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Een beetje lef
Waarom is het zo belangrijk voor een schoolleider om onder-
nemer te worden? Wat kan hem of haar daarbij helpen en 
wat staat in de weg? AVS-voorzitter Ton Duif - onderwijsman 
– in gesprek met Henk Bosma – ondernemer (onder andere 
ex- topman van Pink Roccade) – over ondernemerschap in 
het onderwijs.
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Inhoud special

Inhoud + geld = ondernemen
Bestaat ondernemerschap in het onderwijs? Wanneer bent u 
als schoolleider een ‘ondernemer’? Hoe kunt u het aanpak-
ken, waar moet u op letten en hoe realiseert u wat u wilt? 
‘Ondernemer’ bent u niet zomaar, hoe werkt dat in de prak-
tijk? De visie van Monica van der Hoff-Israël, voormalig hoofd 
projectbureau lumpsum en directeur Inifi nite Financieel BV.
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Dagarrangement als samenwerkingsmotief
De school die zuiver onderwijst, wordt steeds meer een zeld-
zaamheid. De samenleving verandert, en daarmee ook de 
taakstelling van maatschappelijke ondernemingen, zoals de 
school. Scholen zien steeds meer taken en verantwoordelijk-
heden op hen afkomen. Dat stelt hoge en veranderende eisen 
aan de kwaliteiten en capaciteiten van de schoolleider.

> 24 

Meesterlijk ondernemen
Een school is een onderneming. Ga er maar aanstaan! Ouders 
brengen hun kinderen naar school, omdat daar op alle mogelijke 
manieren én met de beste methodes geïnvesteerd wordt in een 
leeropbrengst van ongekend hoge kwaliteit. Maar hoe krijgt u 
dat zo effectief en inventief mogelijk voor elkaar? En hoe kunnen 
experts u bij leiderschap, organisatie, strategie en uitvoering 
(i.c. ondernemen) een steuntje in de rug geven?
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Over het thema… 

Tijd voor ondernemen

“Een school kan tegenwoordig niet meer zeggen ‘ik ben er alleen voor het 

onderwijs’.” Ton Duif heeft hiermee de kern van deze Kader Primair Special 

over ondernemen te pakken. In het inleidende artikel gaat hij in gesprek 

met Henk Bosma, ex-topman van Pink Roccade, over ondernemerschap in 

het onderwijs. 

Ondernemen is een tendens aan het worden in onderwijsland. En tevens 

een noodzaak. Met de terugtredende overheid en daarmee gepaard gaande 

groeiende autonomie ontstaat er voor de schoolleider naast het ‘verplichte’ 

deel (van onder andere buitenschoolse opvang) nu ook een ‘vrij’ deel, 

waarin hij/zij meer initiatief kan én moet nemen. De schoolleider moet zelf 

de regie in handen nemen en zijn schoolvisie en -doelen daarbij altijd in 

het vizier houden. Dit betekent niet dat hij/zij zelf alle uitvoerende taken 

op zich moet nemen, maar wel de kansen moet zien om, samen (in onder-

handeling) met anderen, zijn wensen en plannen voor de school vervuld te 

zien. 

Wat houdt ondernemen voor de schoolleider van nu precies in? Wat is 

het verschil met ondernemen in de vrije markt? Hoe maak je een onder-

nemingsplan? Hoe ondernemen sommige schoolleiders in de dagelijkse 

schoolpraktijk? Is ondernemen een kans of bedreiging? Welke kwaliteiten 

en capaciteiten worden er van de schoolleider gevraagd?  Wat is het belang 

van ‘planning & control’? Welke tips kunnen managementgoeroes geven? 

En waarom is een ondernemende houding voor besturen zo belangrijk? Het 

antwoord op deze en andere vragen leest u in deze Kader Primair Special.

Ondernemen staat nog in de kinderschoenen, maar met deze Kader 

Primair streven we naar een maatje meer. En natuurlijk wil de AVS graag 

met u in gesprek over dit belangrijke onderwerp, nu en in de toekomst. 

Bijvoorbeeld op het AVS-symposium Tijd voor Ondernemerschap, dat plaats-

vindt op donderdag 11 oktober in Zwolle. Zien we u daar?

De redactie
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  Een beetje lef
Ton Duif in gesprek met Henk Bosma

Waarom is het zo belangrijk voor een schoolleider om ondernemer te worden? Wat kan 

hem of haar daarbij helpen en wat staat in de weg? AVS-voorzitter Ton Duif – onderwijsman 

– in gesprek met Henk Bosma – ondernemer (onder andere ex-topman van Pink Roccade) – 

over ondernemerschap in het onderwijs.

Tekst Joëlle Poortvliet

Dat een schoolleider op z’n minst een meer onderne-

mende houding aan moet nemen, is volgens Ton Duif 

geen wens, maar pure noodzaak. Hij wijst op de veran-

derende rol van de basisschool: de veelvoud aan maat-

schappelijke taken die richting het primair onderwijs 

wordt geschoven. “Een school kan tegenwoordig niet 

meer zeggen ‘ik ben er alleen voor het onderwijs’. De 

leerling leeft in verschillende werelden. Als het kind 

door de thuissituatie niet in balans is, kan het niet 

leren en moet je daar als school iets mee.” Een onder-

nemende school gaat volgens Duif daarom naar buiten 

toe, zoekt verbindingen met de community. “Ik zeg niet 

dat het zo hoort. Een ondernemende school dóet het 

gewoon. Bovendien: als hij het niet doet, zijn andere 

organisaties die zich met het kind bezighouden hem 

voor en heb je als school geen zeggenschap meer.”

Ruimte
Henk Bosma ziet meer zakelijke kansen. 

Ondernemende schoolleiders kunnen bijvoorbeeld 

hun huisvesting effi ciënter benutten, of ouders pleasen 

door ervoor te zorgen dat zaken als buiten- en tussen-

schoolse opvang goed geregeld zijn. “In marketingter-

men heet dat een pluspunt. Net dat beetje extra doen.” 

Bosma zet wel vraagtekens bij de hoeveelheid ruimte 

voor ondernemerschap in het onderwijs. Lumpsum ver-

schaft een stuk bestedingsvrijheid, maar volgens hem 

zit een directeur nog redelijk klem tussen de eisen van 

zijn schoolbestuur en de regels die vanuit Den Haag 

worden opgelegd. Duif is het daar niet helemaal mee 

eens. “Mensen verschuilen zich vaak achter regeltjes 

om maar niet ondernemend te hoeven zijn. Een goede 

schoolleider creëert zijn eigen ruimte.” 

> thema tijd voor ondernemen

Henk Bosma was tot in 2005 voorzitter van de Raad 
van Bestuur van Pink Roccade. Op dit moment vervult 
hij diverse advies- en bestuursfuncties, waaronder 
voorzitter van de Raad van Toezicht voor Codarts, de 
Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam.
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Volgens Duif luidt het ondernemersadagio: ‘doe alles, 

maar overtreedt de regels niet’, terwijl de ouderwetse 

schoolleider nog meer opereert vanuit de gedachte: 

‘waar zijn de regels? dan doe ik het zo’. Wat dat betreft 

ziet hij verandering. Duif: “Sommige schoolleiders zijn 

al heel ondernemend en weten bijvoorbeeld heel goed 

bepaalde gelden aan te boren. Ook de ontwikkeling van 

brede scholen is vooral vanuit het po zelf geïnitieerd.”

Tactieken
Ondernemerschap moet in het onderwijs een eigen 

plek krijgen. Een typische ondernemer wil groeien, 

winst maken, maar volgens Bosma zijn dat niet de juis-

te doelen voor een basisschool. “Mensen houden niet 

van een grote school. Het is de kunst om in elk geval 

de illusie te wekken dat je klein blijft.” Ook Duif geeft 

aan het begrip winst een andere uitleg. “Je moet kijken 

vanuit het perspectief van de leerling. Het grootste 

goed is niet groter worden. De winst van ondernemer-

schap is dat uiteindelijk de kwaliteit van je onderwijs 

stijgt.” Wel geloven beiden dat bepaalde tactieken uit 

het bedrijfsleven handig zijn voor de onderwijssector. 

Duif noemt onder andere het rendement van investe-

ringen goed in de gaten houden. “Als je ergens extra 

menskracht op hebt ingezet, kijk dan ook na een tijdje 

of het iets extra’s oplevert, want anders is het pure ver-

spilling. Bedrijven rekenen daar veel sneller mee af.”

Focus
Bosma legt uit dat het in het bedrijfsleven redelijk 

normaal is om als ondernemer eerst met een aantal 

mensen te praten en uit die gesprekken te fi lteren: wat 

is mijn visie, wat is mijn missie? “Dat brengt je bij je 

doel. Vervolgens bedenk je een strategie om bij dat doel 

te komen en ga je die in kleine stapjes uitvoeren: het 

handboek soldaat van ondernemen. Alleen al vaststel-

len wat je wilt bereiken, kan voor een schoolleider heel 

handig zijn.” Enthousiaste starters moeten volgens 

Bosma alleen niet teveel tegelijk aan willen pakken. 

Zijn devies: focus. “Als je vijf goede ideeën hebt, voer er 

dan een of twee uit, maar wel goed.” Duif denkt aan de 

jonge schoolleider die soms al na een paar jaar opge-

brand is. Duif: “Je moet je hand niet overspelen en het 

ondernemen gedoceerd en planmatig aanpakken. Een 

schoolleider kan nooit alles. Bedenk je daarom welke 

competenties je nodig hebt en bij wie je kan aanklop-

pen voor ontbrekende zaken.”

Verantwoording
Op het moment dat de school banden aangaat met 

andere organisaties in de buurt, maar ook in bestaande 

relaties met ouders, jeugdzorg en gemeente is ver-

antwoording van belang. Duif pleit voor een systeem 

waarbij de school naar de Inspectie toe verantwoording 

afl egt over vakken als taal, rekenen en ict. Daar mag 

de subsidieverlener de school op afrekenen. Hoe de 

rest van het onderwijs en andere activiteiten worden 

ingevuld, bespreekt de schoolleider met stakeholders. 

“Transparantie is het toverwoord. Door internet is het 

veel gemakkelijker geworden om helder te zijn over je 

bezigheden en resultaten. Je kunt via de schoolwebsite 

op een eenvoudige manier mensen laten meekijken en 

je krijgt er een hoop voor terug, namelijk vertrouwen 

en medewerking.’’ Ook Bosma ziet de voordelen. “Laat 

minstens eens per jaar weten ‘dit heb ik gedaan en dit 

ben ik van plan’. Mensen willen altijd graag meedoen 

met een onderneming die goed loopt.’’

Deken
Om als sector ondernemender te worden is een cultuur-

omslag vereist. Daar zijn Duif en Bosma het over eens. 

Bosma: “Of basisscholen ondernemender gaan worden 

hangt grotendeels af van de schoolleider. Van wat ik 

heb gezien – van klanten in de onderwijssector – heb ik 

daar niet voor honderd procent vertrouwen in. Je hebt 

mensen die bekwaam zijn, maar je hebt er ook met 

twee linkerhanden.” Duif is optimistischer gestemd: 

“Ondernemen is vooruitkijken, investeren en beheers-

bare risico’s nemen. De sector moet de oude, ambtelijke 

deken van zich afslaan en schoolleiders moeten – voor 

zover nog niet aanwezig – een beetje lef ontwikkelen. 

Ik denk dat zij de benodigde competenties zullen ont-

wikkelen, voordat ze in de positie komen waar het van 

ze gevraagd wordt.” <

“Een school kan tegenwoordig 
niet meer zeggen ‘ik ben er 
alleen voor het onderwijs’.”

AVS-voorzitter Ton Duif: “De winst van ondernemer-
schap is dat uiteindelijk de kwaliteit van je 
onderwijs stijgt.”
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‘Ondernemerszin vraagt 
om doelgericht werken’
Maak zelf een ondernemingsplan

‘Ondernemen’ is een betrekkelijk nieuw woord in onderwijsland. Immers, er was geen 

noodzaak voor ‘ondernemen’; alles werd geregeld, zodat het verzorgen van onderwijs (de 

kerntaak) nooit in het geding kwam. Ondernemen was een ‘vies woord’, velen vergeleken 

het met geld en big business. Maar wat is ondernemen voor een schoolleider van nu? En 

hoe kan hij/zij ideeën omzetten in een concreet plan?

Tekst Ad van der Staak

Bij ondernemen in het onderwijs is ‘geld’ en ‘big busi-

ness’ geen doel op zich. Extra inkomsten genereren, 

als ondernemende schoolleider, om uw plan te reali-

seren mag natuurlijk wel. Zeker als het bijdraagt aan 

de core business: goed onderwijs geven. Een onderne-

mende instelling is daarbij tegenwoordig onmisbaar. 

Ondernemers hebben een krachtige visie, zij zien wat 

er nog niet is. Zij pakken kansen en zijn innovatief. 

Ondernemingszin is het vermogen om iets teweeg te 

brengen dat grensverleggend en vernieuwend is. Die 

nieuwe rol wordt nu ook, door de terugtredende over-

heid, van de schoolleider gevraagd.

Ideeën vragen erom gerealiseerd te worden. Maar 

hoe vaak ziet u niet dat er heel veel goede ideeën 

en initiatieven zijn die nooit gerealiseerd worden? 

Ondernemerszin vraagt om doelgericht werken, weten 

hoe plannen waar te maken zijn, niet bang zijn voor 

onconventionele oplossingen, maar ook het effi ciënt 

omgaan met de middelen. Middelen die de schoollei-

der uiteindelijk kunnen dwingen iets van zijn ideeën 

los te laten.

In een omgeving waar ‘ondernemen’ een natuurlijke 

plek heeft gekregen, worden de participanten (mede-

werkers) geïnspireerd, wat het ondernemersklimaat 

versterkt. Tegelijkertijd kan er zoveel ‘inspiratie’ ont-

staan, dat de medewerkers alle kanten op kunnen 

vliegen. Daarom is leiderschap erg belangrijk in zo’n 

omgeving.

Ondernemingszin is nodig om pro-actief te kunnen zijn, 

nieuwe wegen in te durven slaan, de eigen grens te ver-

leggen en iets toe te voegen aan uw leven. Ondernemen 

is niet ‘vies’, het is ‘fi jn’. Bouw uw eigen plan.

Ondernemingsplan
Een ondernemingsplan is onontbeerlijk voor de school-

leider als hij anderen wil laten delen in zijn plan, in 

zijn visie, zijn droom. Want hoe creatief, uitdagend, 

innovatief, grensverleggend, inspirerend en duurzaam 

zijn ideeën ook zijn, ze leveren weinig op als hij ze niet 

in de context van een goed ondernemingsplan weet te 

plaatsen. Met een goed doordacht plan staat hij ster-

ker. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om anderen te 

overtuigen van haalbaarheid en perspectief. De onder-

nemende schoolleider heeft partners nodig die een 

stukje van het risico willen dragen. In zijn plan maakt 

hij duidelijk wat nieuw is en welke kansen hij ziet. Een 

ondernemingsplan biedt de ruimte tot het creëren van 

kansen: op het niveau van de organisatie, de school of 

een deelgebied. Ondernemingsplannen bieden nooit 

zekerheid over de afl oop; omstandigheden kunnen 

immers veranderen. <

Ad van der Staak (a.vanderstaak@avs.nl) is 

mediator en adviseur bij de AVS op het gebied van 

confl ictbemiddeling en personeelsbeleid.

> thema tijd voor ondernemen
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Fasen bij planvorming

Als ondernemende schoolleider maakt u een goed plan als 

de volgende stappen zichtbaar zijn:

Identiteit en kernwaarden: doet de school ertoe?

U gaat op zoek naar de identiteit en de kernwaarden 

van uw school:

•  Herkenbaarheid: welke herkenbare eenheid vormt 

u met elkaar?

•  Waarden: waar is de school (en haar participanten) 

op aanspreekbaar?

•  Richting: waar dient de ontwikkeling van de school, 

medewerkers en leerlingen op te zijn gericht?

Hoe beschrijft u de identiteit en kernwaarden van uw 

school/organisatie en wat gaat u in uw plan doen om die uit te 

dragen?

