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Onder de titel ‘Voor elkaar’ congresseerden zo’n
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen
is niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. 
Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking
of goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende
organisatie, behoudens in het geval van AVS
Voordeelpartners.

Foto omslag: Minister van der Hoeven
spreekt tijdens het AVS-congres. 
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Beleid maken of brandjes blussen? 
Onlangs verscheen er een onderzoek van ITS naar de
organisatie en efficiency van bovenschoolse management-
bureaus. Daaruit blijkt onder andere dat bovenschools
managers weinig toekomen aan de beleidsmatige kant van
hun functie. Hoe is dat in de praktijk?
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Lesideeën beloond met geldprijzen
‘Meester hoe werkt het?’ is een project bedoeld om
techniekles in het basisonderwijs te bevorderen. 
Tien genomineerde prijswinnaars presenteerden tijdens
het AVS-congres hun lesideeën. Een kinderjury verdeelde
de punten.
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’Leesonderwijs onder niveau’
Eind april presenteerde de Onderwijsinspectie haar
jaarverslag 2004-2005, ‘De Staat van het Onderwijs’. 
Hierin onder meer aandacht voor de ‘zeer zwakke scholen’,
die voortaan keurig op één lijst terug te vinden zijn op
Internet. Maar het meest opvallende nieuws: technisch
lezen blijkt bij veel kinderen ver onder niveau te zijn.
Inspectie luidt de noodklok, de minister wil maatregelen. 
Wat vindt het onderwijsveld zelf?
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Schoolleiders 

maken het verschil
Jaarrede van AVS voorzitter Ton Duif, uitgesproken tijdens 

het elfde AVS-congres ‘Voor elkaar’ op 27 april 2006.

De keuze voor het thema ‘Voor elkaar’ is misschien wat tegenstrijdig in

de zin dat het voor meerdere interpretaties vatbaar is. Met het thema

‘Voor elkaar’ willen we onderstrepen dat schoolleiders in toenemende

mate samenwerken om, met de beperkte mogelijkheden en middelen

die hen vaak ter beschikking staan, goed onderwijs te verzorgen. ‘Voor

elkaar’ betekent ook dat de AVS staat voor de zorg voor schoolleiders.

We staan pal achter, maar vooral ook naast onze leden. Tot slot betekent

‘Voor elkaar’ dat wij oog hebben voor de problemen en uitdagingen

waarvoor u als schoolleider staat. Maar met het thema ‘Voor elkaar’ wil-

len we bepaald niet communiceren dat we het ‘voor mekaar’ hebben.

Daarvoor zijn er nog steeds grote problemen. Op het gevaar af als zwart-

kijker te worden gezien wil ik ze toch nog maar eens benoemen.

Investeringen
Ondanks de vele mooie verhalen over investeringen in het onderwijs is

er na de klassenverkleiningsoperatie begin 2000 en de investeringen in

ICT nauwelijks geïnvesteerd in het primair onderwijs. Een magere dertig

miljoen voor techniek, een vijftig miljoen hier, een aantal miljoenen

daar en dan houdt het gewoon op. Zet dat eens af tegen de kengetallen

van onze sector. Een paar honderd miljoen ten behoeve van 1,6 miljoen

kinderen, 9000 schoolleiders, 135.000 leerkrachten en meer dan 7000

scholen! We mogen vaststellen dat het primair onderwijs verreweg de

grootste onderwijssector is, maar nauwelijks meedeelt in nieuwe inves-

teringen. De gevolgen zijn dan ook voelbaar en zichtbaar; we worden

geconfronteerd met slechte gebouwen, met een tekort aan middelen,

met toenemende onveiligheid, met een tekort aan gekwalificeerd perso-

neel, met een veel te beperkte ondersteuning en vooral ook met een

chronisch gebrek aan tijd. Met als meest desastreuze effect dat de groep

schoolleiders met burn-out verschijnselen in ras tempo toeneemt.

Een ander punt is de honorering, of misschien wel beter gezegd de

waardéring van de schoolleider. Die blijft echt achter bij het groeiend

aantal taken en verantwoordelijkheden waarmee het management van

de scholen wordt belast. Als je het salaris toetst aan beroepsgroepen met

een vergelijkbare taaklast en verantwoordelijkheden, blijft de schoollei-

der mijlenver achter. Schoolbesturen die hier iets aan willen doen, staan

voor het dilemma dat het ontbreekt aan voldoende middelen. Al willen

ze nog zo graag, ze kunnen eenvoudigweg niets doen.
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Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006
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rechtstreeks bij zijn aangesloten. Waar democratisch

wordt gesproken over de wensen en noden van de

sector. En waar de instellingen het voor het zeggen

hebben. Een raad met weliswaar nog te weinig dienst-

verlenende bevoegdheden, maar het is een begin.

Daar staan wij met het bestaan van de vijf huidige

besturenorganisaties nog heel ver vanaf. Bestuurders

en schoolleiders zullen echt moeten gaan samenwer-

ken en gezamenlijk verantwoordelijkheid willen dra-

gen voor de sector PO. Het is in de ogen van de AVS

dan ook niet de vraag òf, maar eerder de vraag in

welk tempo onze sector zich verenigt. Uw vertrou-

wen, zoals zichtbaar geworden op de vele bijeenkom-

sten, is voor ons een geweldige steun in de rug.

De groei van de AVS naar inmiddels méér dan vijfdui-

zend leden is ook een signaal van geloof en vertrou-

wen in onze visie en activiteiten. Ik durf gerust te

stellen dat die aanwas mede te danken is aan onze

brede inzet, dienstverlening en betrokkenheid. De

AVS heeft de laatste jaren een actieve bijdrage gele-

verd aan de verbetering van het schoolleiderschap.

Binnenkort zullen directeuren die via de Nederlandse

Schoolleiders Academie (NSA) werken aan hun eigen

professionalisering dat ook in financiële zin gaan

merken. Deze groep groeit nog elk jaar gestaag. Ook

verzorgen wij een exclusief aanbod van ondersteu-

ning en scholing gericht op de dagelijkse praktijk van

schoolleiders, werken we constructief mee aan ont-

wikkelingen als de herijking van de zorg, de onder-

wijsachterstandenproblematiek, het realiseren van

de wettelijke plicht op de regie bij de buitenschoolse

opvang, het ondersteunen van zwak presterende

scholen, enzovoorts. Maar ik praat liever over de

zaken die onze leden ècht beroeren. Over de uitdagin-

gen en maatschappelijke taken waar u als schoollei-

der mee te maken heeft of krijgt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Nagenoeg alle instituties die binding gaven aan de

samenleving zijn, op onderwijs na, verdwenen. Ook

politici realiseren zich dat; onderwijs wordt gezien

als het enige, nog bestaande, instituut dat oplossin-

gen kan bieden voor een groot aantal maatschappelij-

ke onderwerpen. Of het nu gaat over te dikke kinde-

ren of juist kinderen die geen ontbijt krijgen, over

drugsgebruik, het gebrek aan beweging, de mentali-

teit in het verkeer, omgangsvormen, sociale vaardig-

heden, integratie of het opvangen van kinderen bui-

ten de schooltijden. Politici realiseren zich wel

degelijk de rol die het onderwijs hierbij kan spelen.

Maar de verbijsterende manier van denken van bij-

voorbeeld de VVD tijdens de Algemene Beschouwin-

gen in september over de oplossing van de buiten-

schoolse opvang, ging te ver. In eerste instantie werd

het op het overvolle bordje van de schoolleider

gelegd, uiteraard zonder extra middelen en met de

inzet van bijstandmoeders. Het is een pregnant voor-

beeld van hoe er in sommige kringen over ‘ons’

Waar blijft dan de waardering voor u die er dagelijks

met veel energie en motivatie voor wil gaan? Het is

toch niet uit te leggen dat docenten in het voortgezet

onderwijs in veel gevallen méér verdienen dan een

eindverantwoordelijke in het primair onderwijs. Wij

willen niet steeds moeten bedelen om een adequate

honorering. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik

groot ontzag heb voor het doorzettingsvermogen,

optimisme en de niet aflatende motivatie om onder

de zojuist geschetste omstandigheden gewoon uw

werk te blijven doen. De door het kabinet geroemde

miljardeninvesteringen in het onderwijs komen nage-

noeg geheel terecht bij universiteiten en hogescho-

len. Vanuit de gedachte dat als Nederland wil blijven

concurreren met andere kennisintensieve landen

moeten wij het vooral hebben van research en ken-

nisontwikkeling. Maar politici en beleidsmakers moe-

ten tegelijkertijd beseffen dat die kenniseconomie

alléén maar te realiseren is op basis van een stevig en

gezond fundament. Het basisonderwijs legt dit funda-

ment. Een béétje meer waardering vanuit Den Haag,

vooral ook in materiele zin, is dan toch niet tevéél

gevraagd? Als de politiek onvoldoende bereid is om in

de basis te investeren, dreigt er een gapend gat te

ontstaan tussen het funderend en het hogere onder-

wijs. In Finland is men tegen dit probleem aangelo-

pen. Laten we daar lessen uit trekken.

Terugblik
Voordat ik u wil meenemen naar onze plannen voor

het komende jaar, wil ik even terugblikken op de

zaken die de AVS het afgelopen jaar heeft bereikt.

Een jaar geleden kondigde ik aan dat we ons hard

zouden maken voor de vorming van één sectororgani-

satie voor het primair onderwijs. En er is veel

gebeurd in kan ik u zeggen. In 23 regionale bijeen-

komsten spraken we intensief met ruim 500 leden.

De was sprake van een uiterst betrokken atmosfeer.

Hoewel de leden de uitdrukkelijke wens kenbaar

maakten dat de belangen van de (boven)schoolse

directeuren niet in het gedrang mogen komen, stem-

den nagenoeg alle deelnemers in met de ‘één-loket

gedachte’. Afgelopen december hebben we onze visie

over sectorvorming uiteengezet in een special van

Kader Primair. Ook op politiek niveau heeft de AVS

met VOS/ABB een gezamenlijke visie ontwikkeld om

eenheid binnen de sector te bereiken. En we spreken

met de overige bestuursorganisaties over de bedrei-

gingen en kansen die er liggen, op weg naar eenheid.

Tussen de besturenorganisaties en de AVS wordt al

intensief samengewerkt op gebieden als innovatie,

het nieuwe Kennisnet Ict op School, de invoering van

het onderwijsnummer en de buitenschoolse opvang.

We zitten bepaald niet stil, maar het is een lange weg

kan ik u verzekeren.

We volgen uiteraard ook nauwlettend de stappen van

het voortgezet onderwijs. Sinds 6 april jl. bestaat de

VO-raad in oprichting. Een raad waar instellingen
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kun je dan voorkomen dat achterstanden ontstaan bij

alle overige vakken? Veel informatie wordt met lezen

vergaard, via internet, bij taalontwikkeling, zaakvak-

ken en het lezen van teksten. Maar na het aanvanke-

lijk leesonderwijs wordt er nauwelijks methodisch

gewerkt aan het technisch lezen. Alleen veel oefenen

is voor een groot aantal kinderen niet voldoende. Zij

missen de basiskennis om de techniek van het lezen

te volmaken. Ik wil deze gelegenheid gebruiken u te

vragen daar in uw scholen aandacht aan te besteden,

omdat het wel eens zo zou kunnen zijn dat het oplos-

sen van dit probleem veel andere leerachterstanden

kan voorkomen.

Hard inzetten
Wij gaan de komende maanden hard inzetten op

extra middelen voor het primair onderwijs als geheel

en voor schoolleiders in het bijzonder. En daarbij

gaat het niet om peanuts, maar om miljarden extra.

Wèg met die slechte gebouwen. Wèg met het tekort

aan schoolleiders. Wèg met het tekort aan kwalitatief

personeel. Wèg met de oude leermethoden die we

door geldgebrek niet vervangen. Wèg met het schrap-

pen van de automatische prijscompensatie. Wèg met

politici die aan de zijlijn roepen wat onderwijs alle-

maal zou moeten bereiken, zonder daar ruimhartig

middelen voor beschikbaar te stellen. Wij zetten in

op een eigen CAO voor schoolleiders waarin realisti-

sche en rechtvaardige afspraken gemaakt kunnen

worden over inkomen en arbeidsomstandigheden.

Een raamwerk met veel ruimte voor eigen afspraken

op instellingen-niveau. Dit zal nog enige tijd kosten,

maar de uitkomst is onvermijdelijk. En voor alle dui-

delijkheid: dit keer gaan we niet bedelen om een

beetje meer geld. Met dubbeltjes en kwartjes laten we

ons niet meer afschepen. Het primair onderwijs moet

op waarde worden geschat. Als serieus fundament

voor een hoogwaardige kenniseconomie. We gaan

voor goud!

Ook in de aanloop naar de nieuwe kabinetsformatie

in 2007 zal de AVS het voortouw nemen om politici

ervan te overtuigen dat er duidelijke keuzes gemaakt

moeten worden; òf meer leuke dingen voor de men-

sen òf investeren in de toekomst van onze kinderen

en van ons land. Wij zullen de komende tijd een

beroep op u doen om ons te helpen deze boodschap

onder ogen van de partijen te brengen. Laten we

afspreken dat die boodschap naast kritische noten

ook de nodige handvatten aanreikt naar de politici.

Duidelijke plannen, een concrete visie over de strate-

gie, innovatieve middelen en methoden. Zodat we

samen met de beleidsmakers optrekken in onze

strijd. Zodat we de beslissers kunnen overtuigen met

sterke argumenten. Ik doe een dringend beroep op u

om de AVS te ondersteunen in dit proces. Uw input,

visie, ideeën en energie zullen we hard nodig hebben

om dit proces te laten slagen.

Door de vele negatieve aspecten zouden we bijna ver-

wordt gedacht. Om over het onbegrip van onze minis-

ter van Financiën nog maar te zwijgen. Zalm, de

boekhouder van dit kabinet, merkte volgens insiders

tijdens de kabinetsvergadering op dat extra geld voor

schoolleiders niet nodig is, omdat ze dit er best wel

bij kunnen doen. Ik zou deze minister willen uitnodi-

gen eens een dagje mee te lopen met een van u.

Ondanks deze weinig fraaie start heeft de sector toch

de handschoen opgepakt in het besef dat wij een bij-

drage kunnen leveren aan de oplossing van dit pro-

bleem. Wij voelen de maatschappelijke verantwoor-

delijkheid, want scholen staan midden in de

samenleving. De problemen van onze kinderen ver-

dwijnen niet bij de voordeur van de school. Kinderen

leven in een complexe maatschappij en het is niet

gemakkelijk in deze tijd op te groeien. Onderwijs kan

een belangrijke bijdrage leveren. Het succes van de

Brede School is daar een voorbeeld van, maar ook de

initiatieven van scholen die op allerlei manieren

betrokken zijn bij de begeleiding van kinderen, ook

buiten de schooltijden. In dit licht is het van belang

op te merken dat er nog veel valt te winnen bij een

betere samenwerking tussen instanties als justitie,

maatschappelijk werk, gezondheidszorg, voorschool-

se opvang enzovoort. Veel valt er nog te winnen bij

vroegtijdige signalering van problemen. Een consulta-

tiearts die opvoedingsproblemen bij zeer jonge kinde-

ren constateert, een peuterspeelplaatsleidster die

ontwikkelingsachterstanden bemerkt, de maatschap-

pelijk werker die gezinsproblemen onderkent; zij

moeten kunnen samenwerken om adequate hulp

voor jonge kinderen te verzorgen. Gezinsdrama’s

zoals bijvoorbeeld in Roermond en Zoetermeer zou-

den niet mogen gebeuren. Scholen kunnen daarin

een belangrijke rol spelen en velen doen dit ook,

maar dragen niet de verantwoordelijkheid. De poli-

tiek moet ons daarbij helpen en onze rol op waarde

weten in te schatten.

Sluipmoordenaar
Naast de stortvloed van kritiek op anderen mogen we

overigens niet vergeten ook kritisch naar onszelf te

kijken. Onlangs is het Inspectierapport verschenen.

Daaruit blijkt dat 25 procent van onze leerlingen in

groep 8 niet verder is met technisch lezen dan het

niveau van groep 6. Ik wil dit toch kenschetsen als

een sluipmoordenaar in het primair onderwijs. Als je

de techniek van het lezen niet goed beheerst, hoe

“Als de politiek onvoldoende
bereid is om in de basis te
investeren, dreigt er een
gapend gat te ontstaan tussen
het funderend en het hogere
onderwijs.”
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geten dat we vooral ook trots mogen zijn op onszelf.

Schoolleiders maken het verschil, wees trots op het

vak! Wij geven de dagelijkse leiding aan ruim 7000

scholen, wij zorgen er samen met betrokken leer-

krachten voor dat met de beperkte middelen de Neder-

landse leerling op plaats drie in de internationale Pisa-

vergelijking staat. Wij geven het voorbeeld hoe te

professionaliseren in de NSA. Schoolleiders staan elke

morgen weer klaar in het besef dat wij ook echt het

verschil kunnen maken. Internationale onderzoeken

laten zien dat schoolleiders een cruciale rol spelen bij

de ontwikkeling van de innovatie in de scholen.

Terecht ligt de focus meer op leiderschap dan op behe-

ren. Wij zetten ons in om leiderschapscentrum ‘De

Brink’ vorm en inhoud te geven. Van en voor de

schoolleider, als verbindend initiatief op het gebied

van leiderschapsontwikkeling. We zijn naar mijn

gevoel op de goede weg. Toegegeven, het voelt soms

wel eens aan als een Elfstedentocht. Maar als we er

samen voor gaan, krijgen we het vast voor elkaar. <

Landelijke actie ‘Frisse scholen’ pakt 

slecht binnenmilieu aan

Zowel GGD als SenterNovem, agentschap voor duurzaamheidsvraagstukken, signaleren dat de

kwaliteit van het binnenmilieu op scholen ver onder de maat is. Ook kan het energiegebruik gemiddeld

met ongeveer de helft omlaag. In opdracht van het ministerie van VROM startte SenterNovem daarom

het ‘Frisse scholen’ project.

Door het slechte binnenmilieu in scho-

len neemt het aantal astmatische

klachten bij leerlingen en leerkrachten

toe. Bovendien wijzen buitenlandse

onderzoeken uit dat de leerprestaties

eronder lijden. Momenteel loopt een

dergelijk onderzoek ook in

Nederland. GGD’s hanteren nu nog

dezelfde normen voor kantoorpanden

en scholen met betrekking tot ventila-

tie. Het is de vraag of deze normen

streng genoeg zijn voor scholen. Hoe-

wel het open zetten van een paar

ramen al flink kan helpen, wordt aan-

geraden om in nieuwe schoolgebou-

wen geavanceerde ventilatiesystemen

te installeren.

