionalisering,	de	website	van	het	AVS	Professionalisering-	en	Innovatie-

centrum	Funderend	Onderwijs	voor	leidinggevenden	en	organisaties	in	het	funderend	onderwijs.

Onze	opleidingen	volgend	schooljaar:
AVS-opleidingen	bieden	een	doorlopende	leergang:	

van	middenkader,	(startende)	directeuren	tot	profes-

sioneel	bestuurders	en	interim-managers.	

De	AVS	kan	ook	adviseren	bij	de	opzet	van	het	

opleiding	saanbod	of	intern	professionaliseringstraject	

binnen	uw	onderwijsorganisatie.

Foto:	Hans	Roggen

40



Eenjarige	opleiding:	
16	eendaagsen	en	1	tweedaagse

Schoolleider Startbekwaam
Erkende	cedeo	gecertificeerde	schoolleidersopleiding	van	de	AVS,	in	

samenwerking	met	het	Centrum	voor	Nascholing	Amsterdam	(CNA).	

In	de	opleiding	werkt	u	aan	de	ontwikkeling	van	uw	persoonlijk	

leiderschap	(reflectie,	communicatieve	vaardigheden)	en	is	er	veel	

aandacht	voor	het	ambachtelijke	deel	van	het	school-leiderschap:	

het	sturen	in	de	domeinen	schoolorganisatie,	onderwijsorganisatie,	

personeel,	facilitair	en	cultuur.	U	leert	onder	andere	onderzoek	in	

te	zetten	en	onderzoeksresultaten	te	benutten	ter	versterking	van	

het	leiderschap.	Na	afloop	van	de	opleiding	kunt	u	bijvoorbeeld	

data	in	en	over	de	school	benutten	en	kennisbronnen	van	buiten	

de	school	ontsluiten	en	benutten.	Alle	vijf	basiscompetenties,	

die	bijdragen	aan	optimale	leerlingresultaten	en	een	duurzame	

	schoolontwikkeling,	komen	aan	bod.	Zoals	het	hogere	orde	den-

ken:	kunnen	handelen	vanuit	inzicht	in	de	samenhang	tussen	alle	

factoren	die	een	rol	spelen	bij	het	leren	van	de	leerlingen.	Een	ver-

betertraject	op	uw	eigen	school	waaraan	u	leiding	wilt	geven,	vormt	

de	belangrijkste	casus	in	deze	opleiding.	Deelnemers	ontvangen	het	

certificaat	Startbekwaam	Schoolleider.

‘ i k  h e b  i n z i c h t  g e k r e g e n
i n  m i j n  e i g e n  l e e r p r o c e s ’

Doelgroep: leerkrachten,	adjunct-directeuren,	ib’ers	en	coördi-

natoren	met	leiderschapsambities	die	zich	willen	ontwikkelen	tot	

schoolleider.

Data:	21	januari,	4	en	5	februari,	4	maart,	18	maart,	1	april,	15	april,	

13	mei,	27	mei,	10	juni,	16	september,	30	september,	14	oktober,	

11	november,	25	november,	9	december	en	16	december	2015

Eenjarige	opleiding:	
16	eendaagsen	en	1	tweedaagse

Schoolleider Vakbekwaam
Erkende	cedeo	gecertificeerde	schoolleidersopleiding	van	de	AVS,	in	

samenwerking	met	het	Centrum	voor	Nascholing	Amsterdam	(CNA).	

In	de	opleiding	wordt	het	ambachtelijke	deel	van	het	schoolleider-

schap	naar	een	hoger	niveau	gebracht.	U	werkt	aan	verdieping	en	

verbreding	van	uw	persoonlijk	en	onderwijskundig	leiderschap.

De	opleiding	onderscheidt	drie	leerlijnen,	die	het	eigen	leren	in	

relatie	tot	schoolontwikkeling	inzichtelijk	maken:	persoonlijk	

leiderschap,	organisatieontwikkeling	(o.a.	veranderprocessen)	en	

onderzoek.	Deze	drie	leerlijnen	komen	ook	geïntegreerd	aan	bod	in	

de	vijf	basiscompetenties.	Na	afloop	van	de	opleiding	kunt	u	onder	

andere	leidinggeven	aan	duurzame	schoolontwikkeling	en	een	

‘lerende	organisatie’.

Deelnemers	ontvangen	het	diploma	Vakbekwaam	Schoolleider	

(register	diploma	po).

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

Doelgroep: functioneel	leidinggevenden	met	aantoonbare	com-

petenties	op	het	niveau	van	Schoolleider	Startbekwaam.	U	heeft	

ruimte	en	bevoegdheden	om	leiding	te	geven	aan	een	substantieel,	

integraal	verbetertraject	in	de	eigen	school.	U	heeft	een	middenma-

nagementopleiding	afgerond.

Data:	21	januari,	4	en	5	februari,	4	maart,	18	maart,	1	april,	15	april,	

13	mei,	27	mei,	10	juni,	16	september,	30	september,	14	oktober,	

11	november,	25	november,	9	december	en	16	december	2015

6	eendaagsen	en	1	tweedaagse

Opleiding Middenkader
Middenmanagement	vervult	een	scharnierfunctie	in	een	school.	