Visie

Het is niet altijd gemakkelijk om uw visie verifi eerbaar te maken 

en te vertalen in concrete doelstellingen.

Een aantal vragen kunnen daarbij helpen:

•  Waar gaat het echt om in uw plan? (Bijv. ‘de school op de kaart 

zetten als creatieve school’)

•  Wat maakt u en uw plan sterk? (Bijv. ‘veel creatieve expertise 

aanwezig, voldoende facilitaire mogelijkheden, veel 

samenwerking met culturele organisaties’)

•  Waar staat u voor? (Bijv. ‘een school die zorgt voor een brede 

ontwikkeling die in het huidige tijdsbeeld past’)

•  Wat wilt u bereiken? (Bijv. ‘een groei van 400 naar 600 

leerlingen in 5 jaar’)

•  Hoe komt u daar? (Bijv. ‘actieve PR, gerichte 

personeelsselectie, zoeken naar subsidies en sponsoring’)

Strategie

Organisaties die willen participeren in het plan, willen 

graag wat tastbaars in de praktijk zien. Om de ander te 

verleiden of te overtuigen, kunt u gebruikmaken van kleine, 

al gerealiseerde, voorbeelden uit uw schoolpraktijk. (Groep 3 

en 4 spelen bijvoorbeeld in musicals, maar dit kan ook in alle 

groepen geïntroduceerd worden.) Om uw strategie te bepalen, 

beantwoordt u de volgende vragen:

• Komt wat u wil overeen met de totale organisatievisie?

•  Bent u (en andere betrokkenen) daadwerkelijk gecommiteerd?

• Hoe pakt u het aan?

• Hoe gaat u om met onzekerheden?

Kortom, strategie is een zaak van vooruitdenken.

Omgevingsanalyse/marktonderzoek

Kansen en bedreigingen, sterkten en zwakten kunt u tegen elkaar 

afwegen en in een matrix plaatsen. Het is een sterk rationeel 

en mentaal proces, dat u zicht geeft op mogelijkheden en 

onmogelijkheden.

Planvorming

Iets nieuws creëren, betekent vaak ook iets loslaten: eerst kijkt 

u wat er wel kan (bijv. groepen anders organiseren), dan wat er 

minder kan (bijv. klassikaal creatief bezig zijn) en ten slotte wat 

niet meer kan (bijv. ieder kind is op hetzelfde moment creatief 

bezig). Het klinkt eenvoudig, maar bedenk wel dat onderwijs 

geen productiebedrijf is dat via rationalisatie en automatisering 

aan effi ciëntie wint. Het een gaat vaak ten koste van het ander.

Vragen die hierbij voorbij komen zijn:

•  Wat gaat u nu eigenlijk precies doen (en wat niet)?

•  Wat zijn de gewenste effecten en hoe meet u dat? 

(SMART maken)

De dynamiek van het proces vraagt voortdurende afstemming en 

bijstelling van het plan.

Financiële vertaling

Een gedegen fi nanciële onderbouwing van uw plan is van cruciaal 

belang. U creëert duidelijkheid naar bestuur en beslissers: 

de (mede-)fi nanciers. De inkomsten die u genereert of uw 

winstmarge, kunt u weer herinvesteren in onderwijs.

•  Welke investeringen in geld zijn nodig, op welke termijn moet 

u dat terug kunnen verdienen en op welke termijn wilt u extra 

inkomsten (‘winst’) genereren?

•  Welke structurele kosten haalt u zich op de hals, die u nu 

niet heeft? Denk bijvoorbeeld aan extra administratieve en 

secretariële ondersteuning.

•  Welke winstmarge wilt u minimaal halen, gezien alle tijd en 

werk die u erin wilt steken? (let op: eigen tijd en werk is wat 

anders dan investering in geld: uw salaris wordt immers al 

betaald en zolang uw extra tijd en werk geen extra geld kost, 

bijvoorbeeld omdat vervanging nodig is, maakt u eigenlijk geen 

méérkosten). Met andere woorden, wanneer vindt u het de 

moeite waard worden?

•  Is de prijs die u vraagt om de investeringen binnen redelijke 

termijn terug te verdienen en om extra inkomsten (‘winst’) 

te genereren ook echt haalbaar? Met andere woorden, 

prijst u zich niet uit de markt en, nog belangrijker, is er wel 

(voldoende) vraag naar wat u biedt?

Hoe ondernemend bent u zelf?
De Hogeschool van Gent heeft in opdracht van Unizo, de Belgische organisatie van zelfstandige ondernemers, een test 

voor het onderwijs ontwikkeld. Met behulp van deze test ontdekt u zelf in welke mate u ondernemend bent en welke 

ondernemerscompetenties u nog verder kunt ontwikkelen. Ga naar: www.ondernemendeschool.be/hogent test.jsp
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‘Mijn school wordt 
een sterk merk’
Bedrijfsconsultant is tevens schooldirecteur

Het komt niet vaak voor: een ‘echte’ ondernemer die tevens directeur is van een openbare 

basisschool. Henk van der Pas, 40 jaar, is directeur van openbare basisschool De Overlaet 

in Rosmalen en tevens directeur van een eigen consultancybedrijf.

Tekst Ad van der Staak (AVS-adviseur) 

> thema tijd voor ondernemen
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Toen Van der Pas ruim twee jaar geleden tot directeur 

benoemd werd op de Overlaet, een openbare basis-

school met zo’n 400 leerlingen, had hij al een loopbaan 

achter zich van directeur, adviseur, ondernemer en 

interimmanager. Waarom dan nog kiezen voor basis-

schooldirecteur? Van der Pas: “Als schooldirecteur heb 

ik een grotere binding met de organisatie, ik maak er 

deel van uit. Als adviseur ben je toch meestal op pad”.

Zijn ervaringen met ondernemen kwamen goed van pas 

bij het directeurschap. In een van de eerste teamverga-

deringen heeft hij zijn ideeën rondom zijn functiever-

vulling gepresenteerd. Van der Pas: “Wil je de school 

verder ontwikkelen en wil je deze goed in de markt zet-

ten, dan moet je kijken wat er buiten de school speelt, 

je kansen en bedreigingen ontdekken en daarop sturen. 

Dat maakt dat de directeur niet vanzelfsprekend in de 

school aanwezig is. Ondernemen vraagt ruimte.”

Confrontatiematrix
Samen met zijn managementteam heeft Van der Pas 

met behulp van de confrontatiematrix (sterktes en 

zwaktes, kansen en bedreigingen), bekend uit de mar-

keting, de strategie bepaald. “De school moet zich 

kunnen profi leren als een sterk merk, je bestaansrecht 

wordt mede bepaald door je imago. Dat wordt alleen 

maar prangender wanneer alle prognoses uitwijzen 

dat je te maken gaat krijgen met een dalend leerlingen-

aantal.” Een van de dingen die Van der Pas voor elkaar 

heeft gekregen om zijn school op de kaart te zetten, 

is het toevoegen van een folder van zijn school aan de 

verkoopdocumentatie van de plaatselijke makelaars. 

“Makelaars zijn er enthousiast over en de school is 

direct in beeld bij potentiële nieuwe ouders”, aldus een 

gedreven Van der Pas.

Kansen creëren
Ook met de buitenschoolse opvang heeft hij kansen 

gecreëerd. “De school heeft ruimte over, de BSO heeft 

ruimte nodig. De BSO betaalt als alternatief voor huur 

een aantal investeringen: het installeren van een 

nieuwe grote keuken en het creëren van overlegruimte. 

Daarnaast geldt het aanbod van een aantal buiten-

schoolse activiteiten voor alle leerlingen, ook voor 

hen die niet naar de buitenschoolse opvang gaan. Zij 

maken zo kennis met allerlei sporten. Dit versterkt het 

imago van de school: het gaat niet over het denken in 

geld, maar over investeren in middelen en immateriële 

ondersteuning”, aldus Van der Pas.

Zo heeft hij zojuist een afspraak gemaakt met een 

bedrijf dat met een mobiele installatie ICT-trainingen 

verzorgt om voor ouders, opa’s en oma’s kennisma-

kingstrainingen MSN te organiseren, met als tegen-

prestatie dat gedurende de dag de trainingsunit door 

de school gebruikt mag worden. “Wij leveren de doel-

groep, daar mag wel iets tegenover staan.”

Andersmans keuken
Zijn eigen consultancyonderneming geeft Van der Pas 

de gelegenheid te kijken buiten zijn eigen school. “Dat 

zou iedere directeur eigenlijk moeten doen. Het bezig 

zijn met de vragen van anderen helpt je te refl ecteren, 

buiten je eigen systeem te stappen en het werk in je 

eigen school een nieuwe richting te geven. Of dat nu 

bedrijfsmatig is of binnen het eigen bestuur, dat is me 

hier om het even. Het gaat om het kijken in de keuken 

van een ander. Hoe eigengereid je ook kunt zijn, leren 

vanuit een dialoog lukt altijd.” <

“Je bestaansrecht wordt mede 
bepaald door je imago.”
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Inhoud +geld = ondernemen

De spagaat tussen visie en harde werkelijkheid

Bestaat ondernemerschap in het onderwijs? Wanneer bent u als schoolleider een ‘ondernemer’? 

Als u de aula verhuurt, of komt er meer bij kijken? Hoe kunt u het aanpakken, waar moet u op 

letten en hoe realiseert u wat u wilt? ‘Ondernemer’ bent u niet zomaar, hoe werkt dat in de 

praktijk? De visie van Monica van der Hoff-Israël, voormalig hoofd projectbureau lumpsum en 

directeur Infi nite Financieel BV, waar de AVS nauw mee samenwerkt.

Tekst Winnie Lafeber

Ondernemen in de vrije markt en in het onderwijs, is dat 

vergelijkbaar?

“Ondernemerschap in het onderwijs en ondernemer-

schap in de vrije markt zijn twee verschillende dingen. 

Om te beginnen omdat een ondernemer in het onder-

wijs, een schooldirecteur of bovenschoolse directeur, 

geen eigen (risico)kapitaal in de ‘zaak’ stopt. En ver-

volgens omdat de investeringsmogelijkheden van een 

school, of een schoolbestuur, van overheidswege zijn 

ingeperkt; in de vrije markt mag alles, zij het dat je dan 

ook helemaal zelf de prijs betaalt als het misgaat.”

Is er dan geen echt ondernemerschap in het onderwijs?

“Niet in de commerciële betekenis van het woord mis-

schien. Maar wel als je ondernemerschap defi nieert 

als de combinatie van maximale uitbuiting van de 

mogelijkheden van je school, uitgekiende inzet van je 

middelen en creëren van kansen, meer nog dan wach-

ten tot zich een kans aandient. En dat alles gericht op 

het creëren van meerwaarde, zoals meer geld binnen-

krijgen om aan het onderwijs te besteden. Zo bezien 

is het nog de vraag of de wekelijkse avondverhuur van 

de aula aan de plaatselijke toneelvereniging een echte 

ondernemersactiviteit is. Het gezamenlijk met andere 

scholen inkopen van diensten of goederen is ook maar 

zeer beperkt ondernemerschap. Je gaat dan wel effi -

ciënt met je middelen om, maar ‘effi ciënt werken’ is 

wat anders dan ‘ondernemen’.”

Wanneer ben je als schoolleider een ‘ondernemer’?

“Als een directeur echt wil ondernemen, betekent dat 

verder gaan dan de doelstellingen van zijn school: 

kwalitatief goed onderwijs geven aan kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Dan betrekt hij daar partijen bij 

die op het eerste oog niets te maken hebben met basis-

onderwijs, zoals woningbouwverenigingen of plaat-

selijke sportverenigingen. En misschien onderneemt 

hij wel zelf activiteiten die nu nog door bijvoorbeeld 

welzijnsinstellingen worden verzorgd. Of organiseert 

hij zijn eigen onderwijsbegeleiding, om die diensten 

vervolgens commercieel aantrekkelijk te verhuren aan 

collega-scholen. Wat bijvoorbeeld ook als ‘onderne-

mend’ bestempeld kan worden, is als hij budget weet 

los te peuteren van de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning), omdat dit geld in eerste instantie voor 

andere zaken dan onderwijs bedoeld is.

Hoe pak je dat nu aan, waar moet je op letten?

“Wil je als directeur dit pad opgaan, dan is het essen-

tieel te onderkennen dat er naast de droom ook altijd 

de harde werkelijkheid bestaat. Stel: je droom is haal-

baar. Dan ga je energiek aan de gang om je mensen 

> thema tijd voor ondernemen

“Een ondernemer kan niet 
zonder visie. Maar dan wel met 
beide benen op de grond.”
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te motiveren, partijen enthousiast te krijgen en ‘de 

markt’ te veroveren. Je droom moet gedeeld worden, 

uiteraard door je bestuur, maar ook door je team, en 

moet een verantwoord bedrijfskundig fundament 

hebben. Daarvoor is een ondernemingsplan ook zo 

belangrijk en de fi nanciële vragen die je aan jezelf 

stelt, voordat je begint met ondernemen. Kijk goed 

naar de investeringen in geld die nodig zijn, je extra 

uitgaven, je winstmarge en de haalbaarheid (zie ook 

kader pagina 5). 

Met andere woorden, prijs je je niet uit de markt en, 

nog belangrijker, is er wel (voldoende) vraag naar wat je 

biedt? Bedenk daarbij dat je opbrengsten veel lastiger 

te beïnvloeden zijn dan je kosten, terwijl de combina-

tie van beiden het verschil tussen winst en verlies kan 

uitmaken. Houd je kosten zo laag mogelijk: de mooiste 

marges zijn teloor gegaan aan kosten die niet tot beter 

rendement leidden. Schroom omgekeerd niet om nood-

zakelijke kosten te maken: anders kun je tot de ontdek-

king komen dat verkeerde zuinigheid tot uitblijven van 

succes leidt. Kijk naar je ‘concurrenten’.”

Zijn er ook nog valkuilen, of kom je er wel met een goede 

planning?

“Planning & control zijn kreten die makkelijk in de 

mond genomen worden, maar in veel organisaties niet 

of beperkt gerealiseerd worden. Plannen is nog te doen, 

maar zodra de begroting is vastgesteld, lijkt het meeste 

werk gedaan te zijn. Natuurlijk wordt periodiek gecon-

troleerd of de bestedingen in lijn zijn met de begroting, 

dat stukje control is er wel.

Maar planning en dan vooral control is méér: de 

combinatie van inhoudelijke plannen en in te zetten 

middelen aan de ene kant en de combinatie van de fei-

telijke realisatie van die plannen en de ingezette mid-

delen aan de andere kant. Een begroting is méér dan 

een cijfermatige exercitie. Eigenlijk zou een begroting 

een jaarplan moeten zijn, voorzien van een fi nanciële 

paragraaf, waarin naast de reguliere doorlopende 

kosten en de kosten voor inzet van personeel de verta-

ling van specifi ek in dat jaar (en eventueel volgende 

jaren) te realiseren beleid is toegevoegd. Als je als 

schoolleider-ondernemer op deze wijze van je begro-

ting ook echt een beleidsinstrument maakt (fi nanciën 

zijn dan een middel om beleid te realiseren), kan je 

niet volstaan met cijfermatig controleren of alles nog 

goed loopt. Dan moet je ook inhoudelijk controle 

uitoefenen.”

“Het is essentieel te onder-
kennen dat naast de droom ook 
altijd de harde werkelijkheid 
staat.”

>
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Hoe doe je dat dan, cijfermatige en inhoudelijke informatie 

met elkaar verbinden?

“Het is niet eenvoudig, want de budgetuitputtingsover-

zichten van de administratie voorzien niet in de koppe-

ling met inhoudelijke informatie. Dat moet je zelf rea-

liseren. Of je kunt de expertise van de AVS inschakelen. 