Om kennis en ervaring op te doen

heeft SenterNovem tien scholen met

verbouwplannen ondersteund om na te

gaan welke maatregelen helpen om de

kwaliteit van het binnenmilieu te ver-

beteren en energie te besparen. Via de

proefprojecten worden praktische en

technische mogelijkheden voor verbe-

tering van de situatie in kaart

gebracht. Uit deze tien pilots blijkt ook

dat de concentratie CO2 op veel scho-

len te hoog is en boven de grenswaarde

van 1200 ppm uitkomt. De geënquê-

teerde leerkrachten beoordelen het

binnenklimaat bovendien als onvol-

doende en hun klachten zijn talrijk.

Ook worden groepsruimten onvoldoen-

de geventileerd en hebben veel scholen

nog enkel glas.

SenterNovem heeft voor het ‘Frisse

scholen’ project versterking gezocht bij

ruim 20 organisaties uit de onderwijs-

en bouwwereld (onder andere GGD,

VNG, Astma Fonds, NIGZ en scholen-

en brancheorganisaties). Het landelijke

karakter en de overtuiging van de

gemeenschappelijke noodzaak moeten

leiden tot een drastische verbetering

van de situatie. Wat extra wordt geïn-

vesteerd in energiebesparing en bin-

nenmilieu wordt op termijn terugver-

diend door een lager ziekteverzuim

onder leerkrachten en aanzienlijk

lagere energiekosten.

Op www.frisse-scholen.nl kunnen

onder meer scholen terecht voor ach-

tergrondinformatie, inlichtingen, tips,

maar ook voor vragen over dit onder-

werp. Scholen met verbouw- of reno-

vatieplannen kunnen zich via de site

aanmelden om deel te nemen aan de

groep van zestig scholen die met

ondersteuning van SenterNovem maat-

regelen gaan treffen om de kwaliteit

van het binnenmilieu te verbeteren en

energie te besparen. <
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Rekentoets voor Pabo-studenten 

vanaf september 2006

Toen begin dit jaar bleek dat sommige Pabo-studenten slechter in rekenen zijn dan de beste leerlingen uit

groep acht, besloot minister Van der Hoeven samen met de HBO-raad de problemen aan te pakken.

Nieuwe Pabo-studenten krijgen voor-

taan aan het begin van de propedeuse

een rekentoets die moet uitmaken wel-

ke studenten bijlessen nodig hebben.

Aan het einde van het eerste studiejaar

wordt de toets opnieuw gegeven. 

Een onvoldoende voor deze tweede

toets betekent dat de student niet ver-

der mag studeren aan de Pabo. De

rekentoets zal vanaf september 2006

gebruikt gaan worden. In oktober ver-

wacht de HBO-raad ook een taaltoets in

te kunnen voeren.

Op 1 juni aanstaande zal de minister

eveneens haar plannen op tafel leggen

voor de verbetering van de rekenvaar-

digheid van middelbare scholieren. <

Nieuwe kerndoelen: meer vrijheid voor scholen

Op 1 augustus 2006 worden de nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. Deze nieuwe

kerndoelen geven scholen meer ruimte voor een eigen invulling. De AVS steunt de minister in haar

streven de invulling van het onderwijs ook op dit gebied meer over te laten aan de school zelf.

In de kerndoelen staat beschreven wel-

ke leerstof de school in elk geval moet

behandelen. Vergeleken met de huidige

kerndoelen omschrijven de nieuwe,

behalve voor de vakken taal en reke-

nen, veel minder nauwkeurig welke

leerstof de basisschool moet aanbieden.

"De nieuwe kerndoelen zijn precies

waar het moet en ruim waar het kan",

aldus een woordvoerder van de minis-

ter in het Reformatorisch Dagblad. 

“Daar komt bij dat het aantal kerndoe-

len fors is verminderd. Deze herzie-

ning doet recht aan de verschillen tus-

sen leerlingen en past ook beter in het

nieuwe beleid om scholen meer vrij-

heid te geven.”

In de praktijk werd meestal niet gecon-

troleerd of een school aan alle kern-

doelen voldeed; de Onderwijsinspectie

had met name aandacht voor de invul-

ling van de kerndoelen op het gebied

van taal en rekenen. Maar dat er bij

striktere controle een latent probleem

lag, blijkt bijvoorbeeld uit het kerndoel

over spel en bevordering van het taal-

gebruik. Dit schrijft voor dat de basis-

school leerlingen oefent in het gebruik

van dans, toneel en drama. Voor

scholen met een specifieke identiteit

kon dit strijdig zijn met de grondslag,

maar met de invoering van de nieuwe

kerndoelen is dit probleem opgelost. <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >



< Mei 2006 < Kader Primair 6

Na omslag OCNV eensgezindheid 

over afschaffen ‘lifo’

Onderwijsbond CNV (OCNV) wil ook af van het last in first out principe (lifo) bij het ontslaan van meerdere

werknemers tegelijkertijd. Voorzitter Marleen Barth maakte deze koerswijziging 15 mei jl. bekend.

In plaats van het lifo-principe kiest

OCNV nu ook voor het zogenaamde

afspiegelingsprincipe. Hiermee onder-

schrijft de bond nogmaals wat in het

28 april 2006 afgesloten onderhande-

laarsakkoord over de CAO-PO is vastge-

legd. Namelijk dat in het geval van

gedwongen ontslag naast het lifo-prin-

cipe ook het afspiegelingsprincipe

gehanteerd mag worden.

Carine Hulscher-Slot, CAO-onderhande-

laar namens de AVS: “In de praktijk

kan in het PO al jaren afgeweken wor-

den van last in first out, omdat we de

‘regeling werkgelegenheidsbeleid’ heb-

ben. Hierdoor konden bij een gedwon-

gen ontslag ook al andere factoren dan

het aantal dienstjaren betrokken wor-

den. Nieuw is dat OCNV nu expliciet

kiest voor het afspiegelingsprincipe.”

Bij het afspiegelingsprincipe wordt het

personeel verdeeld over verschillende

leeftijdscategorieën, waarna in geval

van gedwongen ontslag uit iedere cate-

gorie een aantal mensen ontslagen

wordt.

Hulscher-Slot: “Hoewel het zuur is voor

de mensen met een langer dienstver-

band, is het afspiegelingsprincipe beter

voor de school. Bij ‘lifo’ wordt namelijk

de laatst binnengekomen werknemer,

meestal dus de jongere, als eerste ont-

slagen. Hierdoor ontstaat een scheve

leeftijdsopbouw van het personeelsbe-

stand. Voor de kwaliteit van een school

is het belangrijk dat er naast ouder en

meer ervaren personeel ook voldoende

jonger en daardoor vaak nog wat ener-

gieker en meer op innovatie gericht

personeel werkt.”,

Marleen Barth meent dat OCNV te lang

heeft vastgehouden aan ‘lifo’, maar dat

het afspiegelingsprincipe beter is voor

het onderwijs. En dat deze omslag

bovendien in het belang is van de

leden van de bond, nu het ledenbe-

stand voor 33 procent bestaat uit men-

sen onder de 40 jaar.

De AVS pleit al jaren voor het hanteren

van het afspiegelingsprincipe en ook

de Algemene Onderwijsbond (AOb)

past dit, zo mogelijk, in het opstellen

en uitvoeren van sociale plannen al

geruime tijd toe. <
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Gratis Quickscan voor MR

Leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het primair onderwijs

kunnen binnenkort beschikken over een nuttig hulpmiddel: de (G)MR Quickscan.

De Quickscan bestaat uit het invullen

van een online vragenformulier op een

website, waarna de invuller snel een

beeld van het professionele niveau van

de (G)MR krijgt. Verder maakt de scan

duidelijk in hoeverre de (G)MR gebaat

is bij bijvoorbeeld ondersteuning, scho-

ling of advisering.

De (G)MR Quickscan is ontwikkeld

door de Algemene Onderwijsbond

(AOb) in opdracht van projectorganisa-

tie lumpsum po. De scan is gratis voor

alle medezeggenschapsraden in het

primair onderwijs en is beschikbaar via

www.lumpsumportaal.nl/quickscan <
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Geïnspireerd de zomer in

met AVS regiobijeenkomsten

De AVS heeft een interessante reeks van sprekers samengesteld voor iedereen die het nieuwe

denken rondom leiderschap en besturen aan wil scherpen. 

Besturen verwachten van schoolleiders

dat zij op de hoogte zijn van de meest

belangrijke trends als het gaat om lei-

derschap, het motiveren van mensen,

het organiseren van het werk, de zorg

voor kwaliteit enzovoorts. Waar halen

schoolleiders hun inspiratie vandaan?

Hoe blijven ze scherp en daadkrachtig?

Topexperts aan het woord
Om schoolleiders ‘in perfecte conditie

te houden’ en de batterij weer op te

laden heeft de AVS in juni van dit jaar

een keur aan inspirerende experts uit-

genodigd om te spreken over de essen-

tie van leiderschap en organisaties. Ze

bestrijken verschillende invalshoeken

rondom leiderschap en organisaties,

maar hebben één ding gemeen: ze zet-

ten aan tot nadenken. Zij laten u stil-

staan bij de vragen en dilemma’s die u

iedere dag tegenkomt in uw werk. De

volgende sprekers passeren de revue:

7 juni: ‘Transparant besturen en duur-

zaamheid brengen in uw organisatie’

door Peter Smidt (principal bij Deloitte;

houd zich bezig met governance),

Theaterhotel De Oranjerie, Roermond

8 juni: ‘Sport in het onderwijs’ door

Henk Gemser (schaatscoach NOC NSF),

zalencentrum De Raayberg, Bergen

op Zoom

9 juni: ‘Intensieve menshouderij’ door

Jaap Peters, Papendal Hotel Congres-

centrum, Arnhem

16 juni: ‘Stabiel leiderschap in een

steeds veranderende wereld’ door

Gijs ten Kate (auteur van het boek

‘De Driehoeksprincipes van stabiel

leiderschap’), Hotel Mercure Amster-

dam a/d Amstel, Amsterdam

23 juni: ‘Wat kun je voor elkaar beteke-

nen als organisaties?’ door Edwin Kaats

(adviseur bij organisatieadviesbureau

Twijstra Gudde), Van der Valk Hotel,

Assen 

Voor meer informatie en inschrijven kunt u

terecht op www.avs.nl > Nieuws & Agenda

> AVS Agenda
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Wetsvoorstel Arbeidstijdenwet ingediend

Het kabinet wil minder en eenvoudigere regelgeving. Dus moet ook de Arbeidstijdenwet worden

versoepeld. De uitvoering van deze wet wordt in handen gelegd van de werkgevers. Het kabinet heeft

hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

De Arbeidstijdenwet beschermt de

veiligheid, gezondheid en het welzijn

van de werknemer door minimum-

voorschriften te stellen aan arbeids-

en rusttijden, maar probeert ook de

combinatie van werk en privé-leven

te vergemakkelijken.

De minimumvoorschriften bieden niet

alleen bescherming aan de werknemer,

maar grijpen ook in op de bedrijfsvoe-

ring. Bovendien bepalen ze de mate

waarin werkgevers en werknemers zelf

verantwoordelijk kunnen zijn voor

arbeids- en rusttijden. Het nieuwe voor-

stel maakt een onderscheid tussen

diensten tot en langer dan tien uur. De

pauzevoorschriften worden ook een-

voudiger: er zijn geen regels meer over

het tijdstip waarop de werknemer pau-

ze neemt. In onderling overleg stemt

de werkgever met de werknemer af op

welk moment de pauze plaatsvindt.

Wel blijven de wettelijk voorschriften

gehandhaafd, dat bij diensten van 5,5

uur of langer een pauze van tenminste

dertig minuten geldt en voor diensten

langer dan tien uur staat een pauze van

minimaal 45 minuten. Een opsplitsing

in pauzes van 15 minuten is daarbij

mogelijk.

Verder komt het onderscheid tussen

arbeidstijd en arbeidstijd inclusief

overwerk te vervallen. Hiermee gaan

interpretatieverschillen tot het verle-

den behoren. In het voorstel wordt ook

meer rekening gehouden met zwange-

re werknemers. <
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FUWA PO in onderhandelaarsakkoord CAO-PO

De CAO-onderhandelaars bereikten op 28 april jl. een akkoord over het gebruik van FUWA PO.

Werkgevers die andere functies dan de normfuncties willen hanteren, kunnen voortaan voor de

beschrijving en waardering van functies FUWA PO gebruiken.

VOS/ABB en de besturenorganisaties

VBS, Besturenraad en Bond KBO heb-

ben samen met FUWA PO de fuwasys-

variant voor het primair onderwijs

ontwikkeld.

Fuwasys is een systeem om functies te

waarderen. Het materiaal hiervoor ligt

klaar, maar zal pas gepubliceerd wor-

den als het onderhandelaarsakkoord

over de CAO 2006-2008 is omgezet naar

definitieve afspraken. <

PO Platform Kwaliteit en Innovatie 

maakt plan van aanpak

Dit jaar loopt een aantal landelijke innovatieprogramma’s zoals WSNS+, Q*Primair en TOM af. Om niet

alle knowhow verloren te laten gaan, heeft minister Van der Hoeven de onderwijsorganisaties gevraagd

samen een plan op te stellen voor stimulering van innovatie en kwaliteit in het primair onderwijs.

De organisaties hebben zich verenigd

in het PO Platform Kwaliteit en Innova-

tie dat vanaf 1 juni 2006 verantwoorde-

lijk is voor de inrichting en uitvoering

van het integrale ‘Plan van aanpak

Innovatie PO’. Het plan richt zich op

de inventarisatie van zeven landelijke

innovatieprogramma’s (WSNS Plus,

Q*Primair, VTB, TOM, Cultuureducatie,

Ict op School en Kennisnet). Inmiddels

zijn de voorbereidingen in volle gang.

Er loopt een aantal pilotprojecten en

het SCO-Kohnstamm Instituut heeft

een eerste inventarisatie van de acti-

viteiten en resultaten van de zeven

programma’s afgerond. Deze inventa-

risatie zal binnenkort door Kennisnet

worden gepubliceerd.

Naast de bestuurlijke verantwoordelijk-

heid over de innovatielijnen, zal het

platform zich ook bezighouden met de

implementatie, borging en verspreiding

van aflopende landelijke projecten. Zo

voorziet het plan in continuering van

het werk van regioconsulenten bij de

uitvoering van WSNS+ in het schooljaar

2006/2007 en is er ruimte voor imple-

mentatie van de ‘een-zorg-route’.

Tenslotte zal het PO Platform Kwaliteit

en Innovatie een aantal taalpilots uit-

voeren. Het gaat daarbij om expliciete

aandacht voor de inrichting en uitvoe-

ring van het taal-leesbeleid op regulie-

re en speciale basisscholen in de vorm

van pilots en verbetertrajecten.

In juni van dit jaar zal het platform

scholen en schoolbesturen voorlichten

over de manier waarop zij kunnen

deelnemen aan Innovatie PO. Uitnodi-

gingen voor deelname aan de taalbe-

leidpilots kunnen pas vanaf 1 augustus

2007 verwacht worden. <
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Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006

Foto’s bij de verslaggeving over 

het AVS-congres zijn gemaakt 

door Will Geurds.
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> Inspirerend 11e AVS-congres

Het AVS-congres stond dit jaar in het teken van de maatschappelijke

verantwoordelijkheid van de school. Onder de titel ‘Voor elkaar’

congresseerden zo’n zevenhonderd schoolleiders over dit thema.

Onderwijsminister Van der Hoeven hield een toespraak.

Iedereen die al eens een AVS-congres bezocht, weet dat

het eigenlijk niet alleen maar gaat om de sprekers en

workshops. Al bevinden zich daar toppers onder als

Tom van ’t Hek, met een meer dan interessante en met

humor gebrachte voordracht over coaching. Het gaat

niet zozeer om de informatiemarkt, hoeveel nuttigs

daar ook te halen valt – dit jaar meer dan veertig

stands. Ook gaat het niet alleen om de jaarrede van

AVS voorzitter Ton Duif of om de ieder jaar weer ver-

rassende gastspreker, al heette zij dit keer Maria van

der Hoeven. Nee, het is vooral de ontmoeting met de col-

lega’s die het congres voor velen tot een jaarlijks terug-

kerend feest van herkenning maakt. Je ziet ze dan ook

overal bij elkaar staan en zitten daar in het Nieuwe-

geins Business Center, de schoolleiders en boven-

schools managers. Netwerkend, ideeën uitwisselend of

gewoon gezellig bijpratend. Te beginnen bij de koffie

met gebak tijdens de ontvangst en afsluitend bij het

happy hour, waar veel deelnemers nog het gemeen-

schappelijke diner aan vastknopen. “De kracht van

het congres is dat je er door geïnspireerd wordt”, zo vat

een trouwe congresganger de dag kernachtig samen.

Zak geld
Traditiegetrouw opende voorzitter Ton Duif het con-

gres met zijn jaarrede. Daarin ging hij nader in op

het thema maatschappelijke verantwoordelijkheid.

“Wij voelen de maatschappelijke verantwoordelijk-

heid, want scholen staan midden in de samenleving.

De problemen van onze kinderen verdwijnen niet

bij de voordeur van de school. Onderwijs kan een

belangrijke bijdrage leveren”, aldus Duif.

Onderwijsminister Maria van der Hoeven benaderde

het congresthema vanuit de naderende lumpsumbe-

kostiging en de maatschappelijke verantwoording die

daarover in alle transparantie moet worden afgelegd.

“Binnen de vastgelegde kaders heeft u nu de beleids-

ruimte om naar eigen inzicht met de financiële mid-

delen om te gaan. Om die zodanig in te zetten, dat de

kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat.” De minis-

ter riep op vooral te investeren in personeelsbeleid

en daar goede plannen van aanpak voor te maken.

Ook stond zij stil bij zaken als de ‘Code goed bestuur’

en good governance. “Zo’n verdere ontwikkeling van

de ‘Code goed bestuur’ past bij een sector die zich

bewust is van haar maatschappelijke verantwoorde-

lijkheid. (…) Daarbij is een fatsoenlijke beloning het

uitgangspunt, rekening houdend met de realiteit van

de arbeidsmarkt; maar ook binnen een ‘bestuurscul-

tuur van bescheidenheid’ zoals de Onderwijsraad het

fraai formuleert. Gelukkig onderscheidt het primair

onderwijs zich gunstig door een relatief lage over-

head, dat is een compliment waard.” De minister

kondigde aan enkele basisprincipes van governance

op korte termijn vast te leggen in de wetgeving voor

funderend onderwijs.