Enerzijds	bent	u	verantwoordelijk	voor	het	uitvoeren	van	vastge-

steld	beleid,	anderzijds	signaleert	u	binnen	het	primaire	proces	

zaken	die	voor	de	beleidsontwikkeling	van	belang	zijn.	Een	van	

de	doelen	van	de	opleiding	is	het	ontwikkelen	van	vaardigheid	

in	communicatie,	gedrag,	organisatievermogen,	analyse	en	

toepassing	van	vakliteratuur	en	in	het	omzetten	van	strategische	

beleidsplannen	in	actie.	U	leert	leidinggeven	aan	een	bouw	of	

afdeling	door	het	ontwikkelen	van	uw	professionele	en	persoon-

lijke	kwaliteiten	en	het	coachen	van	collega’s.	Na	afloop	fungeert	

u	binnen	de	directie	als	sparringpartner	voor	managementvraag-

stukken,	kunt	u	reflecteren	op	eigen	handelen,	bent	u	voor	uw	

collega’s	een	rolmodel	en	in	staat	om	op	een	concreet	vraagstuk	

actie-onderzoek	(in	de	eigen	organisatie)	uit	te	voeren,	te	analy-

seren	en	te	vertalen	naar	beleid.

Met	het	certificaat	‘Leidinggevende	Middenkader’	voldoet	heeft	

u	toegang	tot	de	verkorte	versie	van	de	opleiding	Startbekwaam	

Schoolleider	en/of	tot	de	opleiding	Vakbekwaam	Schoolleider.	

Ook	krijgt	u	toegang	tot	het	Netwerk	Middenkader	en	kunt	u	

deelnemen	aan	verdiepings-en	trainingsbijeenkomsten.

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

Doelgroep: u	geeft	leiding	aan	collega’s	zonder	eindverantwoor-

delijkheid	(u	bent	bouwcoördinator,	adjunct-directeur,	afdelings-

leider)	of	u	heeft	de	ambitie	om	een	dergelijke	leidinggevende	

positie	te	gaan	vervullen.

Data:	10	september,	1	oktober,	29	en	30	oktober,	26	november	

2014,	21	januari,	11	februari	en	25	maart	2015
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Minileergang	van	4	tweedaagsen

Op weg naar excellent 
schoolleiderschap

In	uw	veelzijdige	en	veeleisende	rol	als	gedreven	schoolleider	heeft	u	

behoefte	aan	verbreding,	verdieping	en	verrijking	van	uw	dagelijkse	

functioneren.	Als	professional	ziet	en	ervaart	u	graag	persoonlijke	

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

team	en	daarmee	ook	van	het	onderwijs.	Die	verantwoordelijkheid	

vraagt	om	regelmatig	onderhoud.	Uw	omgeving	verwacht	focus	

op	professionalisering	en	een	schoolleider	die	weet	te	bouwen	en	

te	verbinden.	Kortom,	een	schoolleider	die	kwaliteiten	herkent	en	

deze	op	de	juiste	manier	en	op	het	juiste	moment	weet	in	te	zetten.	

Aan	de	orde	komen	onder	andere:	authentiek	leiderschap	als	basis	

voor	excellent	functioneren,	leren	van	de	toekomst	(Theorie	U)	en	

de	kracht	van	het	conflict	en	mediation.	Na	afloop	van	de	opleiding	

neemt	u	zich	aan	de	hand	van	nieuwe,	moderne,	inzichten	voortaan	

de	maat	en	leert	u	zich	te	profileren.	Ook	boort	u	een	netwerk	aan	

van	bevlogen	collega’s	en	kennisdragers.

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

Doelgroep: ervaren	schoolleiders	met	een	hoog	ambitieniveau,	

die	op	handelings-	en	reflectieniveau	willen	groeien.

Data:	20	en	21	november	2014,	22	en	23	januari,	9	en	10	april	en	

11	en	12	juni	1015,	plus	een	terugkomdag

3	tweedaagsen	en	2	eendaagsen	
(+	intervisiebijeenkomsten)

Interim-management, 
iets voor u?

Interim-manager	zijn	vraagt	van	een	zelfstandige	professional	

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

liteit.	Daarnaast	zijn	eigenschappen	als	integriteit,	zorgvuldigheid,	

transparantie	en	professionaliteit	van	groot	belang.	Alleen	‘een	

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

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

doende	nabijheid	om	mensen	te	kunnen	bewegen,	is	een	belang-

rijke	voorwaarde	om	succesvol	te	zijn.	In	de	opleiding	komt	onder	

andere	aan	de	orde	hoe	interim-management	en	organisatieveran-

dering	samenhangen,	welke	competenties	interim-managers	nodig	

hebben	(de	drie	C-’s)	om	organisatieveranderingen	aan	te	sturen,	

wat	de	invloed	is	van	de	specifieke	context	waarbinnen	zij	werken	

en	van	de	specifieke	rol	die	ze	vervullen,	en	wat	interim-managers	

onderscheidt	van	gewone	managers	en	‘implementerende	advi-

seurs’.	Na	afloop	weet	u	of	interim-management	iets	voor	u	is	en	of	

u	de	overstap	gaat	maken.

Doelgroep: (ervaren)	directeuren,	schoolleiders,	middenkader,	

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

in	hun	loopbaan	overwegen	en	hun	expertise	willen	inzetten	voor	

interim-	management.

Data:

Serie	1:	30	en	31	oktober,	4	december	2014,	6	februari,	2	en	3	april	

en	18	en	19	juni	2015

Serie	2:	5	en	6	maart,	17	april,	22	mei,	25	en	26	juni	en	17	en	

	18		september	2015

Meer informatie,
inschrijven
en advies op maat
Kijk	voor	meer	informatie	zoals	data,	

kosten,	trainers	en	inschrijven	op	

www.avspifo.nl.	Of	neem	contact	op	met	

de	AVS	via	schoolforleadership@avs.nl	

of	tel.	030-2361010.	