Een aantal administratiekantoren is voornemens werk 

te maken van het geautomatiseerd verbinden van cij-

fermatige informatie aan inhoudelijke informatie (via 

een managementinformatiesysteem). Tot het zover is, 

moet u als manager zelf de link leggen. En dat betekent 

dat u in uw managementrapportages de verbinding 

moet leggen tussen wat u voornemens was te doen het 

lopende jaar, wat daarvan gelukt is en welke conse-

quenties u daaraan verbindt. Oftewel: het verband laten 

zien tussen uw huidige managementrapportage (die 

over inhoud gaat en hoe u uw geld wilt besteden) en 

het budgetuitputtingsoverzicht van uw administratie 

over dezelfde periode (dat over middelen gaat). Dus tus-

sen twee nu nog aparte documenten die eigenlijk alles 

met elkaar te maken hebben. Begroten doe je niet meer 

volgens de oude methode, maar je koppelt inhoud én 

(doordacht) beleid aan de cijfers. Beleid vraagt om wel-

overwogen, onderbouwd begroten!”

Zijn er nog tips, voor het organiseren van de administratie?

“Het is belangrijk in uw administratie de geldstromen 

inzake uw onderneming gescheiden te houden van uw 

reguliere subsidiegeldstromen en een rekeningschema 

en een systeem van kostenplaatsen te kiezen, dat het 

beste inzicht in de kritische kosten en baten biedt.

Verder is het van belang uw liquiditeit te bewaken: fac-

tureer met niet te lange tussenpozen en zoveel moge-

lijk op dezelfde momenten (bijvoorbeeld de eerste werk-

dag na afl oop van een maand), stel betalingstermijnen 

en bewaak die ook. Betaal zelf ook binnen de betaalter-

mijn uw facturen. Als u het niet belangrijk lijkt te vin-

den dat uw ‘klant’ op tijd betaalt, dan vindt uw klant 

dat beslist ook niet. En als laatste tip: een ondernemer 

kan niet zonder visie. Maar dan wel met beide benen op 

de grond. Want bovenop die berg kan het erg winderig 

en koud worden.” <

 Monica van der Hoff-Israël is ook als adviseur aan 

de AVS verbonden. Zij adviseert de AVS over 

productontwikkeling en is beschikbaar voor de meer 

complexere adviestrajecten.

Spelen met vuur
4e congres vrouwelijke schoolleiders

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

goed onderwijs door goed management

De inleiding wordt verzorgd door Martin Euwema, 
hoogleraar Organisatiepsychologie aan de Universiteit 
Leuven en gespecia liseerd trainer in confl ictmanagement. 
Alle deelnemers krijgen na afl oop zijn boek ‘Vuurhaarden, 
pyromanen en brandweermannen: omgaan met confl icten op 
het werk’ mee naar huis. 

Speciaal voor alle vrouwelijke schoolleiders in het primair onderwijs organiseert de AVS jaarlijks een 
congres. Het thema in 2007 is ‘Spelen met vuur’. Met workshops over: diverse vormen van confl ict hantering, 
mediation, diversiteitsbeleid, groepsconfl icten, coaching en balance breathing (ademcoaching).

datum: 1 november 2007 
locatie: congrescentrum Het Vechthuis in Utrecht 
kosten: leden t 175 / niet leden t 195 
meer informatie en inschrijven: www.avs.nl > 
Nieuws & Agenda > Agenda > AVS Agenda

Kom spelen met vuur en meld u aan
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Meesterlijk ondernemen
Wat goeroes ons leren over ondernemend leiderschap

Een school is een onderneming. Ga er maar aanstaan! Ouders brengen hun kinderen naar 

school, omdat daar op alle mogelijke manieren én met de beste methodes geïnvesteerd wordt 

in een leeropbrengst van ongekend hoge kwaliteit. Maar hoe krijgt u dat zo effectief en inventief 

mogelijk voor elkaar? En hoe kunnen experts u bij leiderschap, organisatie, strategie en 

uitvoering (i.c. ondernemen) een steuntje in de rug geven?

Tekst Anita Burlet en René van Eijk

> thema tijd voor ondernemen
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De steeds sterker wordende vraag naar transparante 

kwaliteit én het zichtbaar maken van maatschappelijke 

verantwoordelijkheid dwingen schoolorganisaties om 

continu in ontwikkeling te blijven. Effectieve organi-

saties weerstaan deze veranderingen niet alleen, maar 

spelen er op in, meer dan voorheen, door onderne-

merschap te tonen. Ondernemen is daarbij meer een 

mentaliteit dan een activiteit. Ondernemen gaat ver-

antwoordelijk zijn voor een organisatie te boven. Een 

ondernemer is vooral iemand die naar buiten kijkt, 

risico’s overziet, kansen pakt en vervolgens tot actie 

overgaat. Dat kan zowel in een eigen bedrijf, als binnen 

een bestaande organisatie; profi t of social-profi t.

Alles draait om een gevoel van urgentie; de leidende 

coalitie creëren, visie en strategie ontwikkelen, de ver-

anderingsvisie communiceren. Het gaat om actie op 

basis van empowerment, korte termijn successen gene-

reren, verbetering consolideren, verandering tot stand 

brengen en nieuwe benaderingen in de organisatie-

cultuur verankeren.

Kortom, ondernemen is leuk én te leren. 

Ondernemen, bijna elke managementgoeroe schrijft 

er op de een of andere manier wel iets over. Ze vullen 

elkaar aan en komen soms tot verrassende inzichten. 

De meeste publicaties rafelen het begrip ondernemen 

in vier elementen uiteen:

•  Leiderschap

•  Organisatie

•  Strategie

•  Uitvoeren

Welke inzichten zijn daarbij voor scholen en schoolbe-

sturen van belang? Welke zijn zinvol voor het ontwikke-

len van de voor de schoolleider belangrijke competen-

tie ondernemend leiderschap1?

 

Leiderschap
Nergens zijn meer kenniswerkers bij elkaar dan in 

educatieve ondernemingen. Scholen zijn zo bij uitstek 

plaatsen waar leidinggevenden de elementen van het 

moderne managementdenken over leiderschap kun-

nen/moeten toepassen. Peter Drucker2 noemt in zijn 

boek ‘Concept of the Corporation’ drie onderwerpen die 

dat denken tot op de dag van vandaag beheersen:

•  de opkomst van de ‘kenniswerker’

•  de overgang van de lopende band naar fl exibele 

 productie en

•  ‘empowerment’ (de invloed van de werknemers).

Daarbij zijn drie uitgangspunten van cruciaal belang:

•  Het ontwikkelen van een heldere theorie achter de 

organisatie: What is our business and what should it be?

•  Het stimuleren van de prestaties van mensen in de 

organisatie.

•  Het besturen van de sociale verantwoordelijkheid 

van de organisatie

Covey3 zegt het met zijn achtste leiderschap–eigen-

schap als volgt: Find your voice and inspire others to find 

theirs. De ware leider draagt het (gedachten)goed van de 

organisatie doorleefd uit. Leiderschap betekent vooral: 

moed tonen en de rug rechthouden. Dit omdat er bij 

ondernemen niet alleen sprake is van visie- en waar-

dengeoriënteerd leiderschap, maar ook van risico’s 

durven nemen. Dat is niet eenvoudig in een omgeving 

met naar autonomie strevende professionals, mondige 

ouders en toenemende accountability.

Organisatie 
De school die focust op ondernemen, zal een aantal 

principes toepassen. De excellente organisatie werkt 

volgens Tom Peters4 vanuit acht basisprincipes, die 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en randvoor-

waardelijk zijn voor een ondernemende cultuur:

•  Actie

Dit lijkt simpel. Medewerkers gaan in principe graag 

aan de slag. Er dient echter een goede mix tussen actie 

en refl ectie te zijn. Actie als op zichzelf staand principe 

levert teveel trial and error gedrag op.

•  Klantgerichtheid

Een organisatie doet zichzelf te kort door teveel naar 

binnen gericht te zijn. Wat is bijvoorbeeld de kwaliteit 

van de school, gezien door de ogen van de leerling en 

de ouder? Mooie concepten kunnen daarmee vergele-

ken ineens minder belangrijk zijn. Kinderen gaan graag 

naar school als zij er met plezier werken. Ouders zijn 

tevreden als kinderen in een goed humeur thuiskomen 

en goede prestaties leveren. De organisatie moet haar 

focus meer dan voorheen zeker ook op de directe bui-

tenwereld richten.

•  Ruimte voor autonomie

De autonome medewerker levert betere prestaties dan 

de in een keurslijf lopende medewerker. Innovaties 

komen vaker voor en zijn effectiever als de autonomie 

van de individuele medewerker is gewaarborgd.

•  Productiviteit door mensen

Het werk ligt niet primair vast in processen, structuren 

en procedures; hoewel daar natuurlijk niet helemaal 

aan te ontkomen valt. Mensen maken de organisatie. 

“Find your voice and inspire 
others to find theirs.” Covey

>

De visie van de AVS: Een ondernemende school toont initi-
atief, handelt pro-actief, denkt in kansen op kleine en grote 
aspecten, heeft unieke schoolkenmerken intern, maar ook 
extern, om de school in de wijk, buurt en stad ‘op de kaart 
te zetten’ in het belang van het primaire proces.
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De motivatie, geïnspireerdheid en de competenties van 

het team bepalen de kwaliteit van de organisatie.

•  Gedreven door praktische waarden

Te mooie beelden en idealen zorgen vaak voor een verlam-

mende en naar binnen gekeerde organisatie. Een goede 

organisatie staat of valt met de praktische uitgangspun-

ten en waarden. Wat maakt uw organisatie uniek en hoe 

geeft de school daar daadwerkelijk vorm en inhoud aan?

•  Schoenmaker blijf bij je leest

Het klinkt bijna paradoxaal in een tijd waar brede scho-

len als paddestoelen de grond uitschieten. Natuurlijk is 

het goed om veel voorzieningen rondom kinderen bij 

elkaar te brengen. Een school heeft echter een specifi eke 

taak en opdracht, die zij adequaat behoort uit te voeren. 

•  Simpele organisatie met een kleine staf

Uit onderzoek blijkt dat er binnen het primair onder-

wijs relatief weinig geld in het management zit. 

Organisaties moeten waken om dat zo te houden. 

Schaalvergroting alleen doorvoeren als u tevens reke-

ning houdt met de menselijke maat.

•  Tegelijk los-vast werken

Het klinkt paradoxaal dat beide tegelijk aan de orde zijn. 

Maar organisaties hebben zowel baat bij mensen die vast 

werken (continuïteit) als bij mensen die zich maar een 

korte tijd aan een klus of de organisatie binden. Het laat-

ste is voor veel scholen een stijlbreuk. Er zouden echter  

meer en fl exibelere handen in de klas zijn, als scholen 

creatiever met hun mogelijkheden omgaan, door bijvoor-

beeld opleidingsplek te zijn voor mbo-ers en hbo-ers.

Strategie
Een foute keuze van doelen is niet de reden dat veel 

ondernemende plannen van organisaties de mist 

ingaan. Veel ondernemende plannen mislukken omdat 

de gekozen strategie niet aansloot bij die doelstellin-

gen of de situatie/ omstandigheden waarin het een en 

ander diende plaats te vinden.

Alberdingk Thijm/Janssen5 ontdekten dat twee aspecten 

van essentieel belang zijn in het slagen van welk plan 

dan ook in een organisatie:

•  de mate van urgentie: hoeveel tijd is er om plannen te 

verwezenlijken?

•  de mate van onderkenning: hoeveel en welke medewer-

kers zijn zich ervan bewust dat de plannen moeten 

worden uitgevoerd én hoeveel zijn daartoe bereid?

Afhankelijk van de onderlinge verhoudingen tussen 

deze twee aspecten zijn er vier strategieën mogelijk:

•  Confrontatiestrategie: de organisatie wordt direct 

geconfronteerd met de urgentie van het plan (bij-

voorbeeld dreigend leerlingentekort). De ‘pijn’ wordt 

opgevoerd of geëxpliciteerd om de noodzaak tot 

aanpak te forceren.  Probleemdefi nitie en oplossings-

richting worden topdown neergezet.

•  Roll-out-strategie: het management concentreert 

zich samen met een geselecteerde groep medewer-

kers, meestal in reactie op een plotselinge vraag 

 (bijvoorbeeld BSO), direct op de probleemdefi nitie 

en oplossingsrichtingen. De uitwerking wordt strak 

aangestuurd en planmatig uitgevoerd.

•  Empowermentstrategie: het management biedt de 

medewerkers een lonkend perspectief (POP, waarin 

eigen sturing én professionalisering centraal staan). 

Dit is gebaseerd op een organische benadering  van 

onderop (bottom-up).  

•  Bruggenhoofdstrategie: kenmerkend is de gerichtheid 

op het stimuleren van een open en pro-actieve cul-

tuur, waardoor de medewerkers een sterke intrinsie-

ke motivatie voelen om de organisatie te verbeteren, 

te vernieuwen, te ontwikkelen. Ook hier is er sprake 

van een organische bottom-up benadering.

Uitvoeren
Uiteindelijk geven managers uitvoering aan alle plan-

nen en opzetjes die gemaakt zijn. Eliyahu Goldratt6 

introduceert bij een effectieve uitvoering de ‘theory 

of constraints’. Deze komt er in het kort op neer dat 

de meeste managers kijken naar geïsoleerde prestaties 

en niet naar het totale systeem waarop gepresteerd 

moet worden. Dat beperkt het zicht. Niet alleen verliest 

menig leidinggevende het overzicht uit het oog, maar 

hij is ook niet meer in staat om op een goede wijze alles 

te synchroniseren. Wat er op dat moment gebeurt, is 

dat op één van de overgangen c.q. schakels in het sys-

teem een zogenaamde constraint of bottleneck ontstaat. 

De voortgang stagneert. Het is helder dat investeringen 

in energie, tijd en geld op die plek moeten plaatsvin-

den. Voor het goed uitvoeren van de strategie in de 

organisatie is daarom naast een stevig leiderschap ook 

kennis nodig om goed om te gaan met de bottleneck. 

Goldratt geeft daartoe vijf heldere stappen:

•  Identifi ceer de bottleneck in het systeem;

•  Bepaal hoe deze bottleneck maximaal benut kan worden;

•  Maak al het overige in de keten ondergeschikt aan 

dit besluit;

•  Verhoog de capaciteit van de bottleneck;

•  Als de beperkende factor overwonnen is, begin dan 

weer opnieuw met stap 1 en identifi ceer de volgende 

bottleneck.

Er zitten áltijd constraints in een organisatie. Door deze 

stelselmatig op te lossen, gaat de organisatie steeds 

beter lopen. Het management haalt de zwakke plekken 

uit het systeem. Het is niet voor niets: ‘een ketting is 

net zo zwak als zijn zwakste schakel’. 

“Een ketting is net zo zwak als 
zijn zwakste schakel.”
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Thijs Homan zegt in zijn boek ‘Organisatiedynamica’ 

dat van de geplande verandertrajecten meer dan 

zeventig procent mislukt. Hij concludeert dat het veel 

natuurlijker en effectiever is reeds op gang zijnde, in 

de kiem aanwezige veranderingen, als leiding te faci-

literen, aan te wakkeren en te verbinden met andere 

veranderingen. 

Homan maakt daarmee onderscheid tussen geplande 

veranderingen, planned change, waar Léon de Caluwé7 het 

over heeft, en min of meer spontane, opkomende veran-

deringen of ontwikkelingen, emergent change, die in zijn 

ogen een (school)ontwikkeling veel kansrijker maakt. 

Succesvol ondernemende organisaties (scholen) ken-

merken zich, doordat ze op vier terreinen activiteiten 

ontplooien:

•  Continue omgevingsanalyse. Ze volgen continu zo 

goed mogelijk trends en strategisch belangrijke ont-

wikkelingen. Daarbij is niet alleen de leiding betrok-

ken, maar ook vele anderen in de schoolorganisatie.

•  Leidinggeven aan veranderingen. Hiervoor bestaan 

geen simpele regels. Het is een zeer contextgevoelige 

activiteit. Het gaat ook niet om spectaculaire en 

grootse gebaren en acties, maar vooral om kleine, 

gefragmenteerde interventies en om gestaag voort-

bouwen aan een in grote lijnen geformuleerd doel.