> Tekst Bert Nijveld

Feest van herkenning

“Wij voelen de maatschappelijke
verantwoordelijkheid, want
scholen staan midden in
de samenleving.”

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006
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voorafgaand aan de Tweede Kamer verkiezingen te

gebruiken voor een intensieve lobby.

Soepkip
Een hele congresdag lang zoemde het vervolgens van

de activiteiten. De standhouders hielden stand onder

de vele vragen die zij voorgelegd kregen, voor de

workshopleiders was er het nodige werk aan de winkel

en de plenaire sprekers lieten luid en duidelijk van

zich horen. Tom van ’t Hek vormde voor velen een

hoogtepunt met zijn humorvolle sessie over coaching.

Bijzonder dit jaar was de aanwezigheid van een heuse

schoolklas met kinderen, de doelgroep waar we het

uiteindelijk allemaal voor doen. Zij probeerden een

tiental techniekproefjes uit, daar opgesteld door deel-

nemers aan het project ‘Meester hoe werkt het?’.

Een project bedoeld om het geven van techniekles

in het basisonderwijs te bevorderen. Ernst, Bobbie en

de rest, bekend van televisie, maakten het voor deze

kinderen extra feestelijk. Ook schoolmanagend Neder-

land genoot zichtbaar. Kostte meezingen met het lied

‘Ik ben een soepkip’ nog enige moeite, helemaal los

ging het bij ‘Ik ben de baas’. 

De AVS leden die het congres bezochten, kunnen

terugzien op een geslaagde dag. <

> Kijk voor de volledige tekst van de jaarrede van Ton Duif

op pagina 1 en verder. De toespraak van minister Van der

Hoeven kunt u nalezen op www.avs.nl > Nieuws & Agenda

> Congresagenda > AVS-congres 2006

De kritiek van Ton Duif, uitgesproken tijdens zijn

jaarrede, dat te weinig structureel geïnvesteerd wordt

in het funderend onderwijs, pareerde Van der Hoeven

met de stelling dat de laatste jaren veel extra midde-

len zijn vrijgemaakt. “Alles bij elkaar een mooie zak

geld”, aldus Van der Hoeven die de toehoorders daar-

bij een heuse jutezak voorzien van euroteken voor-

hield. Voor Tom van ’t Hek aanleiding om daar later,

tijdens zijn eigen plenaire sessie, op terug te komen.

“Een decorstuk: in woorden vol, in werkelijkheid

leeg”, luidde zijn onversneden mening.

In de wandelgangen, na afloop van het plenaire

gedeelte, reageerde ook Duif kritisch op de toespraak.

“Lumpsum, autonomie, verantwoording afleggen,

allemaal prima. Maar als je de verantwoordingseisen

zo hoog opschroeft, blijft er van autonomie weinig

over. Dan heb je aan de achterkant alles dichtgere-

geld, waardoor je aan de voorkant geen keuzes meer

kunt maken.” Fel was hij over de manier waarop de

politiek maatschappelijke problemen op het bordje

van de scholen schuift. “Je ziet dat Den Haag kiest

voor een budgettaire benadering van problemen. 

Er is een probleem zoals de kinderopvang, wij heb-

ben een budget: probleem opgelost. Maar of dat bud-

get past bij het probleem, daar hoor je niemand over.

De domheid en bekrompenheid van de eindverant-

woordelijke boekhouders in Den Haag nekken ons.”

Diezelfde bekrompenheid ziet hij terug in de belo-

ning van schoolleiders. “Een te laag bedrag van het

beschikbare budget wordt geïnvesteerd in school-

leiders. Het wordt steeds moeilijker goede mensen

te trekken.” Hij kondigde dan ook aan de periode

Minister Van der Hoeven riep op vooral te investeren in personeelsbeleid en daar goede plannen van aanpak voor te maken. 
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> Plenaire sessie Tom van ’t Hek

Tom van ’t Hek deed als de voormalige trainer van het Nederlandse dameshockeyelftal

veel ervaring op met het coachen van professionals. Tijdens het AVS-congres bracht

hij deze ervaring op humorvolle wijze over op een aandachtig publiek van

schoolleiders.

> Tekst Bert Nijveld

“Weerstand geeft warmte”

Tom van ’t Hek: “Een professionele sfeer is een sfeer waarin je elkaar durft aan te spreken.”

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006



op te stellen’ en: ‘Als ik jou niet corrigeer, dan ont-
neem ik je de kans op verbetering.’ Tom van ’t Hek
herinnerde zich een lezing van Co Adriaanse voor
topmanagers die hij behoorlijk in de gordijnen wist
te jagen. ‘Populariteit is het grootste misverstand dat
bestaat’, aldus de voetbaltrainer. Van ’t Hek: “Een
professionele sfeer is een sfeer waarin je elkaar durft
aan te spreken. Denk aan de wet van Ohm: weerstand
geeft warmte.”

Eigen invloed
Zijn de doelen van een team of een organisatie een-
maal vastgesteld, dan komt het erop aan een ant-
woord te vinden op de vraag: wat betekent dit voor
ieder persoonlijk? Maak helder welke bijdrage van
ieder verwacht wordt. En koppel daar individuele
leerdoelen en individuele leerroutes aan vast. Van ’t
Hek: “Mensen hebben vaak de neiging de schuld van
een mislukking buiten zichzelf te zoeken. Maar je
kunt je alleen op die punten verbeteren waar je zelf
invloed op hebt. Tijdens een kampioenschap drieban-
den viel het licht een uur lang uit. De verslaggever
van Studio Sport vroeg Dick Jaspers of hij er veel last
van had gehad. Hij antwoordde: ‘Dat viel mee, het
licht viel voor mijn tegenstander ook uit.’ Focus je op
wat je zelf kunt verbeteren.”

En dan de evaluatie. Volgens van ’t Hek vraagt ieder
mens zich ’s avonds voor het slapen af wat die dag
goed ging en wat niet. “Ervaring is het niet meer
maken van fouten die je al gemaakt hebt. Fouten
maken mag, maar pas op voor recidivisten! Een ver-
slaggever vroeg Tiger Woods na een bijzonder mooie
afslag eens of daar stiekem ook niet een beetje geluk
bij kwam kijken. Zijn antwoord: ‘Hoe meer ik oefen,
hoe meer geluk ik krijg’.”

Van ’t Hek stond ten slotte stil bij de voor het dames-
hockeyteam mislukte Olympische Spelen in Sydney.
Volgens hem te wijten aan een neergedaalde tevre-
denheid, waarin kleine kritiekpunten niet meer wer-
den uitgesproken. “Het werkt als zegeltjes van de
supermarkt. Je haalt ze pas tevoorschijn als je er een
heleboel hebt. Als leidinggevende moet je voorop
gaan in verandering. Als je merkt dat het niet meer
lukt, val je terug in een machtspositie: ‘Ik ben de
baas.’ Het zijn de mensen die bepalend zijn, niet de
structuur of het proces. Het personeel moet centraal
blijven staan. Zo heb ik eens het kortste introductie-
gesprek ooit gevoerd op een basisschool waar ik mijn
kind wilde opgeven. Volgens de directeur was alles zo
goed georganiseerd dat het niet meer uitmaakte wie
er voor de klas stond.” >

‘Teamcoach: coach van individuen?’ zo luidde de titel
van de voordracht die Tom van ’t Hek hield. Hij nam
zijn toehoorders mee op zijn zoektocht naar balans
tussen individu en team, persoonlijke ontwikkeling
en vakinhoudelijke ontwikkeling, gelijkheid en hiër-
archie. Hij putte daarbij uit zijn ervaringen als top-
hockeyer en als topcoach. “Een gezonde en leuke
worsteling tussen uitersten”, aldus Van ’t Hek, die
liet blijken veel gemeenschappelijks te hebben met
zijn doelgroep van deze middag. “Ik zit in de MR en
heb net de cursus lumpsum achter de rug. Mijn
vrouw doet een studie Onderwijskunde. Noem mij
een toegewijde buitenstaander.”

Ontwikkeling en betrokkenheid
Een succesvolle coach toont inspirerend leiderschap
en creëert betrokkenheid, weet Van t Hek vanuit zijn
eigen ervaringen als speler. Hij ziet een lichtend voor-
beeld in zijn vroegere coach Hans Jorritsma, die hem
als hockeyer regelmatig wist te motiveren tot betere
prestaties. Hij herinnert zich uitspraken als: ‘Vandaag
doen we het dus zo. Als je het niet zo doet is dat niet
erg, maar dan komt er snel een ander.’ Of die keer
toen Jorritsma hem complimenteerde met zijn cre-
atieve en afwijkende spelwijze. Juist toen hij zich al
voelde groeien, vervolgde zijn coach: ‘Alleen weet je
nog niet wààr je van af wijkt.’

‘Ontwikkeling’ is een ander kernbegrip; zonder ont-
wikkeling geen vooruitgang. Van ’t Hek verhaalde
over de eerste training die hij gaf aan het nationale
team. “We hadden een oefening uitgezet waarbij alles
wat fout kon staan ook fout stond. De dames hadden
het idee dat de coach er wel verstand van zou heb-
ben. Nadat ik de oefening ook nog mompelend had
uitgelegd, gingen ze aan het werk.” Toen de zaak
inderdaad in het honderd liep, vroeg hij zich hardop
af wat de dames kwamen doen. ‘Zo gaan we het dus
niet meer doen’, merkte hij op na een rondje ‘func-
tioneel zwijgen’. Van ’t Hek: “Je dient je eigen indivi-
duele ontwikkeling ter hand te nemen. De individuen
staan centraal als vertrekpunt bij teamvorming.” De
ruimte voor het individu is echter beperkt door de
groepsgrenzen. Vanuit structuur ontstaat ruimte voor
creativiteit. “Juist het verschil in kwaliteiten geeft
winst. In elk team heb je de lokale Romario’s en een
hiërarchische basis. Het is helemaal niet erg dat zij
na afloop van een training niet meehelpen met het
opruimen van de materialen. Zij zijn belangrijk voor
het doorgeven van kennis aan de groep.”

Toverwoord
Van ’t Hek stond vervolgens stil bij het begrip com-
municatie. Een volgens hem platgetreden ‘tover-
woord’ dat in elke rapportage en in elke evaluatie
terugkeert als ‘iets dat nog wel enige verbetering
behoeft’. Opnieuw twee uitspraken van Jorritsma: ‘Ik
kan niet helderder met je communiceren dan je niet

Kader Primair > Mei 2006 > 17

“Juist het verschil in
kwaliteiten geeft winst.”
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De plenaire sessie werd afgesloten met enkele vragen
uit het publiek. Eén van de vragen luidde wat het ver-
schil is tussen het coachen van mannen en vrouwen.
Van ’t Hek. “Er is maar één sport met gemengde
teams, korfbal. En daarin zijn we al honderd jaar
kampioen. U hebt het dus heel makkelijk!” <

Vervolg van pagina 17

Ellen Scheermeijer
Directeur bs De Satelliet, Amsterdam Noord 

(duobaan met Astrid Termeulen)

“Leuk in de workshop van Van ’t Hek vond ik de parallellen

die hij trekt met de sport. Een sportcoach heeft heel veel

gemeen met een schoolleider.  

De belangrijkste bagage die ik meeneem, is dat je moet

confronteren en directheid moet tonen tegenover je team. 

Je moet mensen aanspreken.”

Kader Primair > Mei 2006 > 19

Onmisbare
vakliteratuur!

De AVS publicatie Stimulerend beoordelen van

Anita Burlet en Trieneke van Manen – over de posi-

tieve aspecten van een beoordelingsaspect op de

professionele kwaliteit van uw medewerkers – mag

eigenlijk niet ontbreken in uw boekenkast. Met aan-

dacht voor de afronding van de gesprekkencyclus

binnen IPB, achtergronden, gespreksinterventies

en instrumentarium (op cd-rom).

Prijs: t 15,– leden / t 20,– niet-leden

Bestellen: stuur een e-mail naar info@avs.nl o.v.v. 

‘Stimuleren beoordelen’
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> Moreel leiderschap in een lerende school

Hoe leer je kinderen omgaan met complexe problemen? Hoe krijgt je je team in

beweging? Wat betekent leiding geven in een lerende school? Wat is beter: werken

aan het systeem of in het systeem? Workshopleider Jan Jutten nam ons mee in de

wereld van systeemdenken.

“Onze werkelijkheid bestaat uit relaties. Systeemden-
ken is het vermogen om die relaties te zien en te
begrijpen. Pas als we de werkelijkheid begrijpen,
kunnen we er invloed op uitoefenen. Ontwikkelingen
in de maatschappij hebben invloed op de ontwikke-
lingen van de school. Maar ook andersom. Wat wilt u
de kinderen meegeven om hun kans op geluk en wel-
bevinden in de maatschappij te vergroten?”
Jan Jutten, auteur van ‘De systeemdenker in actie’ en
‘Natuurlijk leren’, raakte geïnspireerd door mensen
als Michael Fullan, Peter Senge en Daniel Kim. Hij
lijkt het Nederlandse boegbeeld van systeemdenken
in het onderwijs te worden. Na 25 jaar in het basison-
derwijs, ook als schoolleider, heeft hij tijdens een
schoolleidersopleiding kennisgemaakt met het
gedachtegoed van de lerende organisatie. Die gedach-
te heeft hem nooit meer losgelaten, met als gevolg
dat hij nu zelfstandig onderwijsadviseur is bij bureau
Natuurlijk Leren in Echt.

Kruk
Wat is de relatie tussen de lerende school, moreel lei-
derschap en systeemdenken? “In een lerende school
werken en leren mensen met elkaar om resultaten te
bereiken die belangrijk zijn: voor henzelf, voor de
school als geheel, voor de leerlingen én voor de
samenleving”, aldus Jutten. Werken aan een lerende
school richt zich op bepaalde disciplines, gevisuali-
seerd door de kruk met de drie poten (zie illustratie).

“Met betrekking tot systeemdenken heeft een school
een dubbele taak: het ontwikkelen van het systeem-
denken bij het team en kinderen helpen bij het
begrijpen van de complexiteit die hen omringt om
hun (toekomstige) ontwikkeling in de maatschappij
te stimuleren. Kinderen moeten immers niet alleen
de kans krijgen te slagen voor de toets, maar vooral
voor het leven. Een moreel doel bij uitstek!”
Naast het begrijpen van complexiteit (systeemden-
ken) zijn aspiratie en communicatie de andere twee
pijlers van de lerende school. Aspiratie richt zich op
het verwezenlijken van dromen, een einde maken
aan ‘moetisme’ en het creëren van innerlijke betrok-
kenheid. Communicatie richt zich op het leren met
en van elkaar.

> Tekst Winnie Lafeber

Systeemdenker in actie

Werken aan een lerende school richt zich op disciplines
gevisualiseerd door de kruk met de drie poten.

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006
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Besmet begrip
Jutten wisselt zijn inspirerende verhaal af met reflec-
tiemomenten in kleine groepjes. Waar draait het om
bij leiding geven in een lerende organisatie? Hoe doe
je dat? Een discussie barst los over de kenmerken van
leiding geven: actief luisteren, een heldere visie heb-
ben, inspireren, het team de ruimte geven, vertrou-
wen geven, motiveren en enthousiasmeren. Volgens
een deelnemer is de schoolleider met name ‘voor-
waardenscheppend’. Jutten vindt leiderschap een
besmet begrip: veel mensen horen ‘leider’ en denken
‘baas’. De leider wordt vaak in de positie van baas

gedrukt. Medewerkers zijn, zoals het woord al zegt,
‘mede’-werkers. Hoe meer mensen worstelen, hoe
groter de roep om een sterke leider. De baas, de kapi-
tein, de persoon die altijd aan het langste eind trekt
en de touwtjes in handen houdt, hoort volgens Jutten
niet in een lerende organisatie thuis. In een lerende
school is vooral behoefte aan leiders die een voor-
beeld zijn, dienstbaar zijn, zich kwetsbaar opstellen,
inspireren, oog en oor hebben voor mensen en last
but not least kunnen systeemdenken. “Je zou jezelf
eigenlijk de vraag moet stellen: waartoe ben ik op
aarde? Als het antwoord is ‘om te overleven’ of ‘op de
winkel te passen’, dan gaat het niet goed met uw
school”, aldus Jutten. Leiderschap is dus niet vooral
gericht op het oplossen van problemen, maar op het
gezamenlijk creëren van iets dat mensen in en buiten
de school de moeite waard vinden.

Human doings
De vijf kerncompetenties van leiders in een lerende
school zijn volgens Michael Fullan: werken vanuit
morele overwegingen (moreel leiderschap), inzicht in
veranderingsprocessen, bouwen aan relaties, ontwik-
kelen en delen van kennis en zorgen voor samen-
hang. Voor een leider is niet zozeer van belang wat
iemand weet of kan, maar vooral wie iemand is als
mens. “Veel mensen zijn human doings in plaats van
human beings. Als je zeventig uur per week werkt, dan
kun je nooit lekker in je vel zitten. Pas als je goed
voor jezelf zorgt, goed in het leven staat, dan bereik
je ook een grotere betrokkenheid en meer kwaliteit
in de school.”
Hier gaat de tweede bezinningsopdracht over, waar-
bij Jutten vragen stelt als: “Wat hebben uw teamle-
den en leerlingen eraan om van u leiding te krijgen?
Is er sprake van morele doelen in uw werk?” Een
deelnemer vertelt dat zij zich bij alles wat ze doet
bewust is van de kinderen en dat ze probeert hen

Veel mensen horen ‘leider’
en denken ‘baas’.

Jan Jutten demonstreert het idee van systeemdenken aan de hand
van de Hoberman Sphere: “Ingevouwen lijkt het een kluwen
pennen; je ziet door de bomen het bos niet meer. Maar
uitgevouwen zie je hoe de verschillende onderdelen met elkaar
verbonden zijn en hoe het systeem in elkaar zit.”
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zelfvertrouwen te geven. Een ander vertelt dat het
belangrijk is je leerkrachten te laten doorgroeien en
ontwikkelen, bijvoorbeeld door regelmatig andere
scholen te bezoeken om te kijken hoe het lesgeven
daar gaat.