Wilt	u	een	training,	opleiding,	advies	of	

coaching	op	maat	voor	uw	organisatie	

of	team?	Neem	dan	contact	op	met	

Margriet	van	Ast,	adviesopmaat@avs.nl	

of	coaching@avs.nl.

Nieuw!

AVS-leden	hebben	eind	april	het	AVS	Handboek	2014/2015	ontvangen	

met	daarin	het	professionaliseringsaanbod	voor	volgend	schooljaar	

	(primair	onderwijs),	vakinformatie	en	verenigingsinformatie.	Hierdoor	is	

alle	informatie	die	schoolleiders	gedurende	het	schooljaar	nodig	heb-

ben	gebundeld	in	één	handzaam	boekwerk.	Het	handboek	voor	het	

voortgezet	onderwijs	verschijnt	later	dit	voorjaar.	

Het	scholings	aanbod	in	2014/2015	bestaat	uit:

•	Opleidingen	en	trainingen

•	Advies	op	maat

•	Coaching	en	mediation

•	(Lerende)	Netwerken

Het	volledige	professionaliseringsaanbod	staat	ook	op	www.avs.nl/professionalisering.	

Niet-leden	kunnen	het	AVS	Handboek	2014/2015	via	www.avs.nl/vereniging/publicatie-

senproducten/publicaties	bestellen	voor	t	7,50	inclusief	verzendkosten.

Compleet scholingsaanbod
2014/2015
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Confronteren met respect
Tweedaagse	training

Een confrontatie heeft vaak een negatieve bijsmaak. 
Confronteren is spannend, je wilt de werkrelatie eigenlijk 
niet verstoren of je wordt té boos. Waarom is het vaak 
zo lastig, welke achterliggende boodschappen of over-
tuigingen spelen mee en hoe zorgt een confrontatie voor 
een diepere verbinding met jezelf en de ander? Het nut 
van de training ‘Confronteren met respect’ volgens een 
deelnemer en de trainer. tekst winnie lafeber

Rienstra:	“Een	goede	confrontatie	is	doelgericht	en	puntig.	Je	zegt	

wat	je	te	zeggen	hebt	en	daarna	houd	je	je	mond.	Als	je	gaat	door-

praten,	zwak	je	je	punt	af.	Veel	mensen	praten	door,	omdat	ze	de	

relatie	goed	willen	houden,	terwijl	ze	daardoor	de	kracht	van	wat	ze	

willen	zeggen	eruit	halen.”

Eigen leervraag
De	redenen	om	beter	te	willen	leren	confronteren	kunnen	verschil-

len.	De	een	vindt	zichzelf	bijvoorbeeld	te	bescheiden	en	wil	meer	

ruimte	innemen.	Een	ander	wil	directer	zijn	en	‘echte’	ontmoetingen	

creëren,	wil	niet	met	iets	blijven	rondlopen	of	‘een	kater	hebben’	

na	een	confrontatie.	Deelnemers	onderzoeken	hun	eigen	leervraag	

en	het	onderliggende	verlangen.	Rienstra:	“We	gebruiken	het	door	

onder	andere	Otto	Scharmer	en	Peter	Senge	ontwikkelde	U-proces	

als	stappenplan	voor	een	echte	bewustzijnsverandering,	waarbij	je	

je	hart	en	gevoel	laat	meespreken.	Wat	wil	je	en	hoe	bereik	je	dat?	

De	deelnemers	onderzoeken	wat	hen	weerhouden	heeft	om	het	nu	

al	goed	te	kunnen.”	Heiligers:	“Met	hulp	van	Theorie	U	leer	je	tot	

je	binnenste	te	komen,	je	bron,	en	overbodige	ballast	of	ingesleten	

patronen	weg	te	gooien.”

De	oefeningen	zijn	bedoeld	om	te	experimenteren	en	te	ontdekken.	

Heiligers:	“We	deden	een	fysieke	loopoefening	zonder	te	praten,	

waarbij	we	ontdekten	waar	de	eigen	grenzen	liggen.	Een	open-

baring.	Ik	heb	geleerd	mezelf	te	‘ont-wikkelen’:	laagje	voor	laagje	

afpellen	tot	waar	de	blokkade	zit.”	Rienstra:	“Ook	oefenen	we	op	

overtuigingskracht	via	een	elevator pitch (presentatie	van	een	idee	

in	dertig	seconden).

Heiligers:	“Ik	heb	nu	een	beter	gevoel	na	een	confrontatie.	

Ik	spreek	alles	uit.	Ik	weet	nu	ook	dat	ik	altijd	bij	mezelf	moet	

beginnen	als	ik	iets	wil.	Het	levert	je	op	allerlei	momenten	iets	

op.	In	functioneringsgesprekken,	maar	ook	in	een	andere,	niet-

schoolse	context.	Ik	raad	het	andere	schoolleiders	zeker	aan,	vooral	

als	je	confrontaties	vermijdt.	Maar	je	moet	wel	lef	hebben	om	aan	

jezelf	te	werken.”

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

Data:	2	en	3	oktober	2014	(met	overnachting)

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

(Trainingen,	Communicatie)

Nieuw!