•  Verbinden van strategie (de grote lijn) en de uitvoe-

ring op de werkvloer (de praktijk in de klas). Het 

klaslokaal mag best een eiland zijn, mits er een 

onderlinge veerdienst is met een goede uitwisseling. 

•  De juiste mens op de juiste plaats. Schoolleiders stu-

ren op gewenst gedrag en bekrachtigen dat ook.

Ambitie
Ondernemen is veranderen en inspelen op ontwikkelin-

gen. Het draait om de vraag hoe te zorgen dat de orga-

nisatie zo in elkaar steekt dat zij goed functioneert en 

daardoor presteert. Wie ondernemen louter alleen ziet 

als ‘winst maken’ zit ernaast. Ondernemen is vooral 

doordacht werken aan de organisatie en denken in 

kansen. Doordenken vergt een scherpe blik op de situ-

atie, de mogelijkheden en de voorhanden zijnde kennis 

en ervaring om de mogelijkheden van een organisatie 

optimaal te benutten: ambitie waarmaken! <

 Anita Burlet (a.burlet@avs.nl) is AVS-adviseur 

en facilitator Human Dynamics. Specialisaties 

op gebied van persoonlijke en professionele 

ontwikkeling, leiderschaps- en organisatieontwikkeling, 

personeelsbeleid, coaching en verandertrajecten.

Noten
1   Zie NSA competenties
2   Peter Drucker was een Amerikaans schrijver, be 

drijfskundige en consultant, onder andere op het 

gebied van organisatietheorie en management.
3   Stephen R. Covey, auteur van de beststeller The 

Seven Habits of Highly Effective People
4   Tom Peters was 25 jaar geleden co-auteur van 

‘In Search of Excellence’, het eerste zakenboek 

waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. 

Peters heeft de afgelopen kwart eeuw buitenge-

woon veel invloed gehad op de manier waarop 

grote, internationale bedrijven zaken doen.
5   Alberdingk Thijm, J.H.H, e.a., auteur van 

Strategiëen voor succesvolle organisatieverande-

ringen, in: Holland management review, 1996, 

50, 32-38
6   Eliyahu M. Goldratt is een Israëlische natuurkun-

dige, die consultant is geworden. De ‘theory of 

constraints’ is een baanbrekende wijze om pro-

blemen in organisaties op te lossen.
7   Léon de Caluwé is hoogleraar advieskunde aan 

de VU Amsterdam en senior partner en adviseur 

bij Twijnstra Gudde, gespecialiseerd in leer- en 

veranderingstrajecten.

The ultimate measure of a man is not where he stands 
in moments of comfort and convenience, but where he 
stands in times of challenge and controversy”
Martin Luther King
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Het Talent (staat) 
voor ondernemen
Ondernemend denken integreren in nieuwbouw

Een nieuwe school bouwen in een vinexlokatie, waar een bijzonder onderwijsconcept 

de basis vormt voor het te realiseren gebouw. Hoe pak je dat aan, als ‘ondernemende’ 

schoolleider? Hoe zorg je dat alle neuzen dezelfde kant opstaan? Hoe betrek je ouders, 

de gemeente en anderen erbij? Het Talent heeft ‘talent voor ondernemen’.

Tekst Ad van der Staak (AVS-adviseur)

Robert Nas, directeur van Het Talent in Lent (bij 

Nijmegen) en 56 jaar, weet van wanten. Hij is in 2001 

aan een nieuwe uitdaging begonnen: voor de nieuwe 

wijk Visveld in de nieuwbouwlokatie De Waalsprong 

moest er een school gebouwd worden. De Stichting 

Rosascholen, waar zijn school onder valt, nam die uit-

daging aan. Basisschool Het Talent werd eerst gestart 

in een noodvoorziening, maar vanaf oktober 2007 moet 

het nieuwe gebouw klaar zijn, dat berekend is op 600 

leerlingen. In zo’n traject is ondernemerszin natuurlijk 

onmisbaar.

Het schoolconcept
De basis voor het ontwerpen van een nieuw schoolge-

bouw ligt in een goed doordacht schoolconcept. Wil je 

een brede school zijn, welke ruimtes heb je nodig, wat 

is je visie en missie? Bij de uitvoering ging Robert Nas 

direct op zoek naar nieuwe partners. In samenwerking 

met de Universiteit van Nijmegen ontwikkelde Het 

Talent het Kind Wegwijs Programma. Daartoe is een 

unieke leeromgeving voor kinderen ingericht: 6 units 

van 100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. 

In iedere unit bevinden zich diverse ateliers waar de 

 kinderen kunnen werken. Nas: “Het past bij onze visie 

dat 4- tot 12-jarigen door elkaar werken en gebruik 

maken van elkaars talenten. Je kan personeel ook 

 fl exibel inzetten.”

De school heeft een manager onderwijsontwikkeling 

en zorg, die vanaf de start het concept samen met part-

ners heeft ontwikkeld en ingevuld.

Nas: “Als je de school wilt doorontwikkelen, heb je zo 

iemand nodig. Het vergt ook wat bij de werving van 

personeel: we maken afspraken met de pabo over werk-

plekleren voor minimaal drie dagen per week, gevolgd 

door een LIO-schap en dit leidt door de groei meestal 

tot een baan in de school. Je verdient je investering dus 

ruim terug, want er start immers een volledig ingewerkt 

iemand.”

Rol architect
Nas: “Nieuwbouw realiseren vroeg een andere bena-

dering dan de gemeente Nijmegen gewend was. ‘Wij 

wijzen een architect aan die met u een plan gaat ont-

wikkelen’, veranderden wij in: ’Wij hebben een breed 

onderwijsconcept en zoeken daar een architect bij die 

ons kan helpen dit te realiseren.’ 

> thema tijd voor ondernemen
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Wij vonden het belangrijk dat we een architect hadden 

die weet wat onderwijs inhoudt en goed kan meeden-

ken. Die architect moet, samen met de school, ook goed 

met de gemeente kunnen onderhandelen.”

De gemeente had ook wensen. Zij wilde een brede 

school, een multifunctioneel centrum met sportgele-

genheden en een ‘ontmoetingsplek’. Dat betekent dat de 

school nu een uitgebreid voorzieningenhart kent met 

kinderdagverblijf, peuterzaal, buitenschoolse opvang, 

een sporthal en een grote centrale hal met een ontmoe-

tingsruimte. Alle ruimtes zijn de hele dag in gebruik.

Onderhandelen met partners
Er gebeurt dus veel rond Het Talent. Onderwijsinhou-

delijk is er een goed contact met het centrum Goud-

winde, dat de dagarrangementen verzorgt voor jonge 

kinderen. De school heeft volop overleg met de wel-

zijnsinstelling Tandem en de culturele instelling De 

Lindenberg om een aanbod te creëren onder schooltijd 

en voor de rest van de dag.

“Omdat we de opleverdatum voor de nieuwbouw niet 

gingen halen, zijn er voor dit schooljaar potentiële 

gebruikers afgehaakt. Dat is jammer. En het is een uitda-

ging geweest om bij de gemeente voor een korte periode 

drie tot vier extra lokalen bij de noodbouw te regelen. 

Dat vraagt veel van je ondernemerschap”, verhaalt Nas.

Het Talent is ook een sportieve school: samen met de 

partners van de Stichting SportZ is een naschools sport-

aanbod ontwikkeld. Jongere kinderen krijgen allerlei 

spelvormen aangeboden door een bevoegde sportleider 

en voor kinderen vanaf zes jaar is er een aanbod vanuit 

de verenigingen rond hockey, basketbal en turnen.

Verder doet de school mee aan een techniekproject van 

VTB. Een leverancier van schoolmaterialen richt in de 

nieuwbouw een technieklokaal in tegen zeer geringe 

kosten. Als tegenprestatie mag de leverancier, binnen 

afspraken, het lokaal benutten voor klantenwerving. 

“Hij kan het gebruiken als demonstratieruimte voor 

zijn klanten, maar niet onder schooltijd. Het bete-

kent wel dat ik verplichtingen heb het lokaal goed te 

benutten. Bij uitbreiding van de formatie ga ik dus op 

zoek naar iemand die specifi eke deskundigheid op het 

gebied van techniek heeft”, aldus Nas.

Neuzen dezelfde kant op
Ondernemen is ook omgaan met teleurstellingen. 

“Het voordeel van op je bek gaan is, dat je weer op kunt 

staan. Beren op de weg zoeken is verspilde energie. 

Zoals ik het zie, zijn wij daar in het onderwijs heel 

goed in. Het is erg leuk om nieuwe dingen op te pak-

ken die de school ten goede komen, maar je moet het 

wel met je managementteam, je personeel en ouders 

communiceren. Alle neuzen dezelfde kant op, elkaar 

aanvullen, dan is er synergie.”

Robert Nas is niet te remmen als het op ondernemen 

aankomt. “Afspraken kunnen veranderen als er betere 

voor in de plaats komen. Zo fl exibel moet je zijn. Een 

goede communicatie staat voorop. Zo ook met mijn 

bestuur, dat mij alle ruimte geeft, mij met raad en daad 

bijstaat en zich bereid toont goede plannen en perso-

neel voor te fi nancieren. Dat verdient zichzelf terug. 

Klanttevredenheid trekt nieuwe klanten.”

Dat laatste is ook de reden geweest voor een klanttevre-

denheidsonderzoek, dat in het kader van een afstudeer-

project door zes studenten van de Hogeschool Arnhem-

Nijmegen zojuist via een presentatie voor de ouders is 

afgerond. Het geeft een goed beeld van de school en 

maakt aandachtspunten zichtbaar. “Goede communi-

catie met (potentiële) ouders blijft een eerste vereiste. 

Ouders kijken vanuit hun eigen referentiekader naar 

de school, zij zijn klassen gewend en wij werken met 

units van 100 kinderen. Dat roept vaak veel vragen op, 

ook van anderen. De voorzitter van een ander school-

bestuur merkte eens op dat wij aan ‘intensieve kind-

houderij’ deden. Een dag op bezoek bij ons maakt dat 

hij daar nu anders over denkt. Mooi toch…?”, aldus een 

stralende Nas.

Ondernemend denken
Voorbeelden van ondernemerschap vliegen af en aan. 

“Zakelijk denken hoort ook bij ondernemen. De laatste 

tijd krijg ik regelmatig groepen op bezoek. Ik vraag 

daar altijd geld voor. Ik sta daar niet voor mijn eigen 

glorie, ik wil een goed product neerzetten. Dat kost 

voorbereiding, energie en geld.” Nas boort elk poten-

tieel aan, ook ouders. Zij geven ‘om-niet’ workshops 

(journalistiek), gastlessen (pre-historie) en regelen 

bedrijfsbezoeken.

“Weet je, in Frankrijk is er op de scholen na de vakantie 

altijd een feest voor ouders en kinderen: La Rentrée. 

Dat doe ik ook. Voor mij geen nieuwjaarsreceptie meer. 

Vorig jaar zijn bijna alle ouders en kinderen geweest, 

dat is toch geweldig?” <

Meer weten?
Wilt u meer weten over Het Talent, kijk dan op 

www.het-talent.nl

“Afspraken kunnen veranderen 
als er betere voor in de plaats 
komen.”
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Beleef de school
De uitstalling van uw product doet er wel degelijk toe!

Wie maakt zich druk om de kwaliteit van de school? Het restaurant aan de gracht met zijn 

schitterende ambiance rekent voor dezelfde gepocheerde zalm bijna twee maal zoveel 

als het bruine eetcafé om de hoek. De kwaliteit is hetzelfde en de wachttijden beduidend 

langer... Ook de (school)consument wil vermaakt worden met glitter en glamour en neemt 

de kwaliteit van het onderwijs bijna als bijproduct.

Tekst René van Eijk en Jan Tolhuijs

Aan het hek spreken de ouders elkaar over de leuke 

dingen die de school doet. Wat belangrijk is voor de 

ouder, is wellicht minder belangrijk voor de school-

leider. Maar het gaat om de beleving van de ouder. 

De school als product is iets waar de gemiddelde 

directeur niet te lang bij stil wil staan. Toch is er met 

de invoering van lumpsum in ieder geval meer besef 

gegroeid dat ook in de social-profi t1 sector geld en klan-

ten belangrijk kunnen zijn om je doelen te bereiken. 

Hoewel klanten gek zijn op uitverkoop en de bonus-

aanbiedingen van een bekende grootgrutter, is in ieder 

geval het element kwaliteit niet doorslaggevend voor 

de aankoop. Diezelfde grootgrutter heeft rond hoog-

tijdagen een range van producten die de consument 

nooit zou willen hebben, als zij niet zo uitgesproken 

als ‘excellent’ zouden worden aangeboden; in stemmig 

zilver met zwart. Zo wordt de kerstmaaltijd weer een 

belevenis dankzij een set uitgelezen producten, die de 

klant nooit zelf bedacht zou hebben en waarvan de 

grondstoffen slechts een schijntje hebben gekost van 

de uiteindelijke prijs die hij ervoor betaalt. Maar de 

producten vliegen de schappen uit. Het element ‘de 

verpakking van het product’ (lees: de verpakking van 

de manier waarop de schoolleider zijn school etaleert) 

doet er dus wel degelijk toe! Dit kan de schoolleider 

doen met de ‘kracht’ van zijn eigen organisatie. Dat 

kan het schoolconcept zijn, maar ook bijvoorbeeld de 

extra bevoegdheden van de leerkrachten of de educa-

tieve uitstapjes die ondernomen worden.

Beleveniseconomie
In de beleveniseconomie kijk je naar de vorm van 

deelname. Hoe benaderen de schoolmedewerkers de 

in de gang wachtende ouder? Hoe reageren ze op tele-

fonische vragen? Welke beelden en ervaringen roept 

de school op, waarop de ouders beslissingen nemen? 

Tegelijkertijd is het van fundamenteel belang de relatie 

aan te geven met de omgeving. Onderstaande fi guur 

geeft dit weer op de verticale as. Aan het ene uiteinde 

van het spectrum is ‘absorptie’: iemands aandacht zo 

vasthouden dat hij de belevenis in zich opneemt. Aan 

de andere zijde is de ‘onderdompeling’, waarbij de 

betrokkene fysiek (of virtueel) zelf deel gaat uitmaken 

van de belevenis. De meeste scholen komen niet verder 

dan rechtsboven. En dat is al heel wat.

> thema tijd voor ondernemen

De domeinen van de belevenis volgens 

Joseph Pine en James Gilmore
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Entertainment
Volgens mediastrateeg Michael Wolf ligt de sleutel 

van het succes om de aandacht van de consument te 

winnen in het inzetten van entertainment content. 

Door middel van entertainment worden consumenten 

(lees: ouders en kinderen) niet zozeer op hun rationele, 

maar meer op hun emotionele kant aangesproken. 

Entertainment prikkelt de verbeelding, en dat is voor 

consumenten een welkome afwisseling tussen het rati-

onele features & benefits. In de entertainment economie 

zijn naast entertainment ook de media effectieve mid-

delen in de strijd om de aandacht van de potentiële 

consument (ouder), zo redeneert hij. Het credo voor alle 

scholen kan dan de volgende zijn: there is no business 

without showbusiness (D. Buschman en F. Schavemaker. 

Brandexperiences, Het is tijd voor ervaringen, dat merk je aan 

alles, ISBN 9013022189).

Relatie opbouwen
De ouder en het kind binnenhalen om daar een goede 

relatie mee op te bouwen is in het licht van het boven-

staande cruciaal, maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. 

Daar moet het een en ander voor gebeuren. Een school 

die midden in de maatschappij en tussen de ouders wil 

staan, heeft een aantal stappen te maken.

•  Waar is de ouder op uit? Wat zijn de aspiraties van 

ouders en hoe gaat de school daarop inspelen?

•  Daar is onderzoek voor nodig.

•  Daar is regie bij nodig.

•  Daarna is begeleiding nodig.

De ouder wil het beste voor het kind. De school heeft 

ook het beste voor met het kind. Tegelijkertijd weet 

iedereen dat ‘het beste’ niet bestaat. Het is de ervaring, 

de beleving, die de ouder doet besluiten dat dit de beste 

school is en dus de beste keuze voor zijn/haar kind. De 

school speelt daar een actieve rol in door de ouder het 

gevoel te geven dat de school de primus inter pares is.