Veranderingsbereidheid
Veel schoolleiders zeggen aan te lopen tegen de
geringe veranderingsbereidheid van leerkrachten.
Toch is elk levend wezen er voortdurend op gericht
zich aan te passen aan de omgeving. Het probleem
zit dus blijkbaar niet in de mens, maar in het sys-
teem. “Door systeemdenken ontwerpt de school-
leider een systeem waarin ‘gewone’ mensen ongewo-
ne resultaten behalen: de leider als systeemdenker in
actie!” Jutten demonstreert het idee van systeemden-
ken aan de hand van de Hoberman Sphere (zie foto).
“Ingevouwen lijkt het een kluwen pennen; je ziet
door de bomen het bos niet meer. Maar uitgevouwen
zie je hoe de verschillende onderdelen met elkaar
verbonden zijn en hoe het systeem in elkaar zit. Sys-
teemdenken helpt ons op deze manier om complexi-
teit te begrijpen. En dat is ook belangrijk voor de
leerlingen.”

Jutten concludeert dat systeemdenken een kerncom-
petentie van elke schoolleider en leerkracht is, waar-
mee je kinderen beter voorbereidt op de maatschap-
pij. “Het is geen tovermodule, maar ik geloof er wel
in dat dit ondersteuning biedt en scholen kan hel-
pen”, aldus de systeemdenker in actie. <

> Kijk voor meer informatie en de publicaties van Jan Jutten

op www.natuurlijkleren.org

Vervolg van pagina 21

Rika Rulner
Stafmedewerker onderwijs en identiteit in bovenschools manage-

ment, PCBO Smallingerland

“Systeemdenken is vaak moeilijk en wordt niet altijd opge-

pakt binnen de school, omdat het niet direct zichtbaar is. 

De workshop zet aan tot nadenken; hoe zit dat bij mij? 

Systeemdenken vraagt inzicht, persoonlijk meesterschap en

een helicopterview. Ik herken dat in mijn werk. Als ik geen

goed zicht heb op het systeem, dan kan ik mijn werk niet

goed doen.” <

Elisabeth Timman
Directeur evangelische basisschool De Morgenster, Amsterdam

“Dit onderwerp vult een gat in de markt. Moreel leiderschap

staat dicht bij jezelf. De inspiratie van de schoolleider heeft

effect op hoe kinderen functioneren. Het rendement is het

hoogst als kinderen gemotiveerd zijn. Onze schoolgids heeft

de titel ‘De wereld wacht op jou’. Systeemdenken zit dus al

in onze school.” <

“Systeemdenken helpt ons om
complexiteit te begrijpen.”



Voor elkaar AVS-congres 27 april 2006

ad
ve

rt
en

ti
e

24 < Mei 2006 < Kader Primair 



Kader Primair > Mei 2006 > 25

Op het AVS Plein konden congresbezoekers

terecht voor meer informatie over het aanbod

van de AVS of een persoonlijk gesprek met een

van de adviseurs. Bijvoorbeeld over de

opleiding Master of Educational

Superintendency, die de AVS samen met de

Tias Business School heeft ingericht.

Ontwikkelingen in het primair onderwijs zijn continu
van invloed op de positie en de invulling van leidingge-
vende posities. Dit vereist van de leidinggevenden op
bovenschools niveau specifieke competenties. De
opleiding Master of Educational Superintendency
speelt hierop in. Miranda Bol, programmamanager van
Tias: “De opleiding biedt bovenschools managers een
houvast bij het managen van actuele vraagstukken
binnen het primair onderwijs, zoals de autonomiever-
groting, deregulering, schaalvergroting en nieuwe
financieringsvormen. Als bovenschools manager moet
je de (toekomstige) visie vertalen naar de organisatie(s)
toe en de manier waarop je dit plant en beheert. Ver-
antwoording afleggen, zowel naar ouders, bestuur,
overheden als accountants, wordt daarbij steeds
belangrijker. Het studieprogramma is zodanig opge-

> Tekst Winnie Lafeber

Wetenschappelijke opleiding Master of Educational Superintendency

Speciaal voor – aankomend – 
bovenschools managers

bouwd dat deelnemers kennis en ervaring opdoen van
leidinggevenden in verschillende andere non-profit
instellingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. De deel-
nemers krijgen dan een kijkje in de keuken van verge-
lijkbare organisaties. Vervolgens zetten we deze ken-
nis, inzichten en ervaring om naar de praktijk van
bovenschools management”, aldus Bol.

Eigen organisatie
Gedurende de opleiding werken de deelnemers ook
aan specifieke vraagstellingen voor hun eigen orga-
nisatie. Bol: “Theorie en praktijk zijn continu aan
elkaar gekoppeld. Project-based learning, leren door
toepassing op concrete praktijksituaties, brengt een
vaak verrassende heroriëntatie op de eigen werk-
kring teweeg. Daarnaast vertalen we de nieuwste
wetenschappelijke kennis en inzichten, frontiers of
knowledge, direct naar de praktijk.” Bijzonder aan de
opleiding is dat deze specifiek gericht is op boven-
schools managers, maar ook dat zij wetenschappelijk
en strategisch van aard is. Bol: “De Tias Business
School is direct verbonden aan de universiteiten van
Tilburg en Eindhoven. Hoogleraren, senior trainers
van de AVS en collega’s dagen de cursisten uit om na
te denken over de langere termijn ontwikkelingen in
hun organisatie en de gevolgen daarvan voor hun
(persoonlijke) positie als manager, zodat zij in staat
zijn hun eigen koers uit te zetten. Ze leren hoe je je
organisatie het beste kan inrichten met het oog op de
toekomst. Het is een integrale managementopleiding,
waarmee je je handelingsrepertoire vergroot.” <

> De opleiding Master of Educational Superintendency start

in september 2006. U kunt zich nog inschrijven tot eind

augustus. Voor meer informatie, het opleidingsplan of een

inschrijfformulier kunt u zich richten tot de AVS, Ellen de

Jong, tel. 030-2361010, e-mail e.dejong@avs.nl. Of kijk op

www.avs.nl > Professionalisering > School for Leader-

ship of www.tias.edu/mme
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> Project ‘Meester hoe werkt het?’ bereikt hoogtepunt

‘Meester hoe werkt het?’ is een project bedoeld om techniekles in het basisonderwijs

te bevorderen. Tien genomineerde prijswinnaars presenteerden tijdens het

AVS-congres hun lesideeën. Een kinderjury verdeelde de punten.

Het was een primeur voor het AVS-congres: de aan-
wezigheid van een klas met schoolkinderen. Deze
klas, afkomstig van een basisschool uit Leusden, was
‘s middags aangerukt om de techniekproefjes uit te
proberen die waren klaargezet door de beste tien
deelnemers aan het project ‘Meester hoe werkt het?’.
Los daarvan waren nog eens vijf kinderen van ver-
schillende scholen aanwezig om als kinderjury op te
treden. Voorafgaande aan hun komst presenteerden
de bedenkers van de proefjes zich aan de congresgan-
gers. Onder hen Hans van Hoek – volgens eigen zeg-
gen vijftien jaar kleutermeneer en nu weer leer-
kracht van groep 6 – met een proefje om de
ademhaling van insecten na te bootsen. Van Hoek:
“Kinderen vinden het fijn om te weten waarom er
geen vliegen en muggen zijn zo groot als een olifant.
Dat heeft alles te maken met hun ademhaling. Dat
laat ik zien met elektriciteitsbuisjes als nabootsing
van tracheeën.” Hij ziet zichzelf als met het techniek-
virus besmet. “Ik heb tachtig leskisten samengesteld
voor de groepen 5 tot en met 8, waarin alle kerndoe-
len van techniek verwerkt zijn. Al de tijd en moeite
die ik daarin gestopt heb, ben je op slag vergeten als
je de blije kindergezichten ziet.” Aart Groenewold is
docent Natuurkunde in het voortgezet onderwijs. 

Zijn proefje gaat over waterdruk en zweven onder
water. “Techniek is een ondergeschoven kindje op de
basisschool”, weet hij. “Toen ik van deze wedstrijd
hoorde, ben ik er meteen ingestapt. Met natuur en
techniek kun je kinderen verbazen en verwonderen,
dat hoop ik over te brengen.” Onderwijsbegeleider
Marjan Visser heeft het gezocht in het construeren
van ‘Idols Platforms’: kleine, makkelijk mee te
nemen podia waarop je je kunt presenteren. “Het
gaat erom met zo min mogelijk materiaal iets stevigs
te construeren”, legt ze uit. “Kinderen krijgen de
kans ontdekkingen te doen en daar plezier aan te
beleven.”

Limonadebubbels
Nadat het techniekvirus over de aanwezige schoollei-
ders was verspreid, waren de kinderen aan de beurt.
Gekleed in Ernst & Bobbie T-shirts en dito petjes gin-
gen zij met de proefjes aan het werk. Hier mochten
kinderen modder maken – “maak er maar een lekker
zooitje van”- om daarna de werking van zeep te erva-
ren, daar werden bubbels in limonade geproduceerd.
Bij de ene techniekexpert kregen zij de wondere wer-
king van de radio verklaard – “elektronica, dat snapt
bijna niemand” – bij de ander ontdekten ze dat je van
aardappelen milieuvriendelijke plastic kunt maken.
Intussen kweten de juryleden zich serieus van hun
taak. Er werd gewikt en gewogen, punten toegekend
en verdeeld.

> Tekst Bert Nijveld

Lesideeën beloond 
met geldprijzen

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006
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Vijf deelnemers aan de proefjeswedstrijd werden aan-
gewezen als winnaars van de tweede prijs. Zij kregen
elke een cheque van 2500 euro. De vijf eerste prijs-
winnaars – Willem Bomhof, Eddy Esselink, Aart Groe-
newold, Math Nijsten en Janine van Driel-Krol – kre-
gen ieder een cheque van 5000 euro. Vooral Janine

van Driel had met haar cola proefjes veel losgemaakt
bij de kinderen. “Als je een menthos in een glas cola
gooit, dan spuit de cola uit het glas, de kinderen von-
den dat erg spectaculair”, vertelt zij. Van Driel is che-
micus en verbonden aan het Communicatie Centrum
Chemie (C3). “Ik ontwikkel daar proefjes voor basis-
schoolkinderen, dus ik had een stapje voor. Zelf heb
ik hier ook weer veel ideeën opgedaan.” Wat ze met
de geldprijs gaat doen? “Daarvan ga ik weer heel veel
nieuwe leuke proefjes bedenken!” <

> Kijk voor aanvullende informatie op www.proefjes.nl
en www.c3.nl

Om kwart over vier trok de kinderjury zich onder lei-
ding van AVS adviseur Eelco Dam terug om de prijzen
te verdelen. ‘Wat vond jij het allerleukste en wat vond
je nog meer leuk?’, luidde de vraag. De meningen lie-
pen opvallend ver uiteen. Waar de een zeer enthou-
siast was over een bepaald proefje en tien punten toe-
kende, vond de ander ditzelfde proefje het minst leuk
en slechts één punt waard. Volgens jurylid Pepijn de
Maat moesten dan ook moeilijke keuzes gemaakt
worden. “Soms kon ik gewoon niet kiezen. Zelf vond
ik digitaal leren lezen met behulp van licht en geluid
het allerleukst.” Eefje Janssendaalen maakte een
andere keuze: “Ik vond plastic maken het leukst. Je
gebruikt plastic heel veel.” Yves Scheepers was hele-
maal uit Helmond naar Nieuwegein gekomen om zijn
jurytaak te vervullen. “Bij ons op school krijgen wij
één keer per week techniek”, vertelt hij. “Het best
vond ik het proefje met waspoeder. Je kon zien hoe
kleuren anders worden.”

Prijswinnaars
Na het nodige optellen en delen kwam de kinderjury
tot een eindoordeel. Vervolgens was het de beurt aan
het bekende tv-duo Ernst & Bobbie om de officiële
prijsuitreiking te verrichten, uiteraard gepaard met
de nodige show. Met liedjes als ‘Je hebt altijd elektri-
citeit’ werd enthousiast meegezongen en bewogen.
De aanwezige kinderen genoten zichtbaar.

“Techniek is een
ondergeschoven kindje op de
basisschool.”

“Het best vond ik het proefje met waspoeder. Je kon zien hoe kleuren anders worden.”
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Met dank aan onze hoofdsponsors

en onze overige sponsors

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006

Nieuwegeins Business Center
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Onderwijsmaterialen, pensioenvoorzieningen,

onderwijsadvisering: tijdens het AVS-congres

viel er nogal wat te halen bij de meer dan

veertig stands op de informatiemarkt. Tussen

deze vele stands ook De Onderwijs BV, een

organisatie die zich vooral toelegt op het

inzetten van flexkrachten binnen het onderwijs.

De Onderwijs BV, onderdeel van uitzendorganisatie
Vedior, ging in 2000 van start met de plaatsing van
zij-instromers. “Na afloop van het contract met de
overheid moesten wij meer commercieel de markt
op”, legt standhouder Rob Leenders uit. Hij erkent
dat het tij gunstig is, de lumpsumfinanciering en een
stringenter regelgeving van het Vervangingsfonds
werken als katalysator. “We zitten in een tijd dat het
onderwijs steeds meer verplichtingen krijgt. Scholen
lopen het gevaar met hun personele verplichtingen
uit de pas te lopen met hun inkomsten. Men is bang

> Tekst Bert Nijveld

De Onderwijs BV

Wel het personeel, niet de risico’s

vaste verplichtingen aan te gaan. In die situatie
neemt de Onderwijs BV het werkgeverschap op zich.
De leerkrachten komen bij ons op de loonlijst en wij
zenden ze uit naar de onderwijsinstelling.”

Vervanging
De Onderwijs BV heeft momenteel zo’n driehonderd
flexkrachten in dienst die werkzaam zijn op scholen
door heel Nederland. Daarnaast houdt zij zich bezig
met de organisatie en het beheer van vervangings-
pools. Leenders: “Het Vervangingsfonds heeft haar
eisen opgeschroefd: geen nieuwe pools meer, mensen
moeten voor 95 procent vol zitten. Schoolorganisaties
die de verplichtingen te groot vinden worden, komen
bij ons terecht. Wij zoeken kandidaten die kunnen
vervangen.”

Interim-managers
Leenders verwacht dat het onderwijs steeds vaker
gebruik gaat maken van mogelijkheden om personeel
flexibeler in te zetten. Bijvoorbeeld wanneer er spra-
ke is van een projectsubsidie. Ook ziet hij kansen in
het uitzenden van schoolleiders. “Momenteel doen
we al wel aan werving en selectie, maar we hebben
nog geen directeuren op een reservebank klaar zitten
om in te springen. Ik sluit niet uit dat zoiets er wel
van gaat komen en dat we inzetten op een pool van
interim-managers.”

Natuurlijk gaat ook bij De Onderwijs BV de zon niet
voor niets op. Leenders: “Scholen kiezen voor het
gemak van het uitbesteden van een stuk werk, voor
het overgeven van de risico’s en voor onze know
how, zodat zij niet met personele verplichtingen blij-
ven zitten. Daar betalen ze voor.” <
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Als tijdelijke versterking van het management noodzakelijk is

De AVS en M&O-groep hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het terrein van interim-

management in het primair onderwijs. Kijk voor meer informatie over dit aanbod op www.avs.nl >

Professionalisering > Maatwerk en advies (Maatwerk werkgeverszaken)

Voor elkaar
AVS-congres 27 april 2006
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Henny Hovestad
Locatieleider Prins Willem Alexander school, Echteld

“Ik vond het AVS-congres erg inspirerend. In de workshop

van Tom van ’t Hek was de link tussen school en hockey-

team heel herkenbaar. Ik wil zelf ook gaan coachen en wil

dat nu nóg meer. Jan Jutten droeg het verhaal van de sys-

teemdenker in actie ook goed over. Het congresthema

‘Voor elkaar’ is goed gekozen: in het onderwijs moet men

meer samenwerken en gebruik maken van elkaars kwali-

teiten en netwerken. Je komt ook veel collega’s tegen en

dat vind ik erg belangrijk.” <

Gerard van de Poll
Directeur Nassauschool, Groningen

“Het congres bood genoeg keuzemogelijkheden. Ik ben

naar twee plenaire sprekers geweest. Tom van ’t Hek komt

uit een andere sector, maar zijn sessie was toch goed toe-

pasbaar op het onderwijs en prettig om naar te luisteren.

Delahays verhaal over leiderschap was ook herkenbaar:

soms vraag je je wel eens af of je tevreden bent met wat je

doet. Het is niet altijd nodig dat je nieuwe dingen hoort op

een congres, het is vaak een andere benadering en het zet

je weer aan het denken. Het is goed dat de AVS de moge-

lijkheid biedt tot het stellen van vragen aan deskundigen

via het AVS Plein.” <

Resultaten congresenquête

Vindt u 
wat uw collega
vindt?
Of heeft u juist een heel andere mening? 

Zo’n 200 congresgangers beoordeelden  acht

onderwijsstellingen in relatie tot hun functie. 

Ik heb veel plezier in mijn werk.

Ik ervaar mijn werk en de waardering die 
ik daarvoor krijg positief.

Ik vind dat ik voldoende financiële waardering
ontvang voor mijn werkzaamheden.

Ik ervaar dat de regeldruk toeneemt.
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Ingrid van Beuzekom
Directeur obs De Vuurvogel, Tilburg

“Het is voor mij de eerste keer dat ik het AVS-congres

bezoek. Het is prettig om collega’s te ontmoeten. Ik vond de

plenaire sessie van Delahay een prettige presentatie en een

goed verhaal. Het systeemdenken van Jan Jutten was voor

mij niet nieuw. De presentatie van Tom van ’t Hek was heel

herkenbaar, voor mijn werk. Het congresthema vond ik heel

toepasselijk. Je eigen verantwoordelijkheid is belangrijk,

maar je doet het uiteindelijk allemaal voor de kinderen. De

minister had het over autonomie voor de scholen, maar ik

zie alleen méér regeltjes.” <

Jos Smeels
Directeur basisschool De Marke, Amersfoort

“Het AVS-congres is voor mij een soort schoolreisje voor

schoolleiders. Het is heel ongedwongen, ontspannend en

gezellig. Het is uitstekend verzorgd, je krijgt echt waarde-

ring als schoolleider. Je bent ook even uit de rompslomp

van alledag. Bovendien hoor en zie je altijd dingen die een

plek krijgen in je denken. Het thema dit jaar vond ik verras-

send en breed: je kan het op verschillende wijzen invullen.

De informatiemarkt was erg vol, maar wel prima.” <
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Ik zou best een andere baan willen binnen het onderwijs.

Ik zou best een andere baan willen buiten het onderwijs.

Ik zie uit naar mijn pensioen.

Ik denk dat het lumpsumtijdperk een vooruitgang 
zal zijn in het onderwijs.