“In	de	training	leer	je	hoe	je	confronteren	als	iets	positiefs	kunt	

zien.	In	een	confrontatie	laat	je	iets	van	jezelf	zien,	een	achterlig-

gend	levenslustig,	vitaal	verlangen.	Je	kunt	een	confrontatie	gebrui-

ken	om	een	echte	verbinding	en	relatie	met	de	ander	aan	te	gaan.	

Ga	het	niet	uit	de	weg,	want	confronteren	met	respect	lost	juist	

veel	op.”	Aan	het	woord	is	organisatieadviseur	en	trainer	Jasper	

Rienstra,	een	van	de	initiatiefnemers	van	de	site	www.mooiboos.nl.	

In	zijn	tweedaagse	training	leren	deelnemers	hoe	ze	authentiek	en	

constructief	kunnen	confronteren,	in	plaats	van	te	vermijden	of	af	

te	branden.	Rienstra:	“Er	zijn	twee	typen:	mensen	die	de	neiging	

hebben	confrontaties	uit	de	weg	te	gaan	of	uit	te	stellen	–	dit	is	bij	

drie	kwart	het	geval	–	en	mensen	die	er	bij	een	confrontatie	‘te	hard	

ingaan’,	waardoor	de	relatie	verstoord	kan	raken.”

Rienstra	ziet	het	vermijden	van	confrontaties	ook	in	onderwijsland.	

“Het	onderwijsveld	hecht	veel	waarde	aan	harmonie	en	gelijkheid.	

Er	heerst	in	scholen	een	cultuur	van	‘houd	het	maar	gezellig’.	

Maar	soms	moet	een	directeur	een	bepaalde	beslissing	nemen,	die	

door	medewerkers	persoonlijk	kan	worden	opgevat.”	Schoolleider	

Anita	Heiligers	van	’t	Kirkeveldsje	in	Schimmert	en	oud-deelnemer	

aan	de	training	‘Confronteren	met	respect’	voegt	daaraan	toe:	

“Als	je	medewerkers	verder	wilt	helpen	in	hun	ontwikkeling	en	

gedrag,	moet	je	de	dingen	zeggen	die	nodig	zijn,	ze	een	spiegel	

voorhouden.”
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voor: o.a. scholen

van: Bandito

wat: fotoboekjes

Afscheidscadeau groep 8
Wat	geven	we	de	schoolverlaters	van	groep	8	dit	jaar	mee	als	

aandenken	aan	de	basisschooltijd?	Bandito	is	gespecialiseerd	

in	het	maken	van	boekjes	voor	scholen,	waarmee	bijvoorbeeld	

de	groepen	8	hun	basisschooltijd	afsluiten.	Leerlingen	en	leer-

krachten	kijken	terug	en	vooruit.	En	leggen	dat	vast.	Kinderen	

kunnen	ook	zelf	aan	de	slag	met	het	herinneringsboekje	

onder	leiding	van	een	documentair	fotograaf.	Eindresultaat:	

een	fraai	vormgegeven	boek,	ingebonden	door	de	vakman.	

www.bandito.nl

voor: basisonderwijs

van: VeiligheidNL

wat: lespakket

Vallen is ook een sport
Ontwikkeld	om	het	aantal	valletsels	tijdens	het	bewegingson-

derwijs	te	verminderen.	Leert	leerlingen	veilig	vallen.	En	zorgt	

ervoor	dat	leerlingen	minder	angstig	worden	om	te	vallen,	meer	

zelfvertrouwen	krijgen,	hun	gevoel	voor	zelfredzaamheid	ver-

groten	en	met	meer	plezier	aan	spel-	en	bewegingsactiviteiten	

deelnemen.	Het	pakket	kan	worden	aangevuld	met	een	valclinic	

van	een	professionele	valtrainer.	www.veiligheid.nl/vallen

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: basisonderwijs

van: Tekenfund

wat: inzamelingsacties

Creatief fondsen werven
Tekenfund	verzorgt	creatieve	fondsenwervingsacties.	

Uitgangspunt	is	dat	creativiteit	en	trots	de	basis	vormen	van	

betrokkenheid;	zowel	bij	kinderen	als	ouders.	Leerlingen	zorgen	

voor	tekeningen,	Tekenfund	maakt	er	wenskaarten,	placemats,	

mokken	en	dergelijke	van.	En	faciliteert	de	productie	en	ver-

koop	van	start	tot	finish.	De	opbrengst	gaat	naar	de	school.	

www.tekenfund.nl

voor: alle betrokkenen bij (academische) opleidingsscholen 

voor (aanstaande) leraren po en vo

van: PO-Raad en VO-raad

wanneer: 10 juni

waar: Landgoed Zonheuvel in Doorn

wat: landelijke startbijeenkomst

Steunpunt Opleidingsscholen
Dit	voorjaar	startten	de	PO-Raad	en	de	VO-raad	het	Steunpunt	

Opleidingsscholen:	van,	voor	en	door	opleidingsscholen.	De	

aftrapbijeenkomst	bevat	presentaties	en	themaworkshops,	

bijvoorbeeld	over	toetsing/herbeoordeling,	onderzoek	en	

begeleiding	van	beginnende	leraren.	Staatssecretaris	Sander	

Dekker	spreekt	met	vertegenwoordigers	van	opleidingsscholen	

over	het	(belang	van)	opleiden	in	de	school.	Meer	informatie:	

www.poraad.nl

voor: groep 7 en 8

van: Cito

wat: oefentoets

Digitale proeftoetsen
Cito	zoekt	leerkrachten/basisscholen	voor	het	afnemen	

van	digitale	proeftoetsen	groep	7	en	8.	Leerlingen	maken	

allemaal	tegelijk	of	apart	zelfstandig	de	opgaven	via	internet.	