Tegelijkertijd is de verbinding tussen wat een school 

van oudsher doet (informatie verstrekken) en wat er 

binnen het kader van de beleveniseconomie aan meer-

waarde is te behalen, als volgt in beeld te brengen:

Als je aan kennis belevenis kan toevoegen, dan is ‘waardevolle’ 

intelligentie (van uw kroost) gegarandeerd.

Dit leidt vervolgens tot een aantal aannames:

•  wanneer het aanbod moeilijker te grijpen wordt, 

wordt de waarde ervan tastbaarder (een school met 

een wachtlijst heeft een snel groeiende wachtlijst)

•  je bent wat je in rekening brengt (alleen al de hoge 

ouderbijdrage geeft aan dat de school goed is voor 

mijn kind)

•  belevenissen vormen een podium om het leren naar 

een hoger plan te brengen (de beleving van de school 

is het beeld dat op het netvlies van de ouders staat)

Strategie en beleid
Het vergt een goede aanpak om de ouders en de kinde-

ren de school echt te laten ‘beleven’. Handelen in de 

waan van de dag levert wellicht op korte termijn suc-

ces, maar dat zijn windeieren; schalen zonder inhoud. 

Het principe van doelbewust handelen moet worden 

toegepast op de strategie. Er zit een doordacht plan 

achter de plek die de school in de omgeving krijgt. De 

leidinggevende is daarvan de regisseur, het bestuur de 

producer. De rekwisieten zijn met zorg uitgezocht en 

samengesteld. Alles heeft een plaats op het podium 

van de succesvolle school. Elke activiteit van de school 

vindt plaats met het doel veranderingen in haar omge-

ving op gang te brengen. Dat maakt de school tot een 

hele onderneming.

Supermarkt of delicatessen
Het gaat natuurlijk niet om de grootste exclusiviteit, 

maar wel om de juiste beleving bij de ouders over te 

brengen. Wat wil de school uitstralen? Een prijsbreker 

met een beperkt maar essentieel assortiment dat ‘de 

klant’ elke dag nodig heeft, of een delicatessenzaak 

met een uitgelezen aanbod? Het antwoord op deze 

vraag helpt de schoolleider misschien wel te aanvaar-

den wat hem straks te wachten staat, maar helpt hem 

met zekerheid richting te geven aan wat hij op dit 

moment doet.

Een school bestaat bij de gratie van de omgeving. Het is 

de omgeving die uiteindelijk bepaalt hoe de school het 

beste kan acteren. Van een zwarte school in een achter-

standswijk verwacht de ouder een andere klasse, dan 

van de witte traditionele vernieuwingsschool in een 

luxe buitenwijk. Wat blijft, is dat de ouder iets vraagt 

en dat de school daar adequaat op in kan spelen als zij 

in staat is bij de ouder een belevenis op te roepen. <

1 We spreken bij voorkeur van social-profit, daar waar men 

het heeft over de non-profit sector. Tenslotte maken scholen ook 

‘winst’ in de vorm van onderwijsopbrengsten c.q. kwaliteit.

Jan Tolhuijs (j.tolhuijs@avs.nl) is AVS-adviseur op 

het gebied van managementonderwerpen, coaching 

en mediation.

Waardevolle intelligentie is gevoed 
met kennis

Informatie is een dienst die 
de school aanbiedt

Kennis is een belevenis van 
die informatie
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‘Onderwijs en 
bedrijfsleven hebben 
elkaar nodig’

Meningen over ondernemen

Ondernemen blijft niet meer alleen beperkt tot middenstanders en bedrijfsleven. 

Ook maatschappelijke organisaties als scholen hebben baat bij een ondernemersgeest. 

Maar opereren zij hetzelfde? En: wat hebben ze aan elkaar?

Tekst Vanja de Groot

> thema tijd voor ondernemen

Peter van Elst, commercieel directeur Alberts BV

“Ondernemen is voor mij het nemen van berekende 

risico´s, met het oog op de uitbouw van een lange 

termijn relatie met de markt. Verantwoording afl eg-

gen kan alleen als zaken genormeerd zijn. In het 

onderwijs moet men nog werken aan een zo objectief 

mogelijke meetbare output. Een schoolleider dient 

zo concreet mogelijk realiseerbare en acceptabele 

doelstellingen te formuleren. Scholen moeten vooral 

verder gaan op de ingeslagen weg en niet hun totale 

functioneren ter discussie stellen, maar nog meer de 

oren en ogen openen naar de buitenwereld om nieuwe 

mogelijkheden te ontdekken.” <

Silvia Nijland en Maureen Welhuis van Kinderopvang Hebbes

“Voor ons is ondernemen het creatief uit kunnen wer-

ken van onze plannen, ideeën en idealen. We volgen 

de media zeer zorgvuldig en bestuderen alles wat er 

maar geschreven wordt over kinderopvang; bepaalde 

zaken voeren we in de praktijk door, indien dit tot 

verbetering van de opvang leidt. Wij vinden dat ook 

ouders en locatiebeheerders recht hebben op een zo 

uitgebreid mogelijk verslag van onze activiteiten. De 

oudercommissie speelt hierin een belangrijke rol. 

Omdat schooldirecties verzocht worden nauw met ons 

samen te werken, willen wij hiervoor in de toekomst 

een werkgroep oprichten, bestaande uit ouders, leer-

krachten en de directie van ‘KOV-Hebbes’. De school 

heeft hierbij een actieve rol in het aanleveren van 

informatie en doelen.” <
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Peter Paul Bénard, Country Manager bij Epson

“Regeren is vooruitzien! Ondernemen is altijd een aan-

tal stappen verder zijn. Probeer verder transparant te 

zijn; helder en duidelijk in je boodschap, zodat je de 

juiste verwachtingen schept. In onze branch is de aan-

kleding van een product essentieel, omdat deze op een 

eenvoudige manier de voordelen van het product moet 

communiceren. Dit is een belangrijke factor bij de 

keuze voor een product. De meeste klanten maken hun 

keuze op de winkelvloer. 

Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar nodig. 

Het onderwijs kan gebruik maken van de nieuwe tech-

nologie en kennis die het bedrijfsleven gebruikt, en 

het bedrijfsleven heeft de juiste personen nodig die het 

onderwijs kan aanleveren.” <

Danny Burlage, directeur Wortell

“Ondernemen is voor mij het samenwerken met ande-

ren om een bepaald doel te bereiken. Veel personen 

associëren ondernemerschap met winstgevend zijn. 

Maar het is ook het zoeken naar nieuwe wegen: iets wat 

eigenlijk niet mogelijk bleek toch voor elkaar krijgen. 

Het is echter belangrijk om innovatie niet te overdrij-

ven, en bijvoorbeeld de interne organisatie ook rust 

te gunnen. Als je als school een meer ondernemende 

insteek wilt kiezen en daar nog geen ervaring mee 

hebt, begin dan klein. Zoek samenwerking en kijk naar 

voorbeelden. Ondernemerschap binnen scholen kan op 

verschillende manieren plaatsvinden; een school zoekt 

ondersteuning bij bedrijven in de vorm van sponsoring, 

wisselt diensten uit met een organisatie, of het bedrijfs-

leven wordt geïntegreerd in het onderwijspakket.” <

Frits Hirschstein, hoofd communicatie bij Oxfam Novib

“Om maximaal fi nancieel draagvlak te realiseren, wil ik 

op een verantwoorde manier Oxfam Novib `verkopen’ 

als beste ontwikkelingshulporganisatie. Bepalend hier-

voor is het creatief vermogen om tot een onderschei-

dend nieuw concept te komen en dat structureel uit te 

dragen. Innoveren is ook ontzettend belangrijk; het is 

de vitaliteit van het merk. Door eerst te testen minima-

liseren wij de risico’s. 

Iedereen heeft een te kwantifi ceren doel, of dat nou 

aantallen leerlingen of donateurs zijn. Maar het gaat 

niet ten koste van alles. Vandaar `verantwoorde manier 

van verkopen’. Samenwerking met het onderwijs is een 

must voor Oxfam Novib. Leerlingen zijn de donateurs 

van de toekomst, daarin investeren we met actie en 

 lesmateriaal.” <

Bas Pieterse, directeur obs ’t Vrieske Honk

“Ondernemen houdt voor mij in dat ik goed kijk naar 

maatschappelijke ontwikkelingen, de vertaalslag maak 

naar de betekenis daarvan voor het onderwijs en ver-

volgens duidelijk analyseer wat hierbij de kansen en 

bedreigingen zijn. Ondernemen is ook goed kijken 

naar marktbewegingen en fi nancieringsmogelijkheden. 

Expertise en ervaring vanuit het bedrijfsleven is daarbij 

van groot belang. Bedrijven enthousiasmeren voor je 

plannen en hen ook daadwerkelijk betrekken bij en 

deel laten nemen aan het proces geeft perspectief om 

te komen tot het gewenste resultaat. Als de school open 

is naar ouders, is daar ook veel te halen: een school met 

300 kinderen heeft 600 volwassenen, met allemaal hun 

eigen werkzaamheden en contacten. Maak goed duide-

lijk wat je voor ogen hebt, betrek ouders hierbij en er 

ontstaat een schat aan mogelijkheden.” <

Foto: Will Geurts
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Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

Uit lezersonderzoek blijkt dat personeelsadvertenties in Kader Primair 
en Kader nieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd worden door 
bijna 6.000 abonnees. 

Plaats ook een vacature in Kader Primair en/of Kadernieuws! Neem contact op met Recent, 
tel. 020-3308998 of mail info@recent.nl

Hans Rotering, eigenaar van De Pisang, speciaalzaak in 

groenten en fruit te Tilburg

“Ondernemen? Je bent overal verantwoordelijk voor. 

Niet alleen voor ‘onderdeel c’, maar voor alles, van a tot 

z. De gevolgen van elke beslissing die je neemt, kom je 

zelf ook weer tegen. Ik denk dat het voor schooldirec-

teuren een hele stap is om ondernemend te denken. In 

mijn optiek heerst in het onderwijs toch nog een amb-

tenarencultuur. Prestatiebeloning zou goed uit kunnen 

pakken. Om bij te blijven kijk ik geregeld in de keuken 

van anderen. Echte ambachtelijke zaken zoals de onze 

zie je niet meer op iedere straathoek, dus van concur-

rentie is weinig sprake. Sterker nog: we wisselen ideeën 

uit en helpen elkaar zo. Door het ruime assortiment 

en de kwaliteit, zo rijp mogelijk, onderscheiden we ons 

van supermarkten. Daar zie je vaak smaakvervlakking 

optreden. Ondernemers zoals ik kunnen zeker een rol 

spelen op scholen. Denk aan schoolfruit, ondersteuning 

bij kooklessen, (gezondheids)voorlichting, et cetera. 

Zuurkool groeit niet aan een boom!” <

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs

“Bij ondernemen gaat het om creativiteit. Maar altijd 

met onderwijs als uitgangspunt. Alles wat je als onder-

nemende schoolleider doet, moet bijdragen aan de 

onderwijskwaliteit. Goed onderwijs verkoopt zichzelf. 

Volg maatschappelijke ontwikkelingen, kijk of je 

relevante veranderingen in kunt passen in je school. 

Belangrijk is dat niet iedereen hetzelfde wiel uitvindt. 

Een netwerk waarin je informatie deelt, nieuwe ideeën 

opdoet en leert van elkaars successen en fouten, is 

onmisbaar. Zoek partners uit die een maatschappelijke 

betrokkenheid hebben en die willen bijdragen aan je 

eigen doel. Risico’s nemen, samenwerking en sponso-

ring gaan best samen met onderwijs, zolang het maar 

geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Scholen kunnen 

bijvoorbeeld een beroep doen op het ‘convenant spon-

soring PO en VO’ (zie www.minocw.nl).” <

“Ondernemingszin is het vermogen om in een bepaalde situatie kansen te zien en initiatieven te bedenken. 

Door optimale inzet van beschikbare middelen kunnen de nodige acties opgezet worden waardoor de waargenomen 

kansen gerealiseerd worden. Ondernemen is grenzen verleggen, iets nieuws scheppen, iets duurzaams 

voortbrengen dat tot de kwaliteit van het leven bijdraagt.” 

(Prof F. Laevers KU Leuven)

Foto: Gerard HeltFoto: Marieke Duijsters / PVE
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Dagarrangement als 
samenwerkingsmotief
Van onderwijzen naar ondernemen

De school die zuiver onderwijst, wordt steeds meer een zeldzaamheid. De samenleving 

verandert, en daarmee ook de taakstelling van maatschappelijke ondernemingen, zoals de 

school. Scholen zien steeds meer taken en verantwoordelijkheden op hen afkomen. Dat 

stelt hoge en veranderende eisen aan de kwaliteiten en capaciteiten van de schoolleider.

Tekst Nicole van Dartel

De schoolleiderfunctie van nu lijkt nauwelijks meer op 

de functie waar veel huidige schoolleiders voor gekozen 

hebben (of in terechtkwamen). De schoolleider van nu 

heeft niet alleen te maken met interne onderwijsaange-

legenheden, maar bevindt zich in een krachtenveld van 

uiteenlopende maatschappelijke belangen, verwachtin-

gen en eisen van verschillende belanghebbenden.

Een voorbeeld waarin dit duidelijk wordt, is de 

opkomst van dagarrangementen. Een vraag die mede 

gegroeid is door sociaal-economische ontwikkelingen 

zoals het ontstaan van de 24-uurseconomie, de toe-

nemende arbeidsparticipatie onder vrouwen en een 

toenemend aantal tweeverdieners. De vraag op de ene 

locatie is sterker aanwezig dan op de andere locatie. 

Een dagarrangement kan alleen succesvol genoemd 

worden, wanneer er sprake is van werkelijke (intersec-

torale) samenwerking en het dagritme van het kind als 

vertrekpunt. Al met al tijd voor een pleidooi voor een 

pedagogische infrastructuur, waarbij de school(leider) 

de spin in ’t web is.

Gezamenlijke visie
Van een samenhangende infrastructuur is momenteel 

nauwelijks sprake. Er ontbreekt veelal een gezamen-

lijke visie op opvoeding en een gedeelde pedagogische 

verantwoordelijkheid hiervoor. In het verleden hebben 

de verschillende milieus (gezin, school, vrije tijd) zich 

immers redelijk onafhankelijk van elkaar ontwikkeld 

vanuit verschillende motieven.

Het kabinet heeft ‘sociale samenhang’ niet voor niets 

als een van de pijlers van het komende beleid geformu-

leerd. Een beleid waarbij kansen voor elk kind, lokale 

betrokkenheid en een actieve inzet en verantwoorde-

lijkheid van iedereen voorop staan. Dit vertaalt zich 

onder meer in de oprichting van centra voor jeugd 

en gezin in het kader van een effectiever jeugdbeleid 

en discussies over een integratie van peuterspeelzaal, 

kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie. 

Vanuit het ministerie van OCW gaat ook de stimule-

ring van brede scholen verder. En natuurlijk mag ook 

de verplichting van scholen om een goede aansluiting 

tussen opvang- en schooltijden te regelen in dit rijtje 

niet ontbreken. Ondanks de toenemende aandacht en 

oprechte intenties hiervoor vanuit de overheid, valt 

toch steeds weer op hoe beleidsterreinen als jeugd en 

gezin nauwelijks daadwerkelijk samengebracht worden 

met het onderwijsterrein. En alhoewel een eerste stap 

is gezet in de verbinding van de verschillende sectoren 

is ook bij de wettelijke BSO-verplichting van scholen 

te constateren dat een incidenteel budget, een korte 

realisatietermijn en met elkaar confl icterende regels en 

> thema tijd voor ondernemen

“Het kind van nu kan zich in een 
gesloten schoolsysteem niet 
(meer) optimaal ontwikkelen.”
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waarden (denk aan onderwijshuisvesting en personeels-

kwesties) geen werkelijke aansluiting en dus ook geen 

pedagogische samenhang op kúnnen leveren. Wellicht 

is het effectiever wanneer de maatschappelijke onder-

nemingen (zoals schoolorganisaties) en hun omgeving 

zelf de richting bepalen en voor de benodigde voor-

waarden een ‘permanente dialoog‘ (naar de woorden 

van Balkenende in de regeringsverklaring) aangaan met 

de overheid. Het is immers de lokale omgeving waar de 

beste aansluiting ontworpen kan worden tussen vraag 

en aanbod. Dit is ook de plek waar draagvlak de meeste 

kans van slagen heeft.