■ Volledig mee eens
■ Eens
■ Neutraal
■ Oneens
■ Volstrekt oneens
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Uw advertentie in 

Kader Primair en Kadernieuws 

wordt gelezen door

ruim 5000 schoolleiders

Neemt u voor meer informatie contact op met:

Recent: Tel. 020 330 89 98. Fax 020 420 40 05. 

E-mail: info@recent.nl
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Ook voor het primair onderwijs zou het volgens mij goed zijn

om te komen tot een krachtige sectororganisatie. Een sec-

tororganisatie die op een goede manier de belangen van de

sector PO behartigt en die excellente dienstverlening aan

leden verzorgt. Een organisatie waarvan werkgevers in het

PO lid zijn; voor openbaar en bijzonder onderwijs, voor gro-

te en kleine besturen en scholen. Een organisatie die recht

doet aan de pluriformiteit van ons onderwijs en waarin

bestuur en management met elkaar samenwerken. Het PO-

veld heeft immers veel meer gemeenschappelijk dan de

veelheid van landelijke belangenorganisaties die op dit

speelveld bewegen doet vermoeden.

In VOS/ABB-kringen is het afgelopen jaar uitvoerig gespro-

ken over sectorvorming in het PO en het VO. In onze leden-

kring bestaat een breed draagvlak voor zo’n sectororganisa-

tie en wij hebben de bereidheid uitgesproken samen met

anderen aan zo’n sectororganisatie te willen werken, deze

vorm te geven en daarin ook te willen opgaan. Of zo’n sec-

tororganisatie er ook echt komt, staat of valt met het draag-

vlak daarvoor in het brede PO-veld. Kennelijk is het nu nog

niet zo ver.

Ik ben geen voorstander van ‘een beetje sectororganisatie’;

een sectororganisatie die enkel landelijke taken oppakt en

de andere taken – zowel in de sfeer van de belangenbeharti-

ging als in de sfeer van de dienstverlening – laat liggen. Het

gevaar bestaat dan al snel dat de kracht die uitgaat van de

combinatie belangenbehartiging én dienstverlening teloor

gaat. Juist door een uitstekende dienstverlening bouw je

een intensieve band op met de leden, weet je als geen ander

wat in het veld speelt en kan je daar via de belangenbeharti-

ging direct op inspelen. 

Ook een sectororganisatie die de sectorbelangen behartigt,

terwijl (deel)belangen door andere organisaties worden

behartigd, vind ik geen ideale situatie. De potentiële span-

ning tussen collectief sectorbelang en (deel)belang komt

het primair onderwijs in zijn totaliteit niet ten goede. Als de

keuze zou zijn tussen ‘een beetje sectororganisatie’ en het

handhaven van de bestaande situatie, kies ik voor dat laat-

ste. Een situatie overigens, waarin op allerlei belangrijke

thema’s steeds beter wordt samengewerkt tussen de onder-

scheiden landelijke organisaties. Dat is ook een goede ont-

wikkeling. 

Landelijke organisaties zijn de spiegel van de samenleving.

Een samenleving die voortdurend verandert. Als het PO-veld

die krachtige sectororganisatie werkelijk wil, dan komt die

er ook! Ook al is de weg daar naartoe soms weerbarstig. <

> Sectororganisatie

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor

het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken

in Kader Primair Special (december, 2005). De komende

maanden zullen mensen uit het onderwijsveld hierover

hun mening geven in de vorm van een column. 

Deze maand de beurt aan Philip Geelkerken, algemeen

directeur VOS/ABB, de werkgeversvereniging voor open-

baar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Sectororganisatie staat 
of valt met draagvlak 

“Ik ben geen voorstander 
van ‘een beetje
sectororganisatie’.”
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> Mogelijkheden en moeilijkheden bij invoeren ICT toepassingen in de klas

De maatschappij digitaliseert in rap tempo. Ook in het onderwijs ontstaan nieuwe

vormen van leren onder invloed van ICT. Kinderen zitten niet langer alleen maar in rijtjes

met het gezicht naar het schoolbord; ze chatten met hun leerkracht over huiswerk of

leren al dansend de tafel van zeven. Deze veranderende leeromgeving kent veel

voordelen, maar vergt ook een mentaliteitsverandering in het onderwijs.

> Tekst Vanja de Groot

Van kroontjespen 
tot smartboard

Bij bewegend leren komt zuurstof vrij in de hersenen, wat bevordelijk is voor het leerproces.
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Bewegend leren
Op ’t Vrieske Honk leren kinderen al fietsend op een
hometrainer hoe hun hartslag en bloeddruk werken
en kunnen ze op een zogenaamde ‘dansmat’ die in
verbinding staat met een plasmascherm onder andere
de tafeltjes oefenen. “Bij bewegend leren komt zuurstof
vrij in de hersenen, wat bevorderlijk is voor het leer-
proces. Bovendien is het leuk, kunnen leerlingen hun
energie kwijt en is het goed voor de motoriek. Het is
eigenlijk raar dat we kinderen leren om stil te zit-
ten”, meent Pieterse. De school beschikt ook al drie
jaar over een smartboard, een interactief schoolbord
dat in verbinding staat met een computer, en dus ook
met internet. Een projector (beamer) aan het plafond
zorgt voor het beeld. Pieterse: “Het smartboard is
groot computerscherm en jij bent zelf de muis. Je
kunt er gewoon met je vinger (of met een speciale
stift) op schrijven. Ook kun je beelden stopzetten of
accentueren. Zo kun je de lesstof meer tot leven bren-
gen en sneller inspelen op – lastige – vragen met
behulp van internet.” Het smartboard is niet alleen
bedoeld voor interactieve klassikale instructies; leer-
lingen kunnen er zelf ook opdrachten mee maken en

zelf smartboardlessen samenstellen. Er bestaan zelfs
kleine tabletpc’s, een soort digitale kladblokjes, waar-
mee je vanuit de klas verbinding kunt maken het
smartboard. Maar ook gewoon TV kijken kan via het
smartboard. De verbinding met internet zorgt voor
een onuitputtelijke bron aan materiaal.
Verder maken de leerlingen op ’t Vrieske Honk al
vanaf groep vier Powerpointpresentaties, bewerken ze
foto’s en gaan ze met de camera op pad om kunste-
naars te interviewen voor een kunstproject. Via de
weblog van ’t Vrieske Honk kunnen leerlingen hun
weektaak lezen en bijvoorbeeld ook thuis rekenhulp
inroepen en dictees oefenen.

Voordelen
ICT toepassingen in de klas hebben verschillende
voordelen. Het onderwijs wordt aantrekkelijker en je
kunt beter inspringen op verschillende leerstijlen van
kinderen. Niet iedere leerling heeft behoefte aan
dezelfde stof, in hetzelfde tempo en op hetzelfde
moment. De mogelijkheden die bijvoorbeeld een
computer biedt, vormt zowel een uitdaging voor kin-
deren die voorop lopen als een praktisch hulpmiddel
voor hen die achterlopen. “Wat de leeropbrengsten
betreft, zie je dat vooral dat de sociale, communica-
tieve en creatieve vaardigheden beter worden”, merkt
Vrieske Honk-directeur Pieterse op. Voor leerkrach-
ten wordt het op den duur eenvoudiger om lesmateri-
aal samen te stellen en beheren. Ze kunnen het

De inhoud van het onderwijs wordt steeds minder
kennisgericht en meer verbonden met toepassingen,
vaardigheden, samenhang en competenties. Dit signa-
leert ook de Onderwijsinspectie, die de vernieuwin-
gen toejuicht mits ze tot een verbetering leiden. Het
staat vast dat het onderwijs mee moet met de flow van
nieuwe media en ICT toepassingen, om de leerling
van nu te kunnen boeien, en daarmee vroegtijdig
schooluitval te voorkomen. Bovendien is het een
voorwaarde om de Nederlandse kenniseconomie op
peil te houden. De kunst is om ICT goed ingebed te
krijgen in de onderwijspraktijk; alleen dan heeft het
een meerwaarde. Het is niet zomaar een leuk extraat-
je. De ene school is hier verder in dan de andere. Dit
heeft ook te maken met de keuze voor traditioneel of
vernieuwend onderwijs.

Richtinggevend
Van de innovatieve basisscholen in Nederland (en
zelfs ook internationaal), is ‘t Vrieske Honk uit Vrie-
scheloo richtinggevend op ICT gebied. Dit blijkt wel
uit de prijzen en nominaties die de dorpsschool
inmiddels op het lijstje heeft staan, zoals computer-
school van Nederland 2003-2004 (COS Awards), geno-
mineerd voor de Nationale Onderwijsprijs afdeling
Groningen (2005), 2e bij de Wubbo Ockels Juniorprijs
(april 2006)… De school ontvangt ook regelmatig ver-
tegenwoordigers vanuit het onderwijs, de overheid
en het bedrijfsleven. Bovendien trekken leerlingen en
hun begeleiders door het hele land om workshops te
geven over de werkwijze op hun school, in de hoop
dat andere scholen daar iets van opsteken. Tijdens
het AVS-congres in april waren ze ook te gast en
gaven de leerlingen twee workshops. Directeur Bas
Pieterse is de motor achter deze good practice. Al zo’n
tien jaar geleden, op een congres van Microsoft, door-
zag de ambassadeur van VTB (Verbreding Techniek
Basisonderwijs) Noord Nederland de waarde van ICT
voor het onderwijs: “ICT moet tegenwoordig een rol
spelen in je onderwijsconcept. Het is een must. Een
noodzaak ingegeven door de ontwikkelingen in de
maatschappij. Die verandert, dus de school moet ook
veranderen. Je moet ICT benutten.”
Pieterse introduceerde zo’n vijf jaar geleden het Dal-
tononderwijs als basisconcept op ’t Vrieske Honk,
met als doel het bevorderen van verantwoordelijk-
heid, zelfstandigheid en samenwerken. Tijdens het
veranderproces kwam het kind steeds centraler te
staan en nam – naast onderwijsinnovatie – techniek
een belangrijke plaats in. “De vakken zijn eerst stap
voor stap aangepast door de vraag te stellen: ‘Wat wil-
len we, wat moeten we en wat kunnen we?’ Toen
hebben we ICT geïntegreerd in de vakken. Methodes
zijn namelijk niet de enige leerbron. Dit wil niet zeg-
gen dat we ze overboord hebben gegooid, maar ze
functioneren nu meer als handvatten. Periodieke
toetsen, vaste opdrachten en de Cito-toets blijven
onderdeel van het lesprogramma.”

“ICT laat zien hoe het 
anders kan.”
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Houding leerkracht
Een andere houding van de leerkracht is een voor-
waarde voor innovatie en ICT toepassingen in de klas.
De leerkracht wordt een coach die de middelen biedt
en de regie steeds meer loslaat. Nieuwe media onder-
steunen zijn of haar verhaal. Pas afgestudeerde leer-
krachten zijn meer vertrouwd met ICT, maar oudere
leerkrachten zullen nieuwe kennis moeten vergaren,
zich aanpassen en veranderen. Daarbij spelen de
onderwijsopvatting en persoonskenmerken een
belangrijke rol. Directeur Pieterse stuitte aanvanke-
lijk op weerstand vanuit de leerkrachten op ’t Vrieske
Honk: “Dit hebben we stap voor stap opgelost. Leer-
krachten moeten bewust kiezen voor de visie en het
onderwijsconcept van een school. Ze moeten ervoor
open staan. Het vraagt een mentaliteitsverandering.
Als een leerkracht echt niet wil, is een andere school
een betere optie. Ze vormen dan ook geen goed voor-
beeld voor anderen. Als ze er wel voor gaan, is het
essentieel dat ze de tijd krijgen om nieuwe dingen te
leren. Sommigen leren het zichzelf of via collega-leer-
krachten en bezoeken congressen, maar er zijn ook
begeleidingstrajecten mogelijk.”
Uit het eerdergenoemde onderzoek van TNS NIPO
blijkt dat de nadruk op scholen verschuift van de aan-
schaf van ICT middelen naar kwaliteitsverbetering,
de competenties van leerkrachten en het didactisch
gebruik van ICT. De kennis hierover neemt ieder jaar
toe en heeft prioriteit bij het schoolmanagement.
Collegialiteit en teamgeest zijn erg belangrijk voor
professionalisering: leerkrachten leren het meest
over ICT toepassingen in de klas door samenwerking
met collega’s.

Kostenplaatje
Het klinkt allemaal leuk en aardig, maar ICT is ook
kostbaar. Een smartboard kost bijvoorbeeld duizenden
euro’s. En wat te denken van aangepast meubilair?

opslaan en op die manier ook mailen naar kinderen
die ziek thuis zitten of het aanbieden als huiswerk-
hulp. Nu scannen veel leerkrachten nog lesmateriaal
in om te gebruiken voor het smartboard, maar educa-
tieve uitgeverijen ontwikkelen momenteel ook speci-
aal lesmateriaal voor het gebruik van smartboards.

Volgens Marieke van Osch van Stichting Kennisnet Ict
op School is het makkelijker om ICT te integreren in
het onderwijs bij scholen die niet klassikaal werken.
“Daar wordt meer zelfsturend gewerkt en bestaat
minder angst om van de methode af te wijken. Dit
wil overigens absoluut niet zeggen dat klassikaal
onderwijs en ICT niet samengaan. ICT is een vliegwiel
om onderwijs te veranderen. Het laat zien hoe het
anders kan.” Verder vindt Van Osch dat ICT zodanig
ingezet dient te worden, dat het iets toevoegt aan het
onderwijs. “Het moet geen kopie van de boeken zijn.
Een smartboard is ook geen veredeld beeldscherm.”

Als nadelen noemt ze het feit dat de apparatuur kan
uitvallen, de opkomst van digitaal pesten en het
gevaar om teveel achter de computer te zitten. “Maar
flexibele leerkrachten overwinnen deze nadelen.
Bovendien bestaat er goede voorlichting over bijvoor-
beeld gezond computeren.” Uit een onderzoek van
TNS NIPO naar ICT-ambitie en -praktijk in onderwijs-
land (2005) blijkt wel dat de aansluiting met het
voortgezet onderwijs te wensen over laat; het percen-
tage ICT/computergebruik in het basisonderwijs ligt
vooralsnog hoger dan in het VO. De leerlingen die ’t
Vrieske Honk omruilen voor de brugklas vragen zich
dan ook regelmatig af of ze in Vriescheloo niet een
‘groep 9’ kunnen maken.

Handige links

www.programmavtb.nl

www.m-ict.nl (Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en ICT)

www.ictopschool.net

www.kennisrotonde.nl

www.ispwijzer.nl/workshopgenerator

www.kennisnet.nl

http://denkstapsprong.geedesign.com (dansmat)

www.samensnelopglas.nl

www.schoolvoorbeelden.nl/boeithet

www.schoolvoorbeelden.nl/klikthet

http://vrieskehonk.toplog.nl (weblog Vrieske Honk)

iEARN wereldconferentie 
3 – 7 juli 2006

iEARN is een wereldwijd onderwijsnetwerk voor leer-

krachten en leerlingen, dat internationale ICT onderwijs-

projecten en initiatieven ondersteunt om een bijdrage te

leveren aan goed onderwijs en een duurzame ontwik-

keling. ICT onderwijservaringen delen of ervan leren? 

Dit jaar vindt de iEARN wereldconferentie plaats in Neder-

land, van 3 t/m 7 juli in Enschede. Voor schoolleiders,

leerkrachten, leerlingen en ICT coördinatoren in het PO en

VO. Surf naar www.iearn2006.nl

“Veel subsidies liggen klaar 
op de plank.”
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In Engeland en Frankrijk wordt het gebruik van
smartboards sterk gestimuleerd door de overheid. De
gemeente Den Haag kent inmiddels ook een stimule-
ringsregeling voor de aanschaf van digitale schoolbor-
den. Dit neemt niet weg dat ruim 80 procent van de
scholen de materiaalkosten als knelpunt noemt bij de
invoering van techniek op school (VTB auditrapport
2005). Pieterse verbaast zich hierover. “Veel subsidies
liggen klaar op de plank, maar veel schoolleiders
weten de weg ernaartoe niet te vinden. ‘n Keertje
googelen en je vind vanalles, tot en met gratis software.
Er wordt volop over gecommuniceerd. Zo biedt bij-
voorbeeld het Programma VTB scholen 12.000 euro ver-
spreid over drie jaar én organisatorisch en inhoudelij-
ke ondersteuning. Voorwaarde is dat de school
techniek integreert in het curriculum.” Naast VTB zijn
er potjes bij de provinciale overheden en het ministe-
rie van OCW. De Kennisrotonde van Stichting Kennisnet
Ict op School biedt de mogelijkheid om zelf kennis in

AVS Voordeel 
op multimedia

te brengen op het gebied van ICT gebruik in de klas,
of deze kennis te ‘halen’ bij andere scholen. Daarbij
wordt indien nodig (financiële) ondersteuning gebo-
den. Via het Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren en
ICT, een initiatief van aantal ministeries samen, is een
rijksbijdrage beschikbaar voor organisaties (waaron-
der scholen) die goede initiatieven kunnen voordra-
gen op het gebied van slimme ICT toepassingen voor
de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.
Pieterse ging voor ’t Vrieske Honk bovendien op zoek
naar bedrijven hem wilden ondersteunen. “Je moet
wel flink netwerken, maar ze doen graag mee als ze
zien dat het in ieders belang is. Bedrijven en fabrikan-
ten krijgen via de school immers veel exposure. Een
schooldirecteur is een ondernemer. Daar hoort het
creëren van financiële mogelijkheden ook bij.” Het
liefst zou hij een heel nieuwe school bouwen: “Zonder
lokalen, letterlijk en figuurlijk vanaf de grond af die
onderneming opzetten. Hopelijk krijg ik die kans.” <

Het onderwijs maakt steeds meer gebruik van multimedia-

oplossingen. Daarom is de AVS in gesprek gegaan met TICC

Vision, een bedrijf gespecialiseerd in multimediaoplossin-

gen en leverancier van NEC & IBM, twee marktleiders in de

multimedia voor scholen. 

Voor de AVS is een speciaal aanbod geselecteerd. Via AVS

Voordeel kunnen scholen met kortingen bij TICC Vision

terecht voor onder andere smartboards. Bovendien biedt

TICC Vision een ontzorgingsconcept; apparatuur, installatie,

software, onderhoud, gebruikstrainingen en verzekeringen

maken deel uit van één totaalpakket. Dit alles voor een vast

bedrag per maand per opstelling, inclusief alle services.

Zodat scholen niet de grote hap in één keer betalen. 