Deze	zijn	vergelijkbaar	met	die	van	de	LVS-toetsen	van	het	Cito	

Volgsysteem	primair	en	speciaal	onderwijs.	Een	goede	metho-

de-onafhankelijke	oefening,	aldus	Cito.	De	toetsen	zijn	voorzien	

van	feedback	om	de	leerervaring	zo	groot	mogelijk	te	maken.	

Belangstelling?	Mail	naar	Peter	Jager,	peter.jager@cito.nl.
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voor: leraren die een Promotiebeurs willen aanvragen

van: Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO)

wanneer: 27 juni

waar: Den Haag

wat: gratis informatiebijeenkomst

Promotiebeurs
Informatie	over	het	schrijven	van	een	onderzoeksvoorstel	en	

de	te	volgen	procedure.	Ook	zullen	oud-leden	van	de	beoorde-

lingscommissie	en	leraren	die	al	gebruik	maken	van	de	beurs	

hun	ervaringen	delen.	Vanaf	juli	tot	en	met	2	september	2014	

kunnen	bevoegde	leraren	een	aanvraag	indienen	voor	een	

Promotiebeurs,	die	leraren	de	kans	biedt	om	een	promotieon-

derzoek	uit	te	voeren.	Geselecteerde	leraren	worden	vier	jaar	

lang	voor	maximaal	0,4	fte	vrijgesteld,	met	behoud	van	salaris.	

www.nwo.nl/leraren

voor: schoolleiders, leraren, leerlingen en ouders po en vo

van: Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit

wanneer: t/m 15 juni

wat: lesmaterialenwedstrijd en landelijke discussie

Lesmateriaal seksuele 
diversiteit

Voorlichting	over	seksuele	diversiteit	is	sinds	2013	verplicht	op	

school.	Maar	de	kerndoelen	schrijven	niet	voor	hoe	je	dat	moet	

doen.	Hoe	pak	je	het	goed	aan?	Wat	moet	er	in	de	schoolboeken	

komen?	De	wedstrijd	is	bedoeld	om	inspirerende,	zinnige	en	

het	liefst	effectieve	ideeën	te	verzamelen	en	te	verspreiden,	

en	te	discussiëren	over	wat	goede	en	slechte	voorlichting	is.	

De	hoofdprijs	bedraagt	t	650.	www.lesmaterialenwedstrijd.nl

voor: leraren, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren, 

teamleiders po en vo

van: Medilex

wanneer: 10 juni

waar: Antropia, Driebergen

wat: studiedag

Slim omgaan met (hoog)
begaafde leerlingen

Meer-	en	hoogbegaafde	leerlingen	hebben	een	verhoogde	

kans	om	vast	te	lopen	op	school	door	motivatieproblemen,	een	

negatief	zelfbeeld	of	te	weinig	uitdaging	in	de	leerstof.	Hoe	

zorgt	u	ervoor	dat	hoogbegaafde	leerlingen	bij	u	op	school	

goed	in	hun	vel	zitten?	En	hoe	houdt	u	ze	gemotiveerd?	Begrijp	

hoe	hoogbegaafde	leerlingen	leren	en	stimuleer	hun	talenten.	

www.medilexonderwijs.nl/hoogbegaafdheid

voor: leraren

van: Bazalt

wat: publicatie

Timemanagement voor leraren
Een	kwart	van	alle	jonge	leraren	verlaat	binnen	vijf	jaar	het	

onderwijs.	De	hoge	werkdruk	blijkt	een	belangrijke	reden.	

Marleen	Holtkamp,	werkeffiencydeskundige:	“De	werklast 

is	hoog,	maar	werkdruk	is	een	gevoel.	Daar	kun	je	wat	aan	

doen,	bijvoorbeeld	beter	plannen.”	Haar	tips	en	inzichten	voor	

docenten	in	het	vo	staan	in	het	boek	‘Nooit	meer	nablijven’.	

Onlangs	verscheen	haar	uitgave	‘Timemanagement	voor	

leerkrachten’,	gericht	op	het	basisonderwijs.	www.bazalt.nl	

en	www.montasonderwijs.nl

voor: leerlingen, ouders, leraren, schoolleiders

van: Stichting School en Veiligheid/Pestweb i.o.v. OCW

wat: website/platform

Eerste hulp bij digitaal pesten
Een	op	de	vijf	kinderen	heeft	te	maken	met	cyberpesten.	

Cyberpesten	is	niet	direct	zichtbaar,	maar	de	impact	ervan	blijkt	

vele	malen	groter	dan	‘gewoon’	pesten.	Door	de	anonimiteit	

van	internet	gaat	cyberpesten	verder.	Digitaalpesten.nl	is	een	

platform	tegen	cyberpesten	dat	leerlingen,	ouders,	leraren	en	

schoolleiders	wegwijs	maakt	bij	online	pesten.	Met	een	forum,	

mogelijkheden	voor	directe	hulp,	informatie,	goede	voorbeelden	

en	tips	over	het	tegengaan	van	digitaal	pesten.

voor: scholen

van: Jouwschoolfim.nl

wat: distributieondersteuning

Schoolfilms zonder gedoe
Bijna	alle	scholen	sluiten	het	schooljaar	af	met	een	musical	

die	wordt	gefilmd	en	per	DVD	aan	ouders	wordt	verstrekt.	Het	

branden,	uitdelen,	afhandelen	van	de	bestellingen	en	betalin-

gen	is	een	tijdrovend	karwei.	Jouwschoolfilm.nl	vereenvoudigt	

dat	proces:	scholen	kunnen	de	film	op	een	veilige	manier	

als	download	aanbieden	en	distribueren	via	een	website.	

www.jouwschoolfilm.nl
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Kinderen veiliger in het verkeer met ANWB 
Streetwise

(Advertorial)

Goed en verantwoord omgaan 

met verkeerssituaties leert een 

kind maar op één manier: in de 

praktijk! Daarom heeft de ANWB 

het programma ANWB Streetwise 

ontwikkeld. Een praktisch, maar 

vooral leuk en leerzaam verkeers-

programma, dat zowel scholen als 

ouders helpt bij het verkeers-

vaardig maken van kinderen. 