Pedagogische samenhang
Er zijn drie ontwikkelingen die aanzetten tot meer 

pedagogische samenhang:

•  De opkomst van de brede school die de ontwikkeling 

en ontwikkelingskansen van kinderen wil verbete-

ren door een goede samenwerking: de brede school 

als onderwijsvernieuwing.

•  De uitbreiding en pedagogische vernieuwing van het 

derde milieu: de kinderopvang en het jeugdwerk. In 

het recente verleden gold opvang nog als kerntaak, 

nu krijgen deze voorzieningen steeds meer een peda-

gogische functie.

•  De opkomst van het dagarrangement van kinderen: 

een doorlopend aanbod van onderwijs, opvang en 

vrije tijd.

Tegen de achtergrond van de wettelijke verplichting 

van scholen om de aansluiting tussen opvang en 

school te regelen, kan bij punt drie het advies van 

de Onderwijsraad (maart 2006) genoemd worden. De 

Onderwijsraad beschrijft drie modellen om de nieuwe 

verantwoordelijkheid te kunnen realiseren. Het meest 

vergaande model is het integratiemodel, waarbij onder-

wijs, opvang en zorg onder één overkoepelend bestuur 

vallen en waarin naast organisatorische en praktische 

ook inhoudelijke samenwerking plaatsvindt. Bij dit 

model gaat de Onderwijsraad dus uit van een verbin-

ding tussen leerervaringen van kinderen, het leggen 

van verbindingen tussen binnen- en buitenschools 

leren. Verreweg de meeste scholen staan echter (nog) 

op grote afstand van een dergelijke situatie.

Spanningsveld
Op een aantal scholen heerst de vrees dat de primaire 

onderwijsfuncties van het onderwijs in het gedrang 

“Op een aantal scholen heerst 
de vrees dat de primaire 
onderwijsfuncties van het 
onderwijs in het gedrang komen 
door deze ontwikkelingen.”

>

Foto: Will Geurts
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komen door deze ontwikkelingen. Zij beleven een span-

ningsveld tussen schoolspecifi eke en maatschappelijke 

belangen en ervaren een toenemende druk vanuit 

de ouders en de overheid. Dat vraagt van scholen lef 

om hun primaire onderwijsfuncties, hun kerntaken, 

tegen het licht van de veranderende maatschappelijke 

context te houden en daarvan te leren. Het vereist 

van de ondernemende professionals in de scholen de 

bereidheid en de wens om te zoeken naar manieren 

om de maatschappelijke functies van het onderwijs te 

verbreden zonder dat dit ten koste gaat van de primaire 

onderwijsfuncties. De oplossing ligt in samenwerking: 

het is niet de bedoeling dat scholen de kerntaken van 

opvang- en jeugdwerkvoorzieningen overnemen. En het 

is evenmin de school alléén die een bredere pedagogi-

sche opdracht heeft gekregen.

Meerwaarde partnerorganisaties
Samenwerking dus om samenhangende infrastruc-

tuur te scheppen. Samenwerking die moet leiden tot 

een succesvol dagarrangement voor kinderen, vereist 

een gemeenschappelijk pedagogisch en sociaal kader 

van de verschillende organisaties. Dit betekent dus 

niet alleen organisatorisch afstemmen van activiteiten 

en processen, maar ook het gezamenlijk ontwikkelen 

van een visie op het kind en daaruit voortvloeiend 

op de meerwaarde die alle partnerorganisaties kun-

nen bieden.

Daarbij is belangrijk aandacht te hebben voor:

•  de verbinding tussen de binnen- en buitenschoolse 

activiteiten op het dagritme van kinderen (en ouders);

•  de pedagogische afstemming van de verschillende 

inhouden;

•  de ontwikkelingsfasen van kinderen;

•  de organisatorische afstemming tussen binnen- en 

buitenschoolse voorzieningen;

•  integratie van taken en kwaliteiten van professionals 

op de werkvloer, leidinggevenden en besturen.

Spin in ’t web
Het bestaat (bijna) niet meer, de kinderopvang die zui-

ver opvang biedt en de vrije tijdsvoorziening die kinde-

ren enkel bezighoudt. De school als gesloten systeem 

kan in deze context niet meer overleven en belangrijker 

nog: het kind van nu kan zich in een gesloten school-

systeem niet (meer) optimaal ontwikkelen. Het is de 

schoolleider die de horizontale verbinding kan maken 

tussen het eerste (gezin) en derde (opvang en vrije tijd) 

milieu en de verticale verbinding in de school tussen 

management, leerkrachten en kinderen. Wie durft?! <

Dit artikel is mede gebaseerd op het artikel van Kees Bakker 

en Saskia van Oenen (JeugdenCo 1, 2007)

 Nicole van Dartel (n.vandartel@avs.nl) is adviseur 

bij de AVS op het gebied van Onderwijs & 

Leerlingzorg.

De BSO-box als tijdelijke huisvestingsoplossing op het schoolplein van de Jan Woudsmaschool 
in Driemond.

Foto: De Meeuw Bouwsystemen
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Bouwen aan een 
ondernemende school
Drie schoolleiders ontwikkelen instrument voor ondernemend handelen

Drie basisschooldirecteuren hadden exact dezelfde vraagstukken op hun school. 

In hun werk liepen ze tegen grenzen aan die een belemmering vormden bij het uitvoeren 

van hun plannen. Zij ontwikkelden samen een instrument voor schoolleiders en werden 

daarmee zelf ondernemers.

Tekst Jessica Povel

> thema tijd voor ondernemen

Ton Keesom, Ronald Verhoef en Prince Heyliger: “Schoolleiders willen zelf kaders scheppen; wat willen ze wel, wat niet?”

Foto: Winnie Lafeber (AVS)
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De omgeving waarin de schoolleider verkeert, vraagt 

om een ondernemende houding. Immers, met een 

terugtrekkende overheid, een groter worden autonomie 

en een toenemend aantal taken op het overvolle bordje 

van de schooldirecteur komt hij er niet meer onderuit: 

hij moet keuzes maken. Hoe maakt hij constructieve 

keuzes die passen bij zijn school en bij zijn visie? Wat 

heeft hij nodig om tot het gewenste eindresultaat te 

komen? Waar wil hij naartoe?

Dit soort vragen hielden de drie schooldirecteuren, 

afkomstig uit het Oosten des lands, intensief bezig. 

Prince Heyliger, Ton Keesom en Ronald Verhoef ont-

wikkelden een instrument, waarmee zij de basis en 

richting van de keuzes waar schoolleiders voor staan 

in kaart brachten. Zij richtten daarvoor een bedrijf op: 

‘OinO’, Ondernemend in Onderwijs.

Ondernemen in onderwijs
Wat is precies de aanleiding geweest om een eigen 

bedrijf op zetten, naast hun werk als schoolleider? Bij 

alledrie was er de behoefte om iets te doen met onder-

nemen in onderwijs. In hun werk zijn zij zelf tegen 

grenzen aangelopen, grenzen die van buitenaf zijn 

opgelegd en die het uitvoeren van een plan op hun 

school tegenwerkten. Bijvoorbeeld het aangaan van 

samenwerking met een bibliotheek, terwijl het bestuur 

daar niets voor voelde. Het ging meestal om een plan 

dat net even anders was dan de al platgetreden paden. 

Een van de schoolleiders verwoordt het zo: “Soms wil je 

gewoon aantonen dat iets echt meerwaarde heeft voor 

de kinderen of je school in het algemeen! Als je dan 

zelf een ‘ondernemende geest’ hebt, ga je zoeken naar 

iets nieuws. Iets dat dynamisch is, iets met durf…”

Hoe maak je van een plan een succes? Na uitgebreid 

brainstormen kwamen de drie schoolleiders op een 

samenstel van factoren uit, waarmee directeuren bij 

hun planvorming te maken hebben. Deze hebben zij 

verwerkt in een matrix. Zo is het instrument ontstaan 

dat ondernemend handelen op elke school – los van 

een concept – in kaart brengt. De directeur ervaart aan 

welke randvoorwaarden nog voldaan moet worden om 

een plan tot een succes te maken. Hierbij bepaalt de 

schoolleider de koers. Deze voorwaarden zijn omgezet 

in meetbare clusters van effectief gedrag, die voor de 

schoolleider herkenbaar en concreet zijn.

Kaders scheppen
“Het is voor een directeur belangrijk om grip te hebben 

op wat van buiten op hem afkomt (bijvoorbeeld vanuit 

ontwikkelingen in de wijk), om een koers te bepalen in 

een groter wordende autonomie. Schoolleiders willen 

zelf kaders scheppen; wat willen ze wel, wat niet? Wat 

past bij de organisatie en wat niet? Wat zijn de doel-

stellingen op kortere en langere termijn? Het instru-

ment dat ‘OinO’ ontwikkeld heeft, sluit ook bij deze 

uitgangspunten aan. Directeuren kunnen zelf bepalen 

en kiezen wat bij hun organisatie past. Met behulp van 

een nulmeting kunnen wij maatwerk voor scholen en 

organisaties leveren. Een onderdeel daarvan is advise-

ring over de te volgen trajecten en desgewenst coaching 

daarop”, aldus de enthousiaste OinO-ondernemers.

Op de vraag waar ‘OinO’ inhoudelijk voor staat, zijn de 

drie ondernemende schoolleiders bijna niet te stuiten. 

“Met behulp van het instrument leggen we, samen 

met de directeur, de kracht van de eigen organisatie 

vast. Samen kijken we welke stappen nodig zijn om de 

plannen en doelen die een team zich heeft gesteld ten 

behoeve van de kinderen of de schoolorganisatie in het 

algemeen, te realiseren. Het gaat hier natuurlijk om 

plannen die ‘anders’ zijn, die een ‘creatieve insteek’ 

hebben, die wat losser staan van de standaard proces-

sen. Plannen die ambitieus en nog niet uitgekauwd 

zijn. Plannen waarvoor mensen nodig zijn met initi-

atief en durf. Dit betekent een minicultuuromslag in 

denken en doen. Bij dit meedenken staan de vier pijlers 

van de organisatie centraal: de directeur, het team, de 

ouders en de kinderen. Zij maken alle vier op essentiële 

wijze deel uit van een succesvol plan. De schoolleider 

vormt de spil in dit plan, maar de bijdragen van het 

team zijn vaak essentieel.”

Omslag in denken
“Doel van deze denk- en werkwijze is om zélf te kun-

nen anticiperen, zélf als organisatie keuzes te kunnen 

maken binnen de kaders die van buitenaf opgelegd 

worden. Directeuren zijn bijvoorbeeld gehouden aan 

de wettelijke voorschriften, maar daarbinnen kunnen 

zij keuzes maken die bij hun plannen en bij hun orga-

nisatie passen. Zo kunnen schoolleiders hun omgeving 

mede bepalen.”

Ondernemerschap wordt vaak geassocieerd met geld. 

Voor ‘OinO’ is dat niet de basis. Het gaat om een omslag 

in denken en doen, waarbij het stellen van SMART 

geformuleerde doelen van leerling- tot organisatie-

niveau een belangrijke rol speelt. En daar blijft het niet 

bij: die doelen moeten uiteindelijk ook gerealiseerd 

worden. <

Meer weten?
Op het AVS-symposium op 11 oktober 2007 presenteert OinO 

dit instrument. Zie ook www.oino-advies.nl

 Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Jessica 

Povel, adviseur bij de AVS: j.povel@avs.nl.

”Soms wil je gewoon aantonen 
dat iets echt meerwaarde heeft 
voor de kinderen of je school in 
het algemeen.”
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Het primair onderwijs is de afgelopen tijd geconfron-

teerd met een aantal ontwikkelingen, die het rijk ini-

tieerde. Zo is er de Wet vraagfi nanciering, Wet op de 

zorgplicht, veranderd rijksbeleid op onderwijsachter-

standen en de gewichtenregeling, Motie Van Aartsen/

Bos over BSO en Operatie Jong over jeugdzorg.

Bij een aantal van deze ontwikkelingen is er sprake 

van doordecentralisatie en autonomievergroting. 

Bestuurders krijgen verantwoordelijkheden toegekend, 

die voorheen vooral bij de lokale of landelijke overheid 

rustten. Bij andere ontwikkelingen blijft doordecen-

tralisatie of een logische aanpassing juist achterwege. 

Voorbeelden hiervan zijn de materiële bekostiging (de 

kosten van leermiddelen worden slechts gedeeltelijk 

gedekt door de rijksvergoeding) en energiekosten (deze 

zijn in de afgelopen jaren signifi cant gestegen waarbij 

de bekostiging achterbleef). In een aantal gevallen is 

overheveling van verantwoordelijkheden nog niet aan 

de orde. Ook het gebouwenonderhoud is hiervan een 

voorbeeld, waarbij het binnenonderhoud van de scho-

len onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

valt en het buitenonderhoud voor rekening van de 

gemeente is.

Wet vraagfinanciering
De wet vraagfi nanciering voorziet erin dat de gelden 

voor schoolbegeleiding, afgebouwd over drie schoolja-

ren, niet meer rechtstreeks naar de schoolbegeleidings-

diensten gaan, maar naar de schoolbesturen. Een vraag-

gestuurd marktmechanisme vervangt de gestuurde, 

‘vrijwillig verplichte’, afname. Een schoolbestuur kan 

zelf bepalen waar de begeleiding wordt ingekocht. 

De wenselijkheid hiervan is al geruime tijd kenbaar 

gemaakt en vanuit het oogpunt van deregulering, effi -

ciëntie en kwaliteitsontwikkeling is het een belangrijke 

en voor de hand liggende ontwikkeling.

Er zijn echter ook neveneffecten. Gemeenten voorzagen 

vaak in additionele fi nanciering van deze diensten als 

ondersteuning van het lokaal onderwijsbeleid. Het 

nieuwe marktmechanisme leidt tot vercommerciali-

sering van de dienstverlening, waardoor een nieuwe 

> thema tijd voor ondernemen

“Bestuurders krijgen verant-
woordelijkheden toegekend, die 
voorheen vooral bij de lokale of 
landelijke overheid rustten.”

Besturen als ondernemers

Veranderende krachtenvelden tussen schoolbesturen en gemeenten

De verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen verandert; er is sprake van 

veranderende of verschuivende krachtenvelden, belangen en geldstromen. Het 

krachtenveld verandert soms in een spanningsveld. Het inzicht in die verschillende 

belangen, de kennis van de diverse geldstromen en de bijpassende overlegstructuren 

vragen om een onderbouwde en eigen visie en vaardigheden die passen 

bij een ondernemende houding. AVS-bestuurslid Petra Palokaj geeft haar 

mening bij een aantal herkenbare aspecten uit de praktijk.

Tekst Petra Palokaj
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situatie ontstaat. Gemeenten voelen zich niet langer 

medeverantwoordelijk voor de instandhouding van de 

schoolbegeleidingsdiensten. Gezien de bezuinigingen 

die zich op lokaal niveau aandienen, ligt het voor de 

hand deze gelden nu een andere bestemming te geven. 

Dit is niet vanzelfsprekend een bestemming gericht op 

onderwijs of de aanpalende jeugdzorg. 

Besturen komen zo vaak plotseling voor dilemma’s te 

staan. Een zorgstructuur valt weg en voor het vullen 

van dat gat zijn slechts beperkte budgetten beschik-

baar. Door het toevoegen van deze gelden aan de lump-

sum is het budget niet meer duidelijk herkenbaar. Dit 

betekent keuzes maken en vaak ook onderhandelen 

met de gemeente. Waar liggen de gemeenschappelijke 

belangen van de scholen en de gemeenten, wie is de 

primair verantwoordelijke partij en wie betaalt de reke-

ning voor optimale ondersteuning? Strategische onder-

nemersvaardigheden komen hierbij voor bestuurders 

om de hoek kijken.