Kijk voor meer informatie op www.avs.nl > Vereniging >

AVS Voordeel

Ahrend

Alberts

Canon

Cogas

Douwe Egberts Coffee Care

Elsevier Overheid

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

OHRA

TICC

AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 
Dat is het idee achter AVS Voordeel. Om u te helpen bij het kiezen
uit het vaak versnipperde aanbod, hebben we afspraken met diverse
aanbieders gemaakt. Met het oog op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze service 
van de AVS? 
Mail ze naar de AVS, voordeel@avs.nl. 
Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.
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> Bovenschools management: kosten en baten
Onlangs verscheen het onderzoeksrapport ‘Management en bestuur, onderzoek naar

de inrichting van bovenschools managementbureaus in het primair onderwijs’ van ITS.

Uit dit onderzoek, naar de organisatie en efficiency van bovenschoolse organisaties,

blijkt onder andere dat bovenschools managers weinig toekomen aan de

beleidsmatige kant van hun functie. Hoe is dat in de praktijk?

Het onderzoek, uitgevoerd door Froukje Wartenbergh-
Cras en Nico van Kessel in opdracht van VOS/ABB,
geeft allereerst een gedegen overzicht van de inrich-
ting van het bovenschools management in het primair
onderwijs. Daarna volgt een overzicht van de taken
van het bovenschools management en een overzicht
van de kosten. Vooral dat laatste heeft een meerwaar-
de; er waren al wel eerdere onderzoeken over de
inrichting en kosten van bovenschools management-
bureaus*, maar zulke exacte gegevens over de bekosti-
ging van het bovenschools management waren nog
niet bekend. De kosten van bovenschoolse bestuurs-
bureaus bedragen gemiddeld 3,8 procent van de totale
begroting. Uitgedrukt in kosten per leerling is dat 155
euro. Naarmate besturen minder scholen onder zich
hebben, zijn de kosten hoger (zie tabel). 

In de conclusie van het onderzoek wordt onder meer
aangegeven dat het bovenschools management een
belangrijke rol speelt in het bestuur en management
van het primair onderwijs, dat men redelijk zuinig
omgaat met de financiële middelen en dat de rijks-
vergoedingen op dit terrein onvoldoende zijn om de
noodzakelijke uitgaven te dekken. 

Taken 
Zoals gezegd gaat een van de onderdelen van het
onderzoek over de taken van het bovenschools
management. Bij veel taken blijkt er te weinig tijd te
zijn voor voldoende diepgang; voor een groot deel
komt de bovenschools manager er nu niet aan toe.
Het gaat dan om beleidsmatige zaken op het gebied van
personeel, huisvesting en financiën, kwaliteitsbeleid
en onderwijskundig beleid. Dit aspect kwam ook naar
voren in een AVS onderzoek*. Hoe uit zich dat in de
praktijk? Hebben bovenschoolse managers en
bestuurders echt te weinig tijd voor beleidsmatige
zaken? Wordt de tijd opgeëist door de waan van de
dag? En als bovenschoolse managers er toch in slagen
hun focus te verleggen naar de beleidsmatige kant in
plaats van brandjes blussen, wat is dan hun strategie?
Wat valt er van hen te leren?

* ‘De (meer)waarde van bovenschools management’ (2003) door

N. Raaijmakers, J. de Ruijter en A. van der Linde. Onderzoek AOC

i.s.m. de AVS, verkrijgbaar via de AVS. 

> Tekst Mariette Schrader en Anneke van der Linde

Beleid maken 
of brandjes blussen? 

Kosten managementbureaus op de totale begroting
naar aantal scholen (in procenten) 

Gemiddelde Minimaal Maximaal N

4 t/m 6 4,3 0,6 10,0 36

7 t/m 10 4,2 1,0 10,0 51

11 t/m 15 3,6 1,0 8,0 47

16 t/m 20 3,8 1,2 8,0 17

21 of meer 2,7 1,0 5,0 17

totaal 3,8 0,6 10,0 168

Bron: ITS



eens bijspringen als een staflid ziek is. Alleen maar
met beleid bezig zijn, vind ik trouwens niet goed.
Ik wil van alle ad hoc zaken op de hoogte zijn en voer
daarvan dié zaken uit die me bij de werkvloer hou-
den. Ik let wel goed op dat ik niet elk aapje op mijn
schouder neem, want als ik dat meer dan veertig pro-
cent van mijn tijd doe, ben ik te duur voor mijn orga-
nisatie. Bovenschoolse managers die teveel tijd aan
ad hoc zaken besteden, raad ik aan eens goed te kij-
ken hoe de verantwoordelijkheden liggen. Zij moeten
zich afvragen of sommige daarvan niet lager in de
organisatie thuishoren: schoolleiders zijn immers
integraal aansprakelijk binnen bepaalde kaders.
Verder moet je niet overdreven zorgzaam willen zijn.
Ook ik heb dat moeten afleren.” <

“Niet elk aapje 
op je schouder nemen.”

Herman van Meerem, algemeen directeur Stichting Roos (14 openbare basisscholen, 2000 leerlingen, 190 medewerkers), Rijssen

“Ik schat dat ik ongeveer zestig procent van mijn tijd
kwijt ben aan beleidsmatige, en veertig procent aan
beheersmatige zaken. Over die verdeling ben ik best
tevreden. Het betekent dat ik voldoende toekom aan
mijn kerntaak: de uitvoering van de missie, visie en
ambities voor het openbaar onderwijs, zoals mijn
bestuur die heeft vastgesteld. Daarvoor heb ik een
sterk mandaat gekregen. Dit betekent dat schoollei-
ders in Hellendoorn, Rijssen-Holten, Twenterand en
Wierden één leidinggevende boven zich hebben.
Samen met hen bepalen we de koers – die ik scherp
bewaak – van het schip. Ik voel mij een roerganger
en zo zien de schoolleiders mij ook.
Mijn staf voert veel beheersmatige taken uit. Daar-
door heb ik niet zoveel last van de waan van de dag,
al komt het soms voor. Zo moet ik bijvoorbeeld wel

Ik besteed ongeveer negentig procent van mijn tijd
aan beleidsmatige zaken. De rest is voor brandjes
blussen. Over deze verdeling ben ik redelijk tevreden.
Toen ik vier jaar geleden in deze functie startte, was
de verhouding zestig – veertig. Ik heb er hard aan
gewerkt om dit te veranderen. Ik word niet door
beleidsmedewerkers ondersteund: ik ben mijn eigen
stafbureau. In geval van nood kan ik wel een beroep
doen op een schooldirecteur. Verder sta ik nog een
enkele keer voor de klas. Zo houd ik extra voeling
met de leerlingen. Ons bovenschoolse motto is niet
voor niets: ‘Omdat het om kinderen gaat’. Brandjes
blussen hoort er gewoon bij. Ik word er steeds handi-
ger in. Soms, vooral als er kinderen in het geding
zijn, geeft dat extra veel voldoening. Bovenschoolse
managers die hieraan veel tijd kwijt zijn, trekken
misschien teveel naar zich toe. Ga vooral niet op de
stoel van een schooldirecteur zitten.” <

“Brandjes blussen 
hoort erbij.”

Henk Huizer, bovenschools manager Vereniging een school met de Bijbel (vier christelijke basisscholen,

2000 leerlingen, 170 medewerkers), Dordrecht

“Ik zie mijzelf als een maatschappelijk ondernemer.
Onze Vereniging krijgt immers geld van het rijk om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kin-
deren. Als een schooldirecteur een goed plan heeft
voor een schooleigen adaptief model – wij willen
immers geen eenheidsworst – stellen wij daarvoor
financiële middelen beschikbaar. In mijn functie van
bovenschools manager Beleid en Projecten vorm ik
de schakel tussen het bestuur en de schooldirecteu-
ren. Hiervoor ben ik gemandateerd. Mijn belangrijk-
ste taak is hen bij de ontwikkeling van zo’n model te
stimuleren, scherp te houden en met kritische vragen
te bestoken. Dit moet immers uit bepaalde compo-
nenten bestaan en de uitvoering dient controleerbaar
te zijn. Als uitgangspunt kunnen schooldirecteuren
een beleidsnotitie gebruiken die ik speciaal voor dit
doel samen met hen heb geschreven. 
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ving in de organisatie kan ik mij over enkele maan-
den nog meer op mijn kerntaak richten. Tot voor
kort bestond het College van Bestuur namelijk uit
twee personen. Doordat we de vacature die is ont-
staan door het vertrek van mijn medebestuurder niet
opvullen, en we een aantal uitbestede zaken zelf gaan
doen, kunnen we met het vrijkomende geld de staf
uitbreiden.
Bovenschoolse managers en bestuurders dienen zich
regelmatig af te vragen waarop ze bij hun organisatie
aanspreekbaar zijn. Zij moeten hun werk zo inrichten
en plannen dat ze aan hun kerntaak toekomen. Dat is
hun eigen verantwoordelijkheid. Vinden zij dat de
balans te ver doorslaat naar beheersmatige zaken, dan
moeten zij daar zelf verandering in aanbrengen. Het is
je eigen keuze of je zelf veel doet of uitbesteedt.” <

“Zelf verantwoordelijk 
voor de balans in je werk.”

Wubbo Wever, voorzitter College van Bestuur Vivente, Stichting Christelijk Primair Onderwijs (15 christelijke basisscholen,

3800 leerlingen, 400 medewerkers), Zwolle

“Ik ben niet zo dol op het woord beleid. Ik kan wel
een mooie notitie schrijven, maar als deze vervolgens
niet leidt tot verandering van gedrag, heeft de organi-
satie er niks aan. Medewerkers laten nadenken, prik-
kelen en uitdagen: daar gaat het om. Mijn kerntaak
bestaat uit het besturen van de organisatie. Dat bete-
kent dat ik verantwoordelijk ben voor het ontwikke-
len van een gezamenlijke visie en missie en voor de
strategie om deze te bereiken. Daarom werk ik voort-
durend aan de verbetering van de kwaliteit. Hoeveel
tijd ik besteed aan besturen versus beheren, vind ik
lastig om aan te geven. In ieder geval ben ik veruit
het meest met besturen bezig. Dat kan dankzij een
prima staf, die veel uitvoerende taken op het gebied
van onderwijs, huisvesting, financiën en personeels-
zaken voor haar rekening neemt en de goede onder-
steuning van het secretariaat. Vanwege een verschui-

wat op. We komen wekelijks bij elkaar om beleids-
matige en lopende zaken te structureren en onder-
ling te verdelen. Verder zijn er jaarlijks voortgangsge-
sprekken met onze scholen. Daarmee voorkomen we
‘hap-snapwerk’. We vieren wat goed gaat, stellen vast
wat minder loopt en spreken af wat we daaraan gaan
doen.
Ik heb één van de leukste banen die er bestaan. De
samenwerking met de bovenschoolse managers en
de schoolleiders verloopt uitstekend en het bestuur
geeft mij de ruimte. Ik kom aan mijn kerntaken toe.
Wat daarbij beslist helpt, is dat wij geen traditioneel
gebouw hebben maar een digitaal kantoor. Dit bete-
kent dat de bovenschoolse managers vanuit hun
eigen huis werken. Daardoor zijn de werkafspraken

“Digitaal kantoor 
absolute aanrader.”

Jules van Brecht, algemeen directeur Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied (14 katholieke basisscholen,

3900 leerlingen, 320 medewerkers), Nieuwegein

“Aan het einde van een schooljaar worden mensen
moe en kan de spanning oplopen. Dan moet ik wel
eens een brandje blussen. Verder komt dit niet zo
vaak voor. Ik kan niet in een cijfer uitdrukken hoe-
veel tijd ik daarmee bezig ben. Het bestuur van
SKSWW geeft de hoofdlijnen aan en stelt het beleid
vast, het BMT (Bovenschools Managementteam)
tekent voor de dagelijkse leiding, en de scholen zijn
in grote mate zelfsturend.
Het BMT bestaat uit drie bovenschoolse managers
waarvan ik er één ben. Als algemeen directeur ben ik
verantwoordelijk voor de totale aansturing en de toe-
passing van ict. Mijn beide collega’s hebben het per-
soneel en de onderwijsinhoudelijke zaken, de finan-
ciën en gebouwen in hun portefeuille. Zo vang je heel
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noodzakelijkerwijs scherper en word ik minder voor
‘brandjes’ gestoord. Een digitaal kantoor is dan ook
een absolute aanrader, evenals het uitbesteden van
staffuncties en het inhuren van bestuur- en manage-
mentondersteuning zoals wij dat doen. Als je die
organisatorisch goed wegzet bij een onderwijsbu-
reau, scheelt dat een hoop zorgen. Verder ondervind
ik veel baat bij de praktische managementfilosofie
van Stephen R. Covey. Mede dankzij zijn boek ‘De
zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ kan
ik mijn taken nog beter structureren en zijn mijn
werk en privé-leven in balans. Elke vrijdagmiddag ga
ik na of ik nog op de goede weg zit en wat de plan-
ning voor de komende week is. Dat uurtje bespaart
me veel tijd.” <

Hoopvol
De vier portretjes laten zien dat de uitkomsten van
eerdergenoemde onderzoeken niet voor iedere boven-
schoolse manager gelden: het is mogelijk erin te sla-
gen een goede balans te vinden tussen ‘beleid maken
en brandjes blussen’. Dit biedt hoop voor de toekomst.

> Het ITS-onderzoek ‘Management en bestuur, onderzoek

naar de inrichting van bovenschools managementbureaus

in het primair onderwijs’ kunt u downloaden via:

www.vosabb.nl

Werkconferentie ‘Bovenschools management,
nu en in de toekomst’

Op 14 juni organiseren de AVS en VOS/ABB gezamenlijk

een werkconferentie in ’t Spant in Bussum. Met onder meer

de presentatie van het ITS-onderzoek naar de organisatie

en efficiency van bovenschools managementbureaus. 

Meer informatie vindt u op www.avs.nl > 

Nieuws & Agenda > Congresagenda

Aanmelden kan via www.deelnameregistratie.nl

Uw mening telt
Uitslag webpoll ‘Burgerschap op school’

De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal

www.avs.nl kunnen reageren op onderstaande stelling.

De uitslag staat erbij vermeld.

Vindt u dat er een gemeenschappelijk (les)programma
moet komen voor de invoering van actief burgerschap
en sociale integratie op school? 

Ja, alleen dan heeft burgerschapsvorming op school

een kans van slagen. 

Nee, scholen moeten zelf invulling kunnen geven aan

de manier waarop ze burgerschapsvorming vorm geven.

Nieuwe webpoll
De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt

reageren luidt:

De zomervakantie is een goede periode om orde op zaken
te stellen en achterstallig werk in te halen.

• Ja, er blijven gedurende het schooljaar zaken liggen

waar ik niet aan toe kom en daar gebruik ik (deels)

de zomervakantie voor.

• Nee, vakantie is voor mij echt vakantie. Ik neem

absoluut geen werk mee naar huis.

Ga naar www.avs.nl en geef uw mening!
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< Mei 2006 < Kader Primair 42

> De Staat van het Onderwijs

Eind april presenteerde de Onderwijsinspectie haar jaarverslag 2004-2005, ‘De staat

van het Onderwijs’. Hierin net als vorig jaar aandacht voor veiligheid, uitval, het

lerarentekort en de ‘zeer zwakke scholen’ die voortaan keurig op één lijst terug te

vinden zijn op Internet. Het meest opvallende nieuws was dat het technisch lezen bij

veel kinderen ver onder niveau blijkt te zijn. De Inspectie luidt de noodklok, de

minister wil maatregelen. Maar wat vindt het onderwijsveld zelf?

> Tekst Bert Nijveld en Marc Mathies

‘Leesonderwijs onder niveau’

Minister Van der Hoeven krijgt het onderwijsjaarverslag uitgereikt van inspecteur-generaal Kete Kervezee.
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ten, opleidingen en nascholingsinstituten om de tafel
gaan zitten om de problemen te bespreken en ervoor
te zorgen dat vooral schoolleiders zich meer bewust
zijn van het probleem. Ook minister Van der Hoeven
zei bij het in ontvangst nemen van het verslag dat zij
samen met de onderwijsorganisaties aan verbetering
wil werken. Ook zei ze dat de Inspectie scholen moet
controleren op technisch leesonderwijs en dat er bij
slecht presteren direct verbeterplannen opgesteld
moeten worden. 

Ontoereikend
Directeur Acda merkt overigens op dat de gegevens
over het leesonderwijs niet nieuw kunnen zijn voor
de scholen. Ze zijn immers heel goed zelf in staat om
dit soort kengetallen via Cito-scores en hun leerling-
volgsysteem boven tafel te krijgen. Acda: “Ik merk
wel dat de geboden faciliteiten op schoolniveau, om
te komen tot een structureel goede inhoudelijk bege-
leiding vanuit leerkrachten, beslist ontoereikend zijn.
Ik hoop dat het signaal van de Inspectie ook politici
aan het denken zet. Ik vraag mij af of die politici zich
in voldoende mate realiseren wat de problematiek is
die op de scholen speelt, dat er op een andere manier
toebedeeld zou moeten worden in plaats van al dat
geschraap. Je kunt als school wel heel veel willen op
het gebied van zorgverbreding, maar de middelen om
dat op een professionele manier te doen schieten
tekort. Ik vind dat ronduit verontrustend. De beschik-
bare lumpsum is niet toereikend om alle essentiële
taken binnen de school te kunnen uitvoeren. Voor
het leesonderwijs zou je er bijvoorbeeld aan kunnen
denken een leescoördinator aan te stellen. Maar dan
moet je zo’n taak ook goed kunnen invullen, daar
ontbreekt het aan.”

Volgens inspecteur-generaal Kervezee is onderwijs-
kundig leiderschap onontbeerlijk voor het op poten
zetten van de school. Dus ook als het gaat om het
leesonderwijs. Kervezee: “Dat heeft niet direct te
maken met meer geld of meer mensen in de klas.
Natuurlijk zou dat helpen. Dat is ook een van de pun-
ten waarop een goede schoolleider zich bewijst: zorg
dragen voor goede registratiemogelijkheden en de
consequenties daarvan oppakken. Bijvoorbeeld door
het organiseren van meer handen in de klas. Of dat
nu ouders, onderwijsassistenten of remedial teachers
zijn.” Leon Acda kan deze uitspraak in grote lijnen
wel onderschrijven: “Je primaire taakstelling als
directeur is het onderwijsinhoudelijk beleid op
school. Zo hebben wij dat tenminste binnen ons
bestuur afgesproken. Dat betekent dus dat als je con-

Leon Acda, directeur van basisschool Voordorp in
Utrecht – de school staat goed aangeschreven en
haalt uitstekende resultaten – reageert op de consta-
teringen: “Het mag duidelijk zijn dat dit een veront-
rustend bericht is en het is een goede zaak dat dit
gesignaleerd wordt. Het is verontrustend in die zin
dat je een directe relatie mag leggen tussen geconsta-
teerd zwak lezen en de problematiek van dyslexie en
leeszwakke kinderen. Achterstanden bij jonge kinde-
ren worden niet onderkend of onvoldoende onder-
steund en begeleid. Dit werkt onherroepelijk door in
het verdere leer- en ontwikkelingsproces.” Het is vol-
gens Acda afhankelijk van de schoolpopulatie – “dat
speelt zeker een rol” – hoe je daar als school intern
mee omgaat. “Wij hebben onlangs nog een gesprek
gehad met onze begeleidingsdienst over dyslexie. Op
basis daarvan bekijken we de organisatie van ons
technisch leesonderwijs nog eens nauwlettend. Kan
het anders, kan het beter? Verder hebben we naar de
onder- en middenbouwgroepen toe afgesproken dat
technisch lezen elke week op diverse vaste momen-
ten expliciete aandacht krijgt.”