Professionele instructeurs komen 

een ochtend naar de school en 

geven verkeerstrainingen op 

maat. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals electro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeers-

lichten, opblaasbare auto’s en een 

fietsparcours wordt de praktijk 

zoveel mogelijk nagebootst. 

Vier aansprekende programma’s 

afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen

Toet toet

Bij groep 1 en 2 staan het herken-

nen van (gevaarlijke) verkeersge-

luiden en het oefenen met over-

steken centraal. Daarnaast leren 

ze waarom het zo belangrijk is om 

een kinderzitje en de autogordel 

te gebruiken. In het standaard 

programma wordt dit onderdeel 

door de eigen leerkracht gegeven.

Blik en klik

Bij Blik en klik ligt de nadruk op 

de actieve verkeersveiligheid voor 

kinderen in groep 3 en 4. Ze leren 

veilig oversteken en begrijpen 

waarom ze in de auto een gordel 

en kinderzitje moeten gebruiken. 

Door middel van de iCheck voert 

de leerkracht een indicatieve 

oogmeting uit.

Hallo auto

Hallo auto leert de kinderen van 

groep 5 en 6 over de remweg van 

een auto en de invloed van reac-

tietijd op die remweg. Kinderen 

nemen zelf plaats op de bijrijders-

stoel van een ANWB lesauto en 

mogen zelf remmen.  

Trapvaardig

Trapvaardig traint de kinderen 

van groep 7 en 8 in praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen 

fietsen met een zware rugzak 

over een uitdagend parcours en 

trainen moeilijke manoeuvres. 

Tevens is er een Bike Check (fiets-

controle) beschikbaar en mogen 

de leerlingen op een elektrische 

step rijden. 

Waardering ANWB Streetwise

Ruim 3000 scholen hebben het 

programma inmiddels ingezet. De 

waardering voor ANWB Street-

wise is met een rapportcijfer van 

8,4 zeer hoog. Het programma 

ANWB Streetwise maakt deel uit 

van de toolkit van het Kennisplat-

form Verkeer en Vervoer (KpVV).

Prijzen 2014 

De kosten voor het standaard 

ochtendprogramma bedragen 

€ 850,- inclusief BTW. Het is 

mogelijk om het onderdeel Toet 

toet door een instructeur te laten 

uitvoeren tegen een meerprijs.

Wilt u weten of uw school in 

aanmerking komt voor subsidie of 

meer informatie?

Neem dan contact op met ANWB 

Streetwise via telefoonnummer 

088-2698543. 

Kijk voor meer informatie op 

anwb.nl/streetwise 

“Kinderen zijn elke dag in het 
verkeer te vinden. Op de fiets, 
in de auto, maar ook als de bal 
per ongeluk over straat rolt. In 
Nederland zijn we daar natuur-
lijk aan gewend, zoiets moet 
kunnen, vinden we. Maar het 
betekent wel dat onze kinderen 
snel wegwijs moeten worden op 
straat. ANWB Streetwise doet 
dat door kinderen bewust te ma-
ken van hun rol in het verkeer. 
Zelfs de behendigheid op de fiets 
krijgt aandacht! Ik denk dat we 
hiermee een goede stap zetten 
op weg naar meer verkeersvei-
ligheid voor onze kinderen.”

Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus,
Minister van Infrastructuur en 
Milieu

“Deze perfecte vorm van aanbie-
den en verzorging hadden we 
niet verwacht.”
“Het is echt zinvol. Doordat het 
zo praktisch is, zal de informatie 
langer bij de leerlingen blijven 
hangen. ”
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boekbespreking

‘Onderwijs	vraagt	leiderschap’	is	een	stevig	boek	van	ongeveer	220	blad-

zijden	over	het	thema	leiderschap	in	het	onderwijs.	Opvallend	is	dat	de	

schrijvers	de	leraar	consequent	als	eerste	noemen.	Ze	leggen	de	focus	op	

degene	die	dagelijks	leiding	geeft	aan	het	primaire	proces,	aan	het	schoolse	

leren	van	de	leerlingen.	Terwijl	het	zwaartepunt	juist	telkens	ligt	in	het	deel	

voor	de	schoolleider.	 tekst ron bruijn, avs

Het	is	dan	ook	vooral	bestemd	voor	school-

leiders.	Echter	ook	leraren,	bestuurders	

en	bovenschools	directeuren	behoren	tot	

de	doelgroep.	Leidinggevenden	die	willen	

inzetten	op	eigenaarschap	bij	de	medewer-

kers	en	die	zich	verre	willen	houden	van	

top-down gedrag.