Passend onderwijs
Ieder kind heeft recht op een passend leer- en zorgarran-

gement. Dit is het uitgangspunt van de wet op de zorg-

plicht die waarschijnlijk rond 2011 ingevoerd wordt. Om 

dit te kunnen bereiken zou het geld het kind moeten 

volgen, het zou vraaggestuurd moeten zijn.

Op dit moment voorziet alleen de leerlingengebonden 

fi nanciering (LGF) daar voor een deel in. In dit speelveld 

van streven naar optimale zorg en ontwikkelingsmo-

gelijkheden voor ieder kind is ook de gemeente naast 

instellingen, de provincie en het rijk, een partner. Het 

bestuur moet in dit proces gericht op passende leer- en 

zorgarrangementen samenwerken en onderhandelen 

met alle betrokken partijen. Besturen met scholen 

in meerdere gemeenten hebben met verschillende 

constructies te maken. Bestaande samenwerkingsver-

banden beslaan daarnaast allerlei regio’s in én buiten 

gemeentegrenzen. De keuze voor het verloop van de 

geldstromen beïnvloedt de positie van elke partij in 

dit proces sterk. Het kind staat centraal in de doelstel-

ling, maar over de invulling daarvan moeten nog vele 

belangen en meningen afgestemd worden. Besturen 

zien zich daarom geconfronteerd met enorme overleg-

structuren, die veel tijd vragen. Flankerend beleid voor 

het invoeren van deze herstructureringen is nog niet 

geformuleerd.

Onderwijsachterstanden
Het onderwijsachterstandenbeleid bestond uit twee 

geldstromen: rechtstreekse middelen aan de scholen 

via de gewichtenregeling en middelen die basisscholen 

via de gemeenten ontvingen. De gemeenten ontvingen 

van het rijk gelden voor het bestrijden van onderwijs-

achterstanden en voegden daar vaak eigen budgetten 

aan toe. Lokaal onderwijsbeleid, gemeentelijk onder-

wijs- en achterstandenbeleid en Vroeg- en Voorschoolse 

Educatie (VVE) maakten daar deel van uit. Nu heeft 

het rijk deze budgetten teruggehaald en er een nieuwe 

verdeelsleutel onder gelegd. Dit betekent dat zowel in 

de toekenning naar de gemeenten als naar de scholen 

signifi cante verschuivingen hebben plaatsgevonden. 

Een aantal gemeenten ervaart deze uitwerking als een 

bezuiniging, die zij weer doortrekt naar de gemeente-

lijke begroting. Ook hier speelt dan de vraag of de extra 

eigen budgetten, die de gemeente toevoegde aan onder-

wijsbeleid, nog wel gehandhaafd blijven.

Voor besturen betekent dit een nieuwe ondernemende 

taak in lobbyen en onderhandelen met de lokale poli-

tiek. Het invullen van de gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid voor onderwijs en jeugdzorg gaat nu, naast 

de behoefte en visie, ook over geld. Doordat er onvol-

doende inzicht in elkaars geldstromen is, nemen beide 

partijen vaak verkeerde uitgangsposities bij de onder-

handelingen in.

Motie Van Aartsen/Bos
Met ingang van 1 augustus 2006 moesten scholen 

ervoor zorgen dat er toereikende tussenschoolse 

opvang (overblijven) was wanneer ouders hierom ver-

zochten. Uitbesteding aan een externe organisatie was 

en is mogelijk. Met ingang van 1 januari 2007 kregen 

de scholen de inspanningsverplichting tot het realise-

ren van aansluiting tussen onderwijs en buitenschoolse 

kinderopvang (BSO). Sinds 1 augustus 2007 is er een 

resultaatsverplichting. De vraag van (de meerderheid 

van) de ouders is leidend. De scholen bepalen zelf hoe 

zij hier invulling aan geven, in overleg met de ouders. 

Scholen zijn dan ook vrij om een eigen model te imple-

menteren in samenspraak met de ouders, toegespitst 

op de lokale behoefte.

Voor het bestuur speelt natuurlijk de vraag op welke 

manier het schoolgebouw toereikend is om in te haken 

op deze nieuwe ontwikkeling. Ook liggen er vraagstuk-

ken over het invullen van de personele bezetting bij de 

opvang en de mate waarin oplossingen vallen onder de 

wet voor de kinderopvang. Er is een subsidie van een 

paar duizend euro per school beschikbaar gesteld door 

het rijk om de organisatie van de BSO te ondersteunen. 

Dit is een druppel op een gloeiende plaat als het gaat 

om structurele oplossing, materiële inrichting en aan-

passing van gebouwen.

Operatie Jong
De systemen rond jeugdzorg zijn versnipperd en com-

plex. Op rijksniveau zijn er vijf ministeries betrokken 

bij jeugdbeleid. Ook hebben de provincies hier een 

verantwoordelijkheid ten aanzien van geïndiceerde 

hulpverlening en jeugdzorg en gaan de gemeentes over 

“De keuze voor het verloop van 
de geldstromen beïnvloedt de 
positie van elke partij in dit 
proces sterk.”

>
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maatschappelijk werk, opvoedingsondersteuning, sig-

naleren van problemen en onderwijsbeleid. In deze brij 

van jeugdzorg is er sprake van tientallen verschillende 

geldstromen. Een onderdeel van deze Operatie Jong 

zijn de zorgstructuren in en rond de school. Aspecten 

daaruit zijn: harmonisatie op indicatiestelling, vergro-

ting van het maatschappelijk rendement van onderwijs 

en samenhang in de voorzieningen van kinderen van 

0 tot 12 jaar. Een eerste nadere afstemming doet zich 

reeds voor in het opzetten van gemeentelijke zorg- 

adviesteams (ZAT’s) of jeugd-adviesteams (JAT’s). Het is 

vaak nog onduidelijk in hoeverre scholen door de inzet 

van personeel, bijvoorbeeld de interne begeleider of 

een schoolmaatschappelijk werker, of door ruimte in 

gebouwen, moeten mee-investeren in het realiseren van 

deze operatie. Voor het ondernemende bestuur vergt 

dit veel fl exibiliteit en inventiviteit. Inhoudelijke inves-

tering door lesprogramma’s gericht op burgerschaps-

zin, sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaar-

digheidstraining hebben al wel hun intrede gedaan.

Lokale educatieve agenda (LEA)
Het educatief partnerschap sluit aan bij de ontwikke-

lingen waarin de school, samen met andere partners, 

complete dagarrangementen verzorgt voor het opvoe-

den, ontwikkelen en begeleiden van kinderen. Hierbij 

zijn natuurlijk partners als ouders, peuterspeelzalen, 

instellingen voor kinderopvang, sportverenigingen, 

cultuurcentra en instellingen voor jeugdzorg betrok-

ken. In het krachtenveld van afstemming en samenwer-

ken speelt ook de lokale overheid een grote rol. In de 

lokale educatieve agenda (LEA) worden de gezamenlijke 

doelen en de manier waarop een en ander moet gaan 

gebeuren uitgewerkt. De verdeling van de fi nanciële 

verantwoordelijkheden is hierbij in toenemende mate 

onderwerp van gesprek. Ook ontstaat een nieuwe dis-

cussie wie er moet zorgen voor de aanpassingen in de 

schoolgebouwen, die nodig zijn om alle bovengenoem-

de ontwikkelingen en wetgeving mogelijk te maken. 

Onze regering neemt haar verantwoordelijkheden 

serieus, zogezegd, in het belang van de kinderen. Zij 

doet dit bij voorkeur gedecentraliseerd, legt de verant-

woordelijkheden zo laag mogelijk en geeft autonomie. 

Alleen roept dit de vraag op, op welke basisschool onze 

beleidsmakers hebben gezeten en waar zij rekenen heb-

ben geleerd. Want zelfs een kind weet dat je aan het 

eind wél altijd de rekening moet betalen. Alhoewel, 

het schijnt dat er een groeiende groep jeugd is die dit 

niet meer geleerd heeft en was dat nu juist niet het 

probleem? <

“Gemeenten voelen zich niet 
langer medeverantwoordelijk 
voor de instandhouding van de 
schoolbegeleidingsdiensten.”

AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 

Dat is het idee achter AVS Voordeel. AVS leden krijgen  korting bij 

bovengenoemde bedrijven. 

Ahrend Offi ce Products, • 

Alberts• 

Canon• 

Cards ICT Solutions• 

Douwe Egberts Coffee Care• 

Elsevier Overheid• 

Epson• 

Heutink• 

Voor meer informatie kijkt u op www.avs.nl > Vereniging > 

AVS Voordeel of mail de AVS: voordeel@avs.nl

Kluwer• 

Koks Gesto• 

Loyalis schaderegeling• 

OHRA verzekeringen• 

Rabobank• 

 SMART Technology distributed by VSV• 

Wortell• 

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

Ondernemersvaardigheden
• Zicht op kosten
• Minileergang financieel management
• De ondernemende directeur in HRM en P&O
• Meesterlijk onderhandelen
• Omgaan met media
• Omgaan met niet-onderwijs partijen
• Omgevingsverkenning voor uw product
• Ondernemend personeelsbeleid
• Oriëntatie op ondernemen
• Presenteren kunt u leren
• Sociale zekerheid: beheersing door een praktische training en/of advies op maat
• Wilt u een brede school? Investeer in samenwerking

Ondernemingsplan: de ontwikkeling
• Ondernemingsplan met visie

• Een goede PR is het halve werk

• Ondernemingsplan: de ontwikkeling

• Toekomstscenario’s

Ondernemingsplan: de uitvoering
• Uitvoering van ondernemingsplan
• Onderhandelen, laat u er bij helpen
• De best geteste oplossing voor een veel voorkomend probleem
• Mijn school mag gezien worden, maar hoe wordt hij eigenlijk gezien?
• Uw schoolgebouw als onderneming
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Vakmanschap door 
ondernemerschap

Achter de slogan ‘vakmanschap door ondernemerschap’ ligt de 

gedachte dat de vakman – of dat nu een bovenschools directeur, 

een directeur of een teamlid is – ondernemerschap gebruikt om 

effectiever eigen doelstellingen te kunnen bereiken. Bovendien 

ziet de vakman het ondernemen als een middel om het eigen 

vakmanschap verder te ontwikkelen. Door vanuit expertises 

als bedrijfsvoering en marketing te leren en zich vaardigheden 

eigen te maken, kan hij of zij deze kennis vervolgens overdragen 

aan bijvoorbeeld teamleden of leerlingen.

De ontwikkelde AVS-maatwerkproducten gaan in op deze twee aspecten: 

effectiever kunnen opereren en vergroting van het eigen arsenaal aan 

 kennis en vaardigheden.

Daarbij wordt uitgegaan van een brede doelgroep: van de bovenschools 

manager die een groots opgezet ondernemingsplan wil ontwikkelen en 

uitvoeren, tot de directeur die elementen van ondernemerschap wil gaan 

uitproberen. De behoefte zich kennis en vaardigheden eigen te maken 

 verschilt per situatie. Het maatwerkaanbod valt in drie lijnen uiteen:

• Ondernemersvaardigheden

• Ondernemingsplan: de ontwikkeling

• Ondernemingsplan: de uitvoering

Voorwaarden
De kosten voor het maatwerkaanbod worden berekend op basis van een 

 persoonlijk gesprek en een vrijblijvende offerte. De training, cursus of 

ander type bijeenkomst vindt plaats op een voor u geschikte datum.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ellen de Jong: e.dejong@avs.nl, 
of 030 2361010.
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Zicht op kosten

Minileergang financieel management

Doelgroep

Bovenschools managers, directeuren en adjunct-directeuren

Inhoud

In de training Zicht op kosten (één dagdeel) komen de 

volgende zaken aan de orde:

•  Informatie over soorten kosten (vaste kosten, variabele 

kosten)

•  Praktijkvoorbeelden kosten in relatie tot activiteiten: 

wanneer zijn kosten ook werkelijk kosten?

•  Praktijkoefening kosten/baten-analyse op hoofdlijnen

•  Informatie over greep houden op kosten. Hoe laat u 

de begroting en de managementinformatie één op één 

lopen, welke informatie moet u tot welk detailniveau 

verkrijgen en in welke frequentie moet u informatie 

beslist wel en beslist niet willen hebben? Meegegeven 

wordt een handreiking waarmee te bepalen is welke 

managementinformatie gewenst is.

•  Praktijkoefening, ook om mee naar huis te nemen, 

over hoe vanuit de handreiking en de eigen 

situatie te komen tot een opzet van hoofdlijnen 

waarop managementinformatie in het kader van de 

kostenbeheersing inzicht moet geven.

Doelgroep

Bovenschools managers, directeuren en adjunct-directeuren

Inhoud

In de drie dagen omvattende Minileergang fi nancieel 

management wordt aan de hand van een gefi ngeerd bestuur 

met volledige casusbeschrijving de gehele planning & 

controlcyclus doorgenomen. Het gefi ngeerde bestuur, 

de Weilandstichting, is de rode draad. Hiermee wordt 

theoretische kost meteen en herkenbaar omgezet in de 

situatie van de eigen organisatie. Continu wordt de link 

gelegd tussen wat de verschillende elementen van planning 

& control betekenen voor de eigen interne organisatie, 

zowel wat betreft het bestuur als het management als de 

stafafdeling/het administratiekantoor.

>  ondernemersvaardigheden

>  ondernemersvaardigheden
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Meesterlijk onderhandelen

De ondernemende directeur in HRM en P&O

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Haal meer uit uw onderhandelingen:

•  Door het onderhandelings- en beïnvloedingsproces beter 

te begrijpen en te sturen

•  Door verschillende onderhandelingsstijlen te leren 

herkennen en gebruiken

•  Door uw zelfbeheersing en controle over het 

onderhandelingsproces te verhogen en zodoende uw 

persoonlijke effectiviteit te vergroten

Iedereen onderhandelt
Managers besteden vaak meer dan de helft van hun tijd 

aan onderhandelen, niet alleen buiten de eigen organisatie 

maar ook intern met superieuren, collega’s en medewerkers. 

Onderhandelen is meer dan het spel en de knikkers, 

onderhandelen is een kunst. Maar wel een kunst die u in 

belangrijke mate kunt leren.

Wat mag u verwachten?
De training is sterk resultaatgericht. U haalt meer uit uw 

onderhandelingen, want:

•  U vindt het leuker om te onderhandelen

•  U begrijpt het onderhandelings- en het 

beïnvloedingsproces beter

•  U bouwt een betere en duurzame relatie op met uw 

onderhandelingspartner

•  U boekt betere resultaten door professioneel te 

onderhandelen

Werkwijze
De training is een mix van korte theoretische inleidingen, 

voorbeelden uit de praktijk, praktische oefeningen en 

feedback. Eigen meegebrachte cases worden besproken.

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Investeren in personeel is voor de directeur en de 

bovenschools manager een must:

Hij of zij heeft oog voor de volgende aspecten:

•  Creatieve inzet van personeel

  Bijvoorbeeld: de leerkracht die graag bewegingsonderwijs 

geeft meer inzetten, of meerdere leerkrachten 

verantwoordelijk maken voor een grotere groep kinderen.

•  Flexibele inzet van personeel

  Wisselende tijden van inzet: voor-, na-, en tussenschoolse 

inzet van eigen personeel, leerkrachten met andere taken, 

of andere werktijden.

•  Effi ciënte inzet van personeel

  Zij of hij die dat wenst meer lesgevende taken, of minder 

schooltaken geven. Schooltijdenregeling gebruiken om 

personeel effi ciënter in te zetten. Rechten en plichten in 

evenwicht.

•  Professionele inzet van personeel

  Deskundigheid gebruiken, of investeren in deskundigheid. 

Eigen specifi eke deskundigheden vermarkten.

De AVS levert het instrumentarium en ondersteunt bij visie 

en beleidsvorming

>  ondernemersvaardigheden

>  ondernemersvaardigheden
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Omgaan met media

Omgaan met niet-onderwijs partijen

Doelgroep

Bovenschools managers, directeuren, adjunct-directeuren, 

locatieleiders

Inhoud

Programmaonderdelen:

•  Wat is nieuws?

•  Hoe presenteer ik nieuws?

•  Het verschil tussen krant, radio en tv (telefonisch 

interview/persbericht/bijeenkomst organiseren)

•  Werkwijze van journalisten

•  Omgaan met pers en media

•  Interviewtips

•  Sterke boodschappen formuleren

•  Publieksgericht spreken

•  Non-verbale overtuigingskracht

•  Effectief reageren op lastige vragen

•  Slagvaardig optreden bij onverwachte situaties (‘overval’) 

en crisissituaties

•  Oefenen in het pareren van mediatrucs

•  Valkuilen

•  Mediabegrippen

•  Oefensituaties

Doelgroep

Bestuurders, (bovenschools) managers

Inhoud

Onderwijs heeft een geheel eigen cultuur en eigen 

omgangsvormen. Dat maakt het vaak erg ingewikkeld voor 

mensen van buiten deze sector om zaken te doen met 

onderwijs.

Ondernemende bestuurders en managers zorgen ervoor dat 

ze de wijze van zaken doen van hun partners kennen en daar 

hun handelen op afstemmen. We duiden dat aan met ‘het 

taalspel beheersen’.

In deze training gaat u ‘taalspelen’ uit andere sectoren 

(jeugdzorg, politiek, bedrijfsleven) verkennen en u daarin 

bekwamen.

>  ondernemersvaardigheden

>  ondernemersvaardigheden
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Ondernemend personeelsbeleid

Omgevingsverkenning voor uw product

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Goed personeel is schaars en als u het in huis hebt, als 

(school)organisatie, is het tegenwoordig een hele toer om 

het vast te houden. Zeker als u spreekt over jonge mensen in 

tijden van hoogconjunctuur. Het vraagt om ondernemend en 

creatief personeelsbeleid, zodat werknemers de gelegenheid 

krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Instrumenten als 

(interne) mobiliteit, werving en selectie, boeien en binden, 

tijdelijke detachering, seizoenwerk en dergelijke staan tot 

uw beschikking. Maakt u er ook gebruik van?

De AVS wil samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn 

en heeft al enkele concrete producten, zoals:

•  Een inwerkmap voor nieuw personeel

•  Een personeelsanalyse

Daarnaast heeft de AVS een set beproefde instrumenten 

waar uw organisatie gebruik van kan maken. Denk aan:

•  Kweekvijver

•  Oriëntatie op management

•  Talentmanagement

•  Trainee trajecten

•  Loopbaantrajecten

•  Taakbeleid

•  Directeursopleiding

•  Personal coaching

•  Coaching on the job

Doelgroep

Bestuurders, bovenschools managers, directeuren

Inhoud

Programma:

•  Inleiding

•  Vaststellen van uw uitgangspositie

•  Uitvoeren van een situatieanalyse

•  Uitvoeren van een SWOT-analyse

•  Het bepalen van strategische opties en het maken van 

keuzes

•  De ‘markt’ voor uw activiteit

•  Positionering

•  Het bepalen van doelstellingen

•  Het cyclisch borgen van uw activiteit en continuering van 

succes

>  ondernemersvaardigheden

>  ondernemersvaardigheden
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>  ondernemersvaardigheden

Presenteren kunt u leren

Oriëntatie op ondernemen

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Als u als ondernemende directeur uw school goed wilt 

neerzetten, bent u er niet met een mooi verhaal. Het 

verzorgen van een presentatie, bijvoorbeeld tijdens een open 

dag van de school, vraagt om vaardigheden op het gebied 

van communiceren en marketing. Hoe zorgt u voor een goede 

performance? Hoe brengt u naar voren waar uw school goed 

in is? Hoe presenteert u zich als leidinggevende naar de 

leden van het team, naar de ouders, naar het bestuur en 

naar de externe instanties? Maar ook, hoe zorgt u voor een 

goede en doeltreffende communicatie, zowel mondeling als 

schriftelijk, binnen en buiten de school?

De AVS verzorgt een tweedaagse training, waarin zaken 

als persoonlijke presentatie, marketing en communicatie 

centraal staan. Na een theoretische inleiding gaat u zelf 

aan de slag. Eerst presenteert elke deelnemer zich aan de 

groep, daarna werkt u met praktijksituaties. Het gaat daarbij 

om kennis, kunde en bewustwording. Steeds volgt er direct 

feedback.

De AVS biedt ook de mogelijkheid om onderdelen van de 

training in de vorm van losse modules te volgen. De modules 

duren een halve dag.

Doelgroep

Bestuurders, bovenschools managers, directeuren

Inhoud

Programmaonderdelen:

•  Het idee: aanbodgestuurd, vraaggestuurd of op eigen 

initiatief

•  Uw project en zijn context

•  De strategie

•  Vertaling naar een operationeel plan

•  Financiële aspecten

Deze cursus is geschikt als u ‘ondernemen’ nog meer ‘in 

uw vingers’ wilt hebben en al prille ideeën heeft voor een 

ondernemend project op uw school/in uw organisatie. U 

kunt bij de AVS terecht voor de nodige ondersteuning.

>  ondernemersvaardigheden
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>  ondernemersvaardigheden

Wilt u een brede school? Investeer in 
samenwerking

Sociale zekerheid: beheersing door een 
praktische training en/of advies op maat

Doelgroep

(Bovenschools) managers

Inhoud

De AVS formuleert samen met de verschillende partners de 

visie, ambitie en doelstellingen met betrekking tot de brede 

school en vertaalt deze daarna in de gewenste resultaten 

voor de organisatie.

Heeft u dit soort vragen?

•  Wat gaat er allemaal plaatsvinden in mijn brede school?

•  Wat komt er allemaal bij kijken?

•  Kan het in hetzelfde gebouw?

•  Hoe regel ik dat?

Dan gaat de AVS samen met u aan de slag met:

•  Vormgeven vanuit visie

•  Communicatie met de partners

•  Huisvestingsconcepten

•  Teambuilding en samenwerkingsconcepten

•  Financiële vraagstukken

•  Buitenschoolse activiteiten

•  Programma’s voor schoonmaakwerkzaamheden

•  Afspraken /werkboek van uw brede school

•  Naschoolse opvang

•  Inrichting (adviezen en tips bij nieuwbouw)

De resultaten worden vormgegeven in een integraal 

huisvestingsplan, of een programma van eisen.

Doelgroep

Bestuurders, directeuren, verantwoordelijke 

personeelsfunctionarissen

Inhoud

Sociale zekerheid is en wordt steeds belangrijker voor elke 

werkgever: de verantwoordelijkheid hiervoor komt steeds 

meer te liggen bij werkgever en werknemer gezamenlijk. Hoe 

werkt dit nu in de praktijk?

De AVS biedt:

•  Praktisch oefenwerk met de meest voorkomende situaties 

bij arbeidsongeschiktheid en dreigende werkloosheid

•  Een praktische training met inzicht in de materie en de 

diverse uitvoeringsinstanties

•  De meest effectieve methode om wegwijs te worden in de 

wereld van de sociale zekerheid

Behalve de mogelijkheid om een training te volgen biedt 

de AVS ook de gelegenheid om samen met u beleid 

te ontwikkelen dat gericht is op minimalisatie van 

arbeidsongeschiktheid van uw werknemers, het maken van 

de juiste keuzes als het gaat om eigen risicodragerschap, 

het sluiten van collectieve contracten voor uw werknemers, 

et cetera. Het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 

– onder de nu nog geldende omstandigheden van het 

bestaan van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds – 

betekent in dit geval komende zaken vóór zijn!

Ook verzuimbeleid en het voorkomen van gedwongen 

ontslagen, gezien vanuit een breed perspectief van 

bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden, zijn één van de 

vele onderwerpen die zich lenen voor een advies op maat 

door de AVS.

>  ondernemersvaardigheden
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Ondernemingsplan met visie

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Bouw op maat een stevig fundament voor uw eigen 

ondernemingsplan. Dat is de uitdaging die de AVS met 

u wil aangaan. Met een goed plan staat u immers sterk. 

Het biedt ruimte voor krachtig onderhandelen en geeft de 

mogelijkheid de school sterk te presenteren.

In dit traject gaat u op zoek naar de uniciteit van uw school 

of uw organisatie: hoe herkenbaar is die, welke waarden 

zijn daarbij belangrijk, worden deze gedeeld en hoe zit dat 

naar de toekomst? De bestaande visie wordt getoetst en zo 

mogelijk verder ontwikkeld. 

Aan strategie, het vooruitdenken, wordt veel aandacht 

besteed en er is voldoende ruimte om uw eigen 

ondernemerschap te toetsen en verder te ontwikkelen. 

Wij gaan niet voorbij aan trend- en risicoanalyses, 

zij zijn medebepalend voor de ontwikkeling van een 

ondernemingsplan. Vanzelfsprekend komen marketing, 

planmanagement, promotie en PR aan de orde. 

Tot slot komen de fi nanciële aspecten nog in beeld.

Concrete uitwerking in deelplannen is een volgende stap die 

u (samen met de AVS) kunt maken.

Een goede PR is het halve werk

Doelgroep

(Bovenschools) Managers

Inhoud

Hoe succesvol is uw school? Weten anderen dat ook?

Bij het schrijven van een PR-plan kunt u denken aan:

•  Omgevingsanalyse

  Wie zijn onze partners, hoe denken zij over ons, wat 

zijn hun wensen, behoeften? Plus de te verwachten 

ontwikkelingen in de omgeving van de school.

•  Tevredenheidsonderzoek onder de gebruikers

  Ouders, leerlingen, leerkrachten of ketenpartners.

•  Welke communicatiemiddelen heeft u tot uw beschikking?

  Denk aan de website, folders, schoolgids en nieuwsbrief.

•  Effectieve communicatie in woord en schrift

•  Uitstraling van het gebouw

  Met tips om zonder veel kosten wel veel te bereiken.

•  Maatschappelijke ontwikkelingen, wat betekenen die voor 

uw school?

  Aandacht voor kansen, de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO), brede school, actief burgerschap/

integratie

•  Hoe benut u uw netwerken optimaal?

•  Het profi el van uw school

  Zowel het onderwijskundig als maatschappelijk profi el.

Naast het geven van veel informatie maken we ook gebruik 

van de ervaring van de deelnemers met hun activiteiten op 

dit gebied tot nu toe. We besteden ook uitgebreid aandacht 

aan de (on)mogelijkheden van PR.

Dit alles resulteert in een format voor een schoolspecifi ek 

PR-plan voor elk van de deelnemers.

> ondernemingsplan: de ontwikkeling

> ondernemingsplan: de ontwikkeling
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Ondernemingsplan: de ontwikkeling

Doelgroep

Bovenschools managers, directeuren en adjunct-directeuren

Inhoud

Of het nu gaat om een compleet ondernemingsplan, of 

om een voorzichtige aanzet daarvan: de AVS ondersteunt 

via maatwerk, waarbij de volgende twee elementen 

onderscheiden worden:

Begeleiding totstandkoming
Gekozen wordt voor een multidisciplinaire benadering, 

omdat ondernemerschap alle facetten van de organisatie 

raakt. Bovendien moet de benadering passen binnen het 

totaal van het schoolplan en de beleidsplannen van de 

gehele organisatie.

Via een intake vanuit de AVS wordt een plan van aanpak 

aan de cliënt aangeboden. Afhankelijk van de wensen van 

de cliënt kan de begeleiding breed zijn (projectleiderschap 

plus ondersteuning bij het uitwerken en schrijven) tot smal 

(klankborden en meelezen).

Strippenkaart
Veel organisaties zijn goed in staat zelf zaken op de rit te 

zetten, maar lopen toch tegen grenzen aan, willen weten 

of ze op de goede weg zijn, of willen simpelweg voor een 

bepaald onderdeel een expert hebben.

Deze organisaties kunnen ervoor kiezen een strippenkaart 

af te nemen voor een door hen zelf te kiezen bedrag. 

Specifi catie van deze strippenkaart:

•    Geldt voor 12 maanden

•  Tegen afgesproken tarieven kan beroep worden gedaan op 

AVS-specialisten

•  Voor verdere voorwaarden verwijzen wij graag naar het 

intakegesprek

Uiteraard is het mogelijk om uitgewerkte plannen ter 

becommentariëring voor te leggen.

Toekomstscenario’s

Doelgroep

Bestuurders, (bovenschools) managers

Inhoud

‘Voorspellen is moeilijk, vooral de toekomst…’, maar beleid 

maken betekent een ontwerp voor de toekomst hebben 

vanuit de toekomst. Is dat meer dan een sprong in het 

diepe? Jazeker, er bestaan technieken om beter zicht te 

krijgen op wat meer kans heeft en wat er waarschijnlijk 

gaat gebeuren.

In deze training maken we kennis met twee van deze 

technieken:

•  Backcasting

•  Scenariobouw

Bij backcasting verplaatst u zich denkbeeldig naar de 

gerealiseerde toekomstige situatie en gaat u op zoek naar 

de relevante factoren. Die relevante factoren gebruikt u (met 

verschillende waardes) voor het ontwikkelen van scenario’s 

(scenariobouw). Daarmee laat zich een toekomststrategie 

beter funderen.

> ondernemingsplan: de ontwikkeling

> ondernemingsplan: de ontwikkeling

Kader Primair Special  September 2007 43



Uitvoering van ondernemingsplan

Doelgroep

Bovenschools managers, directeuren en adjunct-directeuren

Inhoud

Als het over de uitvoering van het ondernemingsplan dan wel 

elementen van het ondernemerschap gaat, zijn twee soorten 

projecten denkbaar:

• Begeleiding van de uitvoering van een 

ondernemingsproject vanuit de invalshoek bedrijfsvoering 

binnen een bestaande organisatie. Belangrijk is dat 

de fi nanciële verantwoording goed geschiedt, dat de 

voortgang wordt bewaakt en dat er tijdig en helder wordt 

gerapporteerd met eventuele adviezen voor bijstelling.

• Geschikt maken van de interne organisatie om 

ondernemend bezig te kunnen zijn.

Het gaat daarbij om het zodanig inrichten van de 

interne en administratieve organisatie, dat de eisen die 

ondernemerschap stelt aan beheer en inrichting van de 

structuur en de rapportages worden nagekomen.

Vanuit de AVS worden projectleiders beschikbaar gesteld 

voor beide soorten projecten.

Projectleiderschap houdt tevens in het bieden van formats 

en uitwerkingen waarlangs de organisatie gestructureerd 

en ingericht kan worden, van procesbeschrijvingen 

en structuurontwerpen tot rapportagemodellen en 

rekeningschema’s.

> ondernemingsplan: de uitvoering

Onderhandelen, laat u er bij helpen

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

De ondernemende directeur en bovenschools manager worden 

op veel manieren betrokken bij onderhandelingen. Naast het 

leren onderhandelen en waarde hechten aan onderhandelen 

als instrument en middel om tot oplossingen te komen, is 

ondersteuning bij onderhandelingen een vaardigheid die alom 

bij de AVS aanwezig is.

Onderhandelen over bijvoorbeeld:

• Huisvesting, met de gemeente en het OOGO

• Scholenbouw met de gemeente en architecten

•  Brede school, spreidingsbeleid, jeugdzorg met de provincie, 

gemeenten en buurtwerk

• Bestuursformatieplan met de GMR

• Personeelsbeleid (contracten) met de werknemer

• Sociaal plan (DGO) met de vakbonden

• Scholing met aanbieders van scholing

•  Schoolontwikkeling en leermiddelen met leveranciers van 

leer- en hulpmiddelen, pedagogische en didactische instituten

De AVS levert de ondersteuning.

>  ondernemingsplan: de uitvoering
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De best geteste oplossing voor een veel 
voorkomend probleem

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Een ondernemer is pionier op terreinen waar hij zich kan 

onderscheiden van anderen. Tijd voor dit pionieren kunt u 

vinden door op andere gebieden gebruik te maken van wat 

anderen al als beste oplossing hebben uitgedacht