Muur
‘Een kwart van alle basisschoolleerlingen in groep 8
leest ver onder het niveau dat zij zouden moeten
beheersen’ was één van de meest opvallende conclu-
sies uit het jaarverslag van de Onderwijsinspectie.
Nader onderzoek toont aan dat er tussen scholen en
klassen grote verschillen zijn en dat deze verschillen
nauwelijks met achtergrondkenmerken (etniciteit,
sociaal economische situatie) van leerlingen te
maken hebben. Volgens het inspectieverslag zijn het
de leerkrachten die met hun didactisch handelen het
verschil kunnen maken, juist bij technisch lezen.
Door goed aan te sluiten bij de verschillen tussen
leerlingen, veel feedback te geven, het systematisch
vastleggen van vorderingen en extra hulp bieden aan
zwakke lezers. Ook zou men in de kleutergroepen al
systematisch aandacht moeten besteden aan vaardig-
heden die belangrijk zijn voor het leesonderwijs. Tij-
dens de perspresentatie, waarbij minister Van der
Hoeven het verslag in ontvangst nam, vergeleek
inspecteur-generaal Kete Kervezee het technisch lees-
onderwijs met het metselen van een muur. “Ligt één
rij stenen niet goed, dan krijg je geen stevig bouw-
werk. Mis je een stevige basis, dan krijg je problemen
in een later stadium en bij andere vakgebieden.”
De AVS neemt de conclusies serieus. Voorzitter Ton
Duif: “Het lage niveau van het leesonderwijs is het
gevolg van te weinig methodisch leesonderwijs op
scholen. Leerkrachten stoppen daar te vroeg mee en
gaan te snel over tot alleen maar oefenen. Ze kijken
dan niet meer hoe het komt dat sommige kinderen
niet meer vooruitgaan. Leerkrachten en schoolleiders
moeten zich realiseren dat kinderen die niet goed
zijn in technisch lezen hier hun hele verdere school-
carrière last van hebben.” De AVS wil met leerkrach-

“Ik hoop dat het signaal van de
Inspectie ook politici aan het
denken zet.”
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raal is het prima om je als school te profileren met
een eigen programma-aanbod. “Maar vergeet niet wat
je gewoon moet doen. Onderwijs is geen fun-factory.
Soms moet je uitleggen dat je eerst iets moet doen,
ook al is dat saai, om er vervolgens iets leuks me te
kunnen doen.”
De Sterrenzanger in Alkmaar is zo’n vrije school die
op de lijst van zeer zwak presterende scholen voor
komt. “Niet leuk natuurlijk, heel vervelend”, reageert
directeur Kees Verhage. “Wij zijn daar vorig jaar
zomer op terecht gekomen. Wij hebben dat naar de
ouders gecommuniceerd. Ouders kiezen voor een
school waar met een eigen leerplan wordt gewerkt;
een leerplan dat niet helemaal strookt met wat de
Inspectie voorschrijft. Zij hebben toen hun vertrou-
wen in de school uitgesproken. Nu, met deze nieuwe
lijst, is het een ander verhaal. Opnieuw is het erin
gewreven met publicaties in de landelijke pers. Dit
heeft veel meer impact. Ouders die kun kind hadden
aangemeld, trekken zich nu terug en ook onder
ouders die hier al kinderen hebben is onrust ont-
staan.”

Verhage wijt het feit dat zijn school op de lijst staat
deels aan de afwijkende aanpak die een vrije school
nu eenmaal kenmerkt. “Wij zijn nogal terughoudend
in het toetsen van leerlingen. Dat maakt het meten
van resultaten moeilijker. Ouders willen best extra
zorg voor hun kind, maar stellen het niet op prijs als
hun kinderen het etiket van de extra leerweg opge-
plakt krijgen. Onze kleuterklassen zijn nog echte
speelleerklassen, met het taal- en leesonderwijs in die
groepen blijven we dus wat achter. Een ander punt
waar de inspectie over valt is het niveau van onze
beschrijving van ons onderwijskundig handelen en
het vastleggen van protocollen. Daar hebben ze een
punt en daar werken wij dus aan. De constatering dat
wij nog teveel frontaal klassikaal onderwijs geven
bestrijd ik. Dat ligt puur aan de manier en het
moment waarop het inspectiebezoek is uitgevoerd.”
Minister Van der Hoeven stelde dat verbeterplannen
geen lange termijnplannen mogen zijn. Het moet ook
snel resultaat opleveren. Eventueel met hulp. Lukt het
niet of wordt hulp geweigerd, dan volgt als uiterste
consequentie de stopzetting van de bekostiging. Ver-
hage: “Uiteraard werken wij aan verbetering. Alle pro-
tocollen functioneren nu naar behoren. Op het gebied
van instructievormen zitten we in een ontwikkelings-
proces. We proberen die te integreren met onze eigen
werkwijze, wat nog best lastig is. Toch zullen we op
lichtelijk gespannen voet met de Inspectie blijven
staan. We hopen dat we die ruimte krijgen.” <

stateert dat het leesonderwijs beter moet, je er samen
met je leerkrachten en eventuele externe ondersteu-
ning alles aan doet om het op de rails te krijgen. En
ik vind ook dat je een duidelijk appèl op de ouders
mag doen. Ook ouders hebben een verantwoordelijk-
heid als gaat om de ontwikkeling van taal en lezen.
Het gaat te ver om steeds maar alle verantwoordelijk-
heid bij de school te leggen, ook al ben je een leerin-
stituut. Opvoeding van kinderen doe je in nauw over-
leg met ouders, datzelfde geldt op cognitief gebied.
Het is de taak van de leerkracht of intern begeleider
om de ouders attent te maken op hiaten in het lezen
van hun kinderen. Geef ze handreikingen hoe ze
daarin thuis meer kunnen ondersteunen.”

Zwakke scholen
Een ander punt uit het inspectiejaarverslag dat stof
deed opwaaien, was de mededeling dat de zeer zwak
presterende scholen voortaan op één lijst op Internet
gepubliceerd worden. Dit maakte uiteenlopende reac-
ties los. Variërend van ‘Hiermee wordt het doodvon-
nis van de scholen getekend’ (AOb), ‘Deze gegevens
stonden toch al lang, maar tot nu toe verspreid, op
Internet’ (Onderwijsinspectie) tot ‘Welk doel dient
dit, kunnen we niet beter letten op hoe we die scho-
len helpen te verbeteren?’ (AVS). Feit blijft dat het nu
eenvoudiger wordt om te zien of ‘jouw school’ op die
lijst voorkomt. En ook dat daags na het vrijgeven van
de lijst al bleek dat er een school op stond die daar
niet thuis hoorde. Feit is daarnaast dat op de lijst van
zeer zwak presterende scholen bovengemiddeld veel
vrije scholen voorkomen. Kervezee, gevraagd naar
een mogelijke oorzaak daarvoor: “Het geven van
ruimte is goed. Het zoeken naar aansluiting bij de
leefwereld van kinderen ook. Maar sommige uit-
gangspunten zijn ‘bewezen goed’. Zoals technisch
lezen. Dat moet je systematisch en structureel aanbie-
den. En veel herhalen.” Volgens de inspecteur-gene-

“Ouders die kun kind hadden
aangemeld, trekken zich
nu terug.”

Kervezee: “Onderwijs is geen fun-factory.”

vervolg pagina 43
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> TOM en interventies

Op katholieke basisschool De Achtbaan in Melick zijn onder leiding van directeur Henk

Simons allerlei vernieuwingen gerealiseerd, waaraan Teamonderwijs op Maat (TOM)

ten grondslag lag. Welke interventies moet een schoolleider daarbij hanteren en hoe

reageert het team erop? Leerkracht George Heuts: “Het was even wennen, maar ik

zou nu niet anders meer willen. Het geeft me iedere dag opnieuw weer energie.”

Elke dag fluitend 
naar je werk

“We doen het echt samen en benutten elkaars sterke punten”, aldus leerkracht Heuts.

> Tekst Mariëtte Schrader

Foto’s: Margot Meijer
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teur, waarmee hij mij gericht steunde, stimuleerde
en begeleidde, durfde ik alles aan. Ik kon altijd op
hem en de teamleden terugvallen. Nu zou ik niet
meer naar de oude situatie terug willen. Leerlingen
en leerkrachten komen beter tot hun recht. Dat geldt
zeker voor mij.” Als interventiekanaal gebruikte
directeur Simons onder meer de wekelijkse cluster-
vergaderingen (‘360 graden feedback’), functione-
ringsgesprekken en het Persoonlijk Ontwikkelings-
plan (POP).

Vooral de gedeelde verantwoordelijkheid voor een
groep bevalt leerkracht Heuts uitstekend. Hij ervaart
het als een grote lastenverlichting. “We doen het echt
samen en benutten elkaars sterke punten. Daarvan
leer ik nog elke dag. Zoiets kan alleen maar als de
sfeer onderling goed is. Ik krijg veel feedback, voel
mij veilig binnen mijn cluster en durf te zeggen wat
ik op mijn lever heb. Ook als ik mij wat onzeker voel,
zoals destijds bij de invoering van computers.”
Dankzij een forse gift van een jubilerend bedrijf kon
De Achtbaan al in een vroeg stadium op grote schaal
multimediacomputers inzetten. Zij spelen een
belangrijke rol als leerbron en communicatiemiddel.
Achtbaan-directeur Simons: “Denk eens aan zelfstan-
dig leren, wereldverkennende projecten en portfo-
lio’s die bij ons de plaats van schoolrapporten hebben
ingenomen. Of aan openbare, digitale vergaderversla-
gen. Daaraan hebben we met zijn allen keihard
gewerkt. Het team kan zich geen school meer zonder
ICT voorstellen.” Heuts knikt instemmend en wijst
naar de pc op zijn bureau. “Vroeger vroeg ik wel eens
gekscherend om een hamer, maar dat is lang geleden.
Ik kan de computer geen dag meer missen; hij staat
continu aan. Ook dat heeft alles te maken met de
ondersteuning die ik van directie en team krijg.”
Heuts vindt dat hij goed uit het vernieuwingsproces
is gekomen en denkt nu anders over de organisatie
van het onderwijs en de inzet van het team.

Bewust inzetten
Directeur Simons zette bewust een aantal interven-
ties in, omdat hij die noodzakelijk achtte. “George
Heuts was dertig jaar lang op dezelfde school keizer
in zijn eigen klas geweest en moest – evenals de
andere leerkrachten – mee in het vernieuwingsproces
dat ik na de fusie in gang heb gezet. Hij had immers
nog tien jaar op De Achtbaan voor de boeg. Als direc-
teur is het mijn taak ervoor te zorgen dat elke leer-
kracht op De Achtbaan competent is en blijft, en zin
heeft in zijn werk. Dat betekent dat ik hem kan inzet-

De Achtbaan ligt aan een groot plantsoen in het cen-
trum van Melick, een forensendorp vlakbij Roer-
mond. Het gebouw dateert uit de jaren zeventig. De
school is in 1995 ontstaan uit een fusie van twee
scholen en heeft momenteel 330 leerlingen. Het team
bestaat uit 24 medewerkers. Hun leeftijden lopen fors
uiteen. In november gaat de eerste spade voor nieuw-
bouw de grond in. Zowel directeuren als leerkrachten
kijken uit naar deze mijlpaal. Directeur Simons: “De
huidige school is met zijn traditionele lokalen geen
optimale leeromgeving. Leer- en werkplekken waren
moeilijk te realiseren, waardoor de ontwikkeling van
klassikaal naar klassendoorbrekend onderwijs werd
belemmerd. Desondanks hebben we dat toch bereikt.
Onze leerlingen krijgen onderwijs op maat en zijn
regisseur van hun eigen leerproces. TOM ligt daaraan
ten grondslag.”

Pittig
“In 1995 had ik een pittig fusietraject te gaan”, ver-
telt Simons. “Leerlingen en leerkrachten van De Acht-
baan waren afkomstig van twee basisscholen die
enorm verschilden in cultuur en structuur. Dat viel
zelfs buitenstaanders op. Opvallend was dat zowel
leerkrachten als ouders zich luid roerden; hun
betrokkenheid was groot. Waar lagen de kansen om
samen voortvarend met vernieuwingen aan de slag te
gaan? Een nieuw onderwijsconcept dat met hulp van
de Onderwijsbegeleidingsdienst tot stand kwam,
bracht uitkomst. Het was gebaseerd op mijn onder-
zoek naar de sterke punten van beide fusiescholen en
werd door alle partijen gedragen. Het vormde de aan-
zet voor De Achtbaan. Aandachtsgebieden waren:
zelfstandig leren, wereldverkennende projecten en
een optimale samenwerking tussen de teamleden
onderling. Er moest een sterke, veilige vertrouwens-
band ontstaan. Achteraf gezien hebben we dus toen
al de TOM-pijlers neergezet, terwijl het begrip
Teamonderwijs Op Maat nog niet eens bestond. Want
deze pijlers hebben alles te maken met de organisatie
van het onderwijs, de inrichting van de leeromge-
ving, de inzet van personeel met daaromheen het ver-
anderingsproces.”

Razendsnel
Vernieuwingen volgden elkaar in een razendsnel
tempo op. Leerkracht Heuts: “Iedere leerkracht moest
uit zijn ‘hok’ komen en de deuren tussen de lokalen
werden opengebroken. Leerlingen van dezelfde leef-
tijd zaten niet meer in één klas bij elkaar, maar in
een groep waarbinnen de leeftijden uiteen liepen.
Voortaan was niet één leerkracht verantwoordelijk
voor die groep, maar een aantal samen. ICT deed zijn
intrede. Aanvankelijk stond ik huiverig tegenover
deze vernieuwingen en vroeg mij af: waar moet dat
naar toe? Maar door de interventies van onze direc-

“Leerlingen en leerkrachten
komen beter tot hun recht.”

>
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• Wees transparant in je visie en werk daarmee in je
team. Spreek mensen kritisch aan wanneer nodig
en geef complimenten;

• Betrek leerkrachten tijdig en actief bij een
komende verandering;

• Stel, alléén indien haalbaar, faciliteiten in het
vooruitzicht.

Faciliteren van (team)leren
• Organiseer scholing en training;
• Investeer in een schoolklimaat waarin erkende

ongelijkheid, gelijkwaardigheid en open
communicatie en ontwikkeling gewoon zijn
(gezamenlijke intervisie, feedback- en POP
gesprekken);

• Wees als leidinggevende voorbeeldig in zelfreflectie
en moedig teamleden aan om ook te reflecteren
over persoonlijk functioneren in de dagelijkse
praktijk;

• Zet geen druk op processen die tijd nodig hebben.
De ervaring zelf leert de leerkracht een overtuiging
los te laten.

• Organiseer collegiale klassenconsultaties;
• Geef leerkrachten gelegenheid om te oefenen met

anders onderwijs, waarbij de mogelijkheid bestaat
om terug te gaan naar de klassikale methode.

Bron: TOM

Veranderingen bevorderen
Een greep uit interventies voor directeuren en teams

Visie uitdragen
• Durf risico’s te nemen en weer stappen terug te

zetten;
• Geef als leidinggevende pro-actief je visie gestalte.

Steunen en sturen
• Zet mensen bij elkaar die elkaar positief kunnen

beïnvloeden (change agents)
• Geef zo mogelijk leerkrachten gelegenheid zelf hun

directe collega’s te kiezen;
• Wees niet te beschroomd om veranderingen flink

door te zetten en lichte dwang te gebruiken vanuit
de koers die is ingeslagen en afgesproken;

• Geef mensen die tijd nodig hebben tijd om
veranderingen uit te proberen en zich deel te
voelen van een team;

• Zorg ook voor een veilige sfeer in vergaderingen
om zorgen op tafel te kunnen leggen en van elkaar
ondersteuning te kunnen ontvangen;

• Geeft ruimte voor eigen initiatief en hanteer een
coachende stijl van leiding geven;

• Geef leerkrachten de kans om zich te ontwikkelen
in de richting die hen aantrekt en inspireert;

• Zorg voor een inspirerende omgeving.

Communicatie
• Ontwikkel je communicatief leiderschap en besteed

veel aandacht aan de praktijk van vergaderen;

ten op een school die altijd in ontwikkeling is, want
je bent nooit klaar.” Leidend voorwerp Heuts tot slot:
“Ik ben niet meer bang om de fout in te gaan en heb
het naar mijn zin. Iedere dag ga ik fluitend naar mijn
werk. Samen sta je sterker.” <

> Kijk voor meer informatie op:

www.teamonderwijs.nl en www.achtbaan-melick.nl
(e-mail: kbs@achtbaan-melick.nl)

vervolg pagina 47
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Rust, orde en regelmaat. Dat is vaak waar het onder-
wijsveld de politiek om vraagt na de ingrijpende ver-
anderingen van de laatste 15 jaar. Zeker omdat de
effecten van al die structuurwijzigingen niet allemaal
een groot succes bleken.
‘Successen uit het verleden zijn geen garantie voor
de toekomst’ is een bekende reclame. Eveneens geldt
gelukkig dat mislukkingen uit het verleden ook geen
garantie voor de toekomst zijn. Van de fouten kun-
nen zowel politiek, maar ook het onderwijsveld
leren. Dat verleden heeft wel geleid tot een groeiend
wantrouwen tussen onderwijsveld en politiek.

Neem nu het plan van de VVD over de voor- en
naschoolse opvang. De commotie die ontstond toen
Jozias van Aartsen het idee opperde voor een andere
aanpak, leidde tot reacties die nauwelijks gebaseerd
waren op de inhoud: ‘Ophokplicht voor kinderen niet
in belang van het kind, Leerkracht is geen opvang-
ouder of kinderoppas, Kwaadheid, lacherigheid en
schrik over onzalig plan.’ Zomaar wat citaten uit het
veld in de eerste weken na de lancering.
Het is bijna kenmerkend voor Nederland. Nieuwe
ideeën worden niet gezien als een uitdaging, maar als
een bedreiging. De eerste reactie is er een van ‘Kan
niet, mag niet, moet niet.’ Voor een belangrijk deel is
dat terug te voeren op het wantrouwen dat ontstaan
is door de ervaringen uit het verleden. In debatten
over beleid lijken onderwijsveld, ministerie en poli-
tiek daardoor steeds tegenover elkaar te staan, terwijl
zij juist elkaar veel meer zouden moeten aanvullen.

Het primaat van het onderwijs berust niet bij één
van deze partijen, maar bij allen gezamenlijk. Bij de
beoordeling van plannen is het daarom veel beter om
te bedenken: ‘Waarom is dit plan bedacht? Welk pro-
bleem wil men er mee oplossen? En is de oplossing
die gegeven wordt de beste? Zijn er alternatieven om
het plan te verbeteren?’ Daarbij is het van wezenlijk
belang om ook vatbaar te zijn voor positieve bijdra-
gen van anderen en verbetering van de plannen.
Dat geldt ook voor de voor- en naschoolse opvang.
In Nederland lijkt het erop dat ieder onderwerp een
politiek issue moet worden. In Denemarken, Zweden,
Noorwegen, maar ook België en Duitsland is het
nooit een politiek issue geweest. Politiek links en
rechts, het onderwijsveld en de regering hebben daar
al jaren geleden onderkend dat de veranderende
samenleving gebaat is bij een goede kinderopvang
met een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.
Ieder speelt daar de rol die bij hem of haar hoort. De
overheid is verantwoordelijk voor de randvoorwaar-
den. De scholen voor het (laten) organiseren en de
professionele kinderopvangorganisaties zorgen voor
de uitvoering. Door samenwerking in het belang van
het onbezorgd leren en spelen van ‘t kind kunnen
we ook in Nederland afkomen van het gesjouw met
kinderen en van de drempels voor ouders om arbeid
en zorg te combineren. De leerkracht is dan geen
kinderoppas en de kinderopvang zorgt voor een deel
van de invulling van de vrije tijd van kinderen. En
daar gaat het de VVD om.
Nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken constateer
ik met vreugde dat de mensen die het allemaal
vorm moeten geven er nu ook een succes van willen
maken. Zo uitdagend is het om gezamenlijk met
onderwijs en opvang bezig te zijn. <

Tot de zomervakantie laten politici in Kader Primair

hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland.

Deze maand het woord aan Eric Balemans, Tweede

Kamerlid en woordvoerder Onderwijs namens de VVD.

Samen verder kijken

> Column
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Nieuwe ideeën worden niet
gezien als een uitdaging,
maar als een bedreiging.
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> Prijsvraag

Hoe breed is jouw school?
De prijsvraag 'Hoe breed is jouw school?' is onderdeel
van de gelijknamige overheidscampagne. Het aantal
samenwerkingsverbanden dat een school in de wijk of
regio heeft in het belang van de ontwikkelingskansen
van kinderen, bepaalt de breedte van een school.
Bijvoorbeeld samenwerking met een peuterspeelzaal,
een logopedist, sportverenigingen, een bibliotheek,
buitenschoolse opvang of jeugdzorg. 
Via www.bredeschool.nl kunnen leerlingen nog tot 16 juni
aanstaande een eigen creatieve methode verzinnen om de
breedte van hun school te meten. Alleen het gebruik van
de breedtemeter, een rolmaatje dat de scholen ontvangen
hebben, is daarbij verplicht. Voor de school met de meest
bijzondere meting wacht de titel 'Breedste school van
Nederland' en een breedbeeldtelevisie.

> Prijs

Nationale Onderwijsprijs
Hoe maak je het onderwijs beter en wat kun je daarbij
van elkaar leren? Dat is de achterliggende gedachte van
de Nationale Onderwijsprijs, voor scholen in het primair
en voortgezet onderwijs. Alle scholen die in het school-
jaar 2004/2005 of 2005/2006 op creatieve en inventieve
wijze een project of activiteit hebben ontplooid, waarin
ze laten zien op een doordachte manier om te kunnen
gaan met de problemen en uitdagingen van deze tijd,
kunnen meedingen. Heeft u ook een vernieuwend pro-
ject of een werkbare oplossing die u wilt delen met col-
lega's? Meld u dan aan voor de provinciale voorrondes
en stuur uw inzending vóór 15 juli 2006 op naar het INOP
via www.onderwijsprijs.nl De winnaar mag zich twee
jaar lang 'De beste school van Nederland' noemen en
ontvangt een Bronzen Olifant en 7.000 euro. De lande-
lijke prijsuitreiking vindt plaats in maart 2007.

> Evenement

Nationale Onderwijsweek
‘De Ondernemende School’ is het thema van de vierde

Nationale Onderwijsweek (NOW), die plaatsvindt van

2 t/m 6 oktober 2006. Een ondernemende school is een

actieve en bedrijvige school, die zelf het heft in handen

neemt op alle mogelijke gebieden waarop een school

actief is. Zoals personeelsbeleid, in- en uitstroom van

leerlingen, budgetbeheersing, onderhoud schoolgebouw

en samenwerking met (onderwijs)partners. De organi-

satie van de NOW is op zoek naar ondernemende

scholen. Is uw school bijvoorbeeld heel actief op het

gebied van leerlingenzorg of zijn er speciale activiteiten

voor ouders? Zijn er leerkrachten die opvallen door hun

ondernemende manier van lesgeven? Of is uw school

op andere manieren ondernemend te noemen? Meld

uw activiteit aan op www.onderwijsweek.kennisnet.nl

> Congres

ICT Beheer en Techniek
Congres
Op donderdag 2 november 2006 vindt de tweede editie
van het School & Computer ICT Beheer en Techniek Con-
gres plaats in Nieuwegein. Het congres is bedoeld voor
iedereen die op school te maken heeft met het beheer
en de techniek van ICT, van praktisch/uitvoerend tot
aan beslissingsniveau. De dag bestaat uit een plenaire
opening, workshops en een informatiemarkt. Deelne-
mers die de hele congresdag bijwonen, ontvangen een
nascholingscertificaat op naam. Kijk voor meer informa-
tie op www.school-computer.nl

> Publicatie

Strategisch lezen en schrijven
Het boek ‘Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen’ is

een praktijkgericht boek voor leerkrachten van groepen 2 t/m 4

van het basisonderwijs. Centraal staat hoe jonge kinderen stra-

tegische lezers en schrijvers kunnen worden en hoe ze doelge-

richt met teksten kunnen leren omgaan. Het geeft leerkrachten

handvatten om een betekenisvolle context te creëren voor het

onderwijs in strategisch lezen en schrijven, al of niet gekoppeld

aan de methode. Vernieuwingsaccenten zijn onder andere

dat kinderen lezen en schrijven vanuit eigen leervragen en

dat ze leren reflecteren op hun eigen lees- en schrijfgedrag. 

‘Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen’ is een uit-

gave van het Expertisecentrum Nederlands. Kijk voor meer

informatie op www.taalonderwijs.nl
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> Publicatie

Elke leerling
een competente lezer!
Wat kunnen leerkrachten in het primair onderwijs doen
om ervoor te zorgen dat alle leerlingen goede lezers
worden? Auteur Kees Vernooij schrijft in zijn nieuwste
boek 'Elke leerling een competente lezer!' dat leerkrach-
ten vaak onvoldoende kennis hebben over het omgaan
met verschillen tussen leerlingen binnen het leesonder-
wijs. Dat is volgens hem een belangrijke oorzaak van
het feit dat een aanzienlijk deel van de leerlingen die na
groep 8 de basisschool verlaat, geen competente lezer
is. Hij beschrijft een aanpak, gebaseerd op wetenschap-
pelijke inzichten, die er toe leidt dat alle leerlingen com-
petente lezers worden. Leerkrachten krijgen concrete
handvatten om beter om te gaan met de verschillen in
de klas. Met handige formulieren, checklists, tips en
instrumenten waarmee ze direct aan de slag kunnen.
Het boek is te bestellen via www.cps.nl

> Kennis delen

SBO Kennisgemeenschappen
Behalve de AVS biedt ook het Sectorbestuur Onderwijs-
arbeidsmarkt (SBO) de mogelijkheid om online kennis
te delen. Via de SBO kennisgemeenschappen voor het
primair onderwijs kunt u bijvoorbeeld informatie uitwis-
selen over de onderwerpen loopbaanperspectief, de
invoering van de Wet BIO, veiligheid en buitenschoolse
opvang. De kennisgemeenschappen worden beheerd
door verschillende organisaties in het PO, waaronder
de AVS. Meer informatie vindt u op www.sboinfo.nl

> Werkmap

Zin in leren
Hoe kunnen we leerlingen motiveren tot leren? Dit is de
centrale vraag in de nieuwe werkmap 'Zin in leren' van
CPS. Leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs
kunnen dit praktische werkmateriaal gebruiken bij hun
zoektocht naar uitdagend en betekenisvol onderwijs. In
de werkmap komen de 'twaalf essenties van onderwijs
en leren' aan de orde, zoals bijvoorbeeld: 'laten zien wat
je geleerd hebt' of 'elke leerling leert anders'. Met con-
crete werkvormen of experimenten voor in de klas. De
werkmap stimuleert leerkrachten ook te reflecteren op
de eigen onderwijspraktijk: wat zijn hun diepere drijfve-
ren en waarden, vanuit welke visie op leren werken zij?
En: welke lespraktijk past daarbij? Een bijgevoegd kaar-
tenset helpt het gesprek hierover tussen leerkrachten
onderling aan te moedigen. U kunt de publicatie van
Paul Beekers e.a. bestellen via www.cps.nl

> Lespakket

Wereldgodsdiensten
Kwintessens Uitgevers heeft een lespakket samenge-
steld met methodisch materiaal over wereldgodsdien-
sten voor de hele basisschool, en een lesbrief voor de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiermee sluit
de uitgever aan bij het voorstel herziene kerndoelen
onderwijs, waarin staat dat kinderen hoofdzaken over
geestelijke stromingen in onze multiculturele samenle-
ving dienen te leren. Het is de bedoeling dat leerkrach-
ten de godsdiensten gelijkwaardig aan de orde stellen.
Voor de onderbouw is er het speelse prentenboek 'De
koning en de moskee'. Het kijk- en leesboek en de bijbe-
horende lesmap 'Wat geloof jij?' voor de middenbouw
legt de nadruk op het dagelijkse leven vanuit de ver-
schillende godsdiensten. Leerlingen van de bovenbouw
krijgen meer oog voor de overeenkomsten tussen gods-
diensten in het boek en de lesmap 'Wereldwijd geloven'.
Meer informatie over de uitgaven vindt u op 
www.kwintessens.nl

> Publicatie

Reclame, weet wat je ziet
Liesbeth Hop van De Kinderconsument heeft, in samen-
werking met Vives Media, een boek voor en door kinde-
ren samengesteld. Het boek is bedoeld voor kinderen van
groep 7 en 8 (en hun ouders en leerkrachten) en onder-
steunt hen bij het zelfstandig leren interpreteren van de
commercie in al zijn vormen. Doel is kinderen te leren
zich weerbaarder te maken tegen de (mogelijke) effecten
van reclame. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen pas
op hun twaalfde jaar over de kennis en vaardigheden
beschikken om commerciële boodschappen goed te kun-
nen interpreteren. Dit boek staat vol tekeningen en uit-
spraken over hoe kinderen reclame ervaren. Met tips om
te leren omgaan met reclame. Van de ja/nee-stickers op
de brievenbus tot software om internet pop-ups tegen te
gaan. Het boekje kunt u bestellen via www.its4kids.nl
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Maak uw keuze uit ons complete aanbod op het gebied van trainingen, opleidingen,

workshops en coaching. Zowel open aanbod als ook maatwerk, begeleiding en advies. 

Lees bijvoorbeeld alles over de minileergangen ‘Startende directeuren’ of ‘Op weg naar

excellent schoolleiderschap’. U kunt de AVS Professionaliseringsgids aanvragen via

info@avs.nl of bel met de AVS,  tel. 030-2361010. Of download de gids via www.avs.nl
> Professionaliseringsgids 2006/2007

Professioneel management,
professionele ondersteuning

De nieuwe AVS Professionaliseringsgids 2006-2007 is uit! 



Investment in Excellence
From potential to performance

Wilt u dat ook, werken aan de verbetering van uw eigen

prestaties en die van uw organisatie? Vindt u het ook

belangrijk dat leerlingen met een achterstand meer zelfbe-

wustzijn ontwikkelen? De AVS biedt u graag de gelegenheid

om kennis te maken met de tweedaagse training ‘Invest-

ment in Excellence’ door Sue Sayles, top-trainer bij het voor-

aanstaande Pacific Institute. De training is gebaseerd op het

gedachtegoed van de psycholoog Bandura. Bandura is ervan

overtuigd dat de prestaties omhoog gaan, als het zelfver-

trouwen van mensen groter is. Dus als je aan je zelfbeeld

werkt, kun je ook excelleren. We bieden u als gewaardeerde

relatie graag deze mogelijkheid om als eerste in Nederland

kennis te maken met dit gedachtegoed. Schrijf u snel in;

er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Doelgroep: directeuren en leerkrachten met een speciale

onderwijstaak, zoals IB’ers, remedial teachers en coaches.

Data: 21 en 22 september 2006

Voertaal: Engels

Meer informatie: www.avs.nl > Nieuws & Agenda 

> AVS Agenda

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Leren veranderen
Training bovenschools leidinggevenden

De training Leren Veranderen is een gezamenlijk initiatief

van de AVS en De Roo Management & Advies. Tijdens deze

training komen vier thema's aan de orde: Succesvol leider-

schap bij veranderingen, Verandermanagement, Cultuur in

onderwijsorganisaties en Veranderingsprocessen: diagnose

en interventieplan. Het eerste thema wordt verzorgd door

Anita Burlet en Trieneke van Manen van de AVS.  

Data: 4 en 5 oktober 2006, 13 en 14 december 2006,

14 en 15 maart 2007, 21 en 22 mei 2007

Doelgroep: Ervaren bovenschools leidinggevenden die

hebben deelgenomen aan de opleiding Master of Educa-

tional Superintendency of momenteel de functie vervullen

van bestuursmanager of bovenschools/algemeen directeur.

Locatie: Bilderberg Residence Groot Heideborgh, Garderen

Kosten: t 4.450 per persoon (excl. btw, incl. hotelarrangement)

Inschrijven: tot uiterlijk 15 september 2006 via info@deroo.nl
Meer informatie: De Roo Management & Advies,

tel. 033-4647700, of kijk op www.avs.nl >

Professionalisering > AVS School for Leadership

Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende

directeuren en bovenschools managers is verlengd tot 2008!

Leidinggeven 
aan bovenschoolse 
en complexe organisaties
Start vanaf 13 juni aanstaande

Deze anderhalf jaar durende opleiding is zowel gericht op

persoonlijke professionele groei, zelfreflectie en competen-

tieontwikkeling als op specifieke managementvaardigheden

die u nodig heeft voor het aansturen van complexe organisa-

ties. Naast zelfstudie maken coaching en stage onderdeel

uit van het traject. U kunt ook een losse module volgen,

waarvoor u een deelcertificaat ontvangt. Als u deze oplei-

ding afrond, krijgt u vrijstelling voor een deel van de oplei-

ding Master of Educational Superintendency (zie pag. 25).

De uitvoering is in handen van de AVS School for Leadership

en Interstudie. 

Doelgroep: startende bovenschools managers, schoolleiders

met ambities om ‘bovenschools’ te werken, cluster- of meer-

schoolse directeuren en schoolleiders van complexere

organisaties als Brede Scholen en Speciaal Onderwijs.

Data 2006: 13 juni (startdag), 12/13 september (human

dynamics deel 1), 12/13 oktober (human dynamics en

leidinggeven), 21/22 november (sturen op afstand)

Data 2007: 23/24 januari (kwaliteitszorg), 13/14 maart

(coachen deel 1), 15 en 16 mei (meesterlijk coachen deel 2),

11/12 september (IPB en good practice), donderdag in

tweede week oktober (afstudeerdag)

Meer informatie en aanmelden: AVS, Ellen de Jong,

e.dejong@avs.nl of www.avs.nl (Professionaliseringsgids

2006/2007)

School for
Leadership
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Nog 

enkele plaatsen 

beschikbaar!
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> Netwerken
Ik geef mij op voor het netwerk: ____________________________________
(t 75 per jaar alléén leden)
Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 
(t 210 leden / t 420 niet-leden)

> Scholing, begeleiding en maatwerk
Neem contact met mij op over de mogelijkheid van een
cursus/training/advisering op maat over:

Stuurt u mij:
Informatie over de opleiding Bovenschools Management
Informatie over een andere cursus:

> Management*
Werken aan leiderschap (boek Anita Burlet, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 
Anneke van der Linde, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Sturen met geld (boek Marcel Verbart, (t 15 leden / t 20 niet-leden)
Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 
t 2 leden / t 4 niet-leden, of gratis downloaden van www.avs.nl )

> Personeelsbeleid*
Het Talentenspel (t 21) tijdelijk uitverkocht
Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )
Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 
t 15 leden / t 20 niet-leden)
nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 
Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Berekening personele budget bao sbo 2004-2005**
(t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

> Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver
en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid
worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen
t 95 vanaf 1 augustus 2006 en t 54 vanaf 1 januari 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2006.
Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2006.

Lid worden per 1 augustus 2006
Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 183 – t 270 (afhankelijk van
het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
van t 113 op mijn naam.
Er is al een AVS-lid op mijn school. 
Ik ontvang een acceptgiro van t 113 op mijn naam.

Lid worden per 1 januari 2006
Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 105 – t 155 (afhankelijk van
het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
van t 65 op mijn naam.
Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro
van t 65 op mijn naam.

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)
abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 105 (BTW 6%)
voor schooljaar 2006–2007.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs: BO SBO SO I SO II SO III SO IV
VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

Denominatie: Openb. Alg. bijz. RK PC Ref. Interconf.
Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Fax 030-2361036
Bestellen kan ook via www.avs.nl

* Op deze verzendingen wordt t 4 administratie- en portokosten in rekening gebracht.

** U kunt deze rekenprogramma’s ook gratis downloaden van www.avs.nl.

> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

Kloppen
uw gegevens 

nog?
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De AVS is een actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en

speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.000 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren

en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp,

beroepsondersteuning, scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door goed management