Het	boek	vindt	zijn	bronnen	onder	andere	

in	het	gedachtengoed	van	Alex	van	Emst,	

Matthieu	Weggeman,	Peter	Senge	en	in	

het	algemeen	in	het	Rijnlands	denken	–	in	

tegenstelling	tot	het	Angelsaksische.	Voor	

een	schooldirecteur	die	echt	aan	de	slag	wil,	

ligt	hier	een	uitgelezen	kans.	De	publicatie	

heeft	veel	te	bieden	als	studie-	en	reflec-

tiemateriaal.	De	opbouw	is	consequent	en	

consistent	vanuit	een	achttal	aspecten	van	

leidinggeven,	die	allemaal	goed	worden	

uitgewerkt	en	toegepast	op	de	drie	organi-

satielagen	in	het	onderwijs:	leraar	–	leer-

lingen,	directeur	–	leraren	en	bovenschools	

leidinggevende	–	directeuren.

De	acht	aspecten	van	leidinggeven	zijn:	col-

lectieve	ambitie,	inspireren,	communiceren,	

duidelijk	zijn	en	feedback	geven,	assertief	

optreden,	een	hitteschild	zijn,	attitude	en	

sturen	op	flow.	Elk	aspect	wordt	helder	

uitgewerkt	voor	leraren,	schoolleiders	en	

onderwijs vraagt 
leiderschap

bovenschools	leidinggevenden.	Die	consis-

tentie	zorgt	voor	samenhang	en	versterkt	

het	concept	van	de	schrijvers.	Daardoor	kan	

het	boek	een	waardevolle	bijdrage	leveren	

aan	de	dagelijkse	praktijk	van	alle	leiding-

gevenden	in	het	onderwijs.

Want	wat	doe	je	precies	als	directeur	als	

de	leraren	de	dragers	zijn	van	het	primaire	

proces?	Je	zorgt	samen	met	je	team	voor	een	

helder	en	collectief	doel,	waarvan	je	merkt	

dat	het	de	medewerkers	inspireert	en	waar-

aan	zij	zich	kunnen	verbinden.	Vervolgens	

ben	je	actief	in	het	levend	houden	van	die	

inspiratie,	belangrijk	voor	het	werken	in	

flow	en	met	echte	energie.	Natuurlijk	laat	

je	medewerkers	via	feedback	weten	hoe	je	

tegen	hun	werk	aankijkt	en	treedt	je	actief	

op	als	mensen	onder	hun	maat	of	onder	de	

maat	blijven.	Tenslotte	zorg	je	ervoor	dat	

iedereen	zich	zoveel	als	maar	mogelijk	is	

kan	concentreren	op	het	primaire	proces.	

Storingen	houd	je	weg	waar	het	maar	kan.	

Dit	alles	helpt	je	school,	je	organisatie,	flink	

op	weg	naar	een	meer	dan	goede	school.	

Het	toepassen	van	al	deze	beginselen	is	

geen	sinecure	en	vraagt	om	regelmatige	

bezinning	op	het	eigen	handelen	en	om	

structurele	feedback	van	de	medewerkers.

‘Onderwijs	vraagt	leiderschap’	is	geen	

gemakkelijk	boek,	maar	het	is	wel	bijzonder	

goed	geschreven	en	erg	bruikbaar.	Om	

voldoende	feedback	op	het	eigen	gedrag	te	

verwerven,	kun	je	als	leidinggevende	–	en	

natuurlijk	ook	als	leraar	–	de	scans	gebrui-

ken	die	in	de	publicatie	zijn	opgenomen.	Het	

zijn	geen	wetenschappelijk	onderbouwde	

instrumenten,	maar	ze	geven	wel	een	heel	

goed	beeld.	_

Op	www.onderwijsvraagtleiderschap.nl	

worden	de	acht	aspecten	van	

leidinggeven	nog	eens	kort	toegelicht.	

Ook	de	verschillende	scans	zijn	

daar	te	downloaden,	samen	met	het	

verwerkingsmateriaal.

Onderwijs	vraagt	leiderschap,	Dick	Both,	Alex	de	Bruijn	(red.),	

Scriptum	Management,	Schiedam,	2012,

ISBN	978	905594	8871

Alle	eerder	verschenen	boekbesprekingen	zijn	terug	te		vinden	

op	www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

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

h e t  k a n  e e n  w a a r d e -
vo l l e  b i j d r a g e  l e v e r e n 
a a n  d e  d a g e l i j k s e 
p r a k t i j k  v a n  a l l e 
l e i d i n g g e v e n d e n  i n 
h e t  o n d e r w i j s
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Kinderen veiliger in het verkeer met ANWB 
Streetwise

(Advertorial)

Goed en verantwoord omgaan 

met verkeerssituaties leert een 

kind maar op één manier: in de 

praktijk! Daarom heeft de ANWB 

het programma ANWB Streetwise 

ontwikkeld. Een praktisch, maar 

vooral leuk en leerzaam verkeers-

programma, dat zowel scholen als 

ouders helpt bij het verkeers-

vaardig maken van kinderen. 

Professionele instructeurs komen 

een ochtend naar de school en 

geven verkeerstrainingen op 

maat. Met speciaal ontwikkelde 

lesmaterialen zoals electro- en 

rijlesauto´s, zebrapaden, verkeers-

lichten, opblaasbare auto’s en een 

fietsparcours wordt de praktijk 

zoveel mogelijk nagebootst. 

Vier aansprekende programma’s 

afgestemd op de leeftijd van de 

kinderen

Toet toet

Bij groep 1 en 2 staan het herken-

nen van (gevaarlijke) verkeersge-

luiden en het oefenen met over-

steken centraal. Daarnaast leren 

ze waarom het zo belangrijk is om 

een kinderzitje en de autogordel 

te gebruiken. In het standaard 

programma wordt dit onderdeel 

door de eigen leerkracht gegeven.

Blik en klik

Bij Blik en klik ligt de nadruk op 

de actieve verkeersveiligheid voor 

kinderen in groep 3 en 4. Ze leren 

veilig oversteken en begrijpen 

waarom ze in de auto een gordel 

en kinderzitje moeten gebruiken. 

Door middel van de iCheck voert 

de leerkracht een indicatieve 

oogmeting uit.

Hallo auto

Hallo auto leert de kinderen van 

groep 5 en 6 over de remweg van 

een auto en de invloed van reac-

tietijd op die remweg. Kinderen 

nemen zelf plaats op de bijrijders-

stoel van een ANWB lesauto en 

mogen zelf remmen.  

Trapvaardig

Trapvaardig traint de kinderen 

van groep 7 en 8 in praktische 

fietsvaardigheid. De leerlingen 

fietsen met een zware rugzak 

over een uitdagend parcours en 

trainen moeilijke manoeuvres. 

Tevens is er een Bike Check (fiets-

controle) beschikbaar en mogen 

de leerlingen op een elektrische 

step rijden. 

Waardering ANWB Streetwise

Ruim 3000 scholen hebben het 

programma inmiddels ingezet. De 

waardering voor ANWB Street-

wise is met een rapportcijfer van 

8,4 zeer hoog. Het programma 

ANWB Streetwise maakt deel uit 

van de toolkit van het Kennisplat-

form Verkeer en Vervoer (KpVV).

Prijzen 2014 

De kosten voor het standaard 

ochtendprogramma bedragen 

€ 850,- inclusief BTW. Het is 

mogelijk om het onderdeel Toet 

toet door een instructeur te laten 

uitvoeren tegen een meerprijs.

Wilt u weten of uw school in 

aanmerking komt voor subsidie of 

meer informatie?

Neem dan contact op met ANWB 

Streetwise via telefoonnummer 

088-2698543. 

Kijk voor meer informatie op 

anwb.nl/streetwise 

“Kinderen zijn elke dag in het 
verkeer te vinden. Op de fiets, 
in de auto, maar ook als de bal 
per ongeluk over straat rolt. In 
Nederland zijn we daar natuur-
lijk aan gewend, zoiets moet 
kunnen, vinden we. Maar het 
betekent wel dat onze kinderen 
snel wegwijs moeten worden op 
straat. ANWB Streetwise doet 
dat door kinderen bewust te ma-
ken van hun rol in het verkeer. 
Zelfs de behendigheid op de fiets 
krijgt aandacht! Ik denk dat we 
hiermee een goede stap zetten 
op weg naar meer verkeersvei-
ligheid voor onze kinderen.”

Melanie Schultz van Haegen-
Maas Geesteranus,
Minister van Infrastructuur en 
Milieu

“Deze perfecte vorm van aanbie-
den en verzorging hadden we 
niet verwacht.”
“Het is echt zinvol. Doordat het 
zo praktisch is, zal de informatie 
langer bij de leerlingen blijven 
hangen. ”
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Wordt u voor ons die ene speciale?
Wonen, werken en recreëren in een aantrekkelijke omgeving, in de 
Kop van Overijssel, dicht bij de Weerribben, Giethoorn en Steenwijk.

Stichting Op Kop zoekt een: 

directeur

voor de Burgemeester Voetelinkschool, school voor speciaal 
basisonderwijs in Steenwijk..

Op www.stichtingopkop.nl vindt u informatie over de functie en de 
school. Uw reactie ontvangen wij uiterlijk 3 juni: Stichting Op Kop, 
t.a.v. Ans Weterings, Postbus 2225, 8355 ZJ Giethoorn of via 
email naar info@stichtingopkop.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Weterings, 
directeur-bestuurder, tel. 0521-362520.

Het openbaar basisonderwijs in Steenwijkerland en Zwartewaterland bestaat uit 21 onderwijslocaties.
De scholen worden bezocht door zo’n 1950 leerlingen. Het onderwijs wordt door ongeveer 230 medewerkers 
verzorgd.
Het directie-overleg heeft een belangrijke plaats in de organisatie. Een stafbureau ondersteunt de directeur-
bestuurder en de schooldirecteuren.
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Gezocht:
Directeur openbare jenaplanschool

Het Vlot in Gouda

Directeur sbo-school in Vught

Ondernemende en 
onderwijsvernieuwende directeur 

basisschool in Eindhoven

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?
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• Leren op maat door 3D en hologram technologie
• Passie in professionele leergemeenschappen
• het Singapore onderwijs: mythe of werkelijkheid?
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1 Eric Sheninger
Directeur van New Milford 
High School NY en auteur.

2 Dr. R. Beau Lotto
Researcher in Neuroscience

3 Dr. Pak Tee Ng
Hoofd Policy and Leadership 
Studies Nanyang Techn. Uni-
vers. (NTU), Singapore.

4 Drs. Margareth de Wit 
MBA
CEO van CBE

5 Drs. Hans de Jong
CEO Phillips Benelux

6 Prof. Jamie Anderson
Prof. Antwerp Management 
School

7 Drs. Rutger Bregman
Historicus, schrijver, docent.

8 Prof. Alma Harris 
Director of the Inst. of 
Education, Dr. Andy 
Hargreaves
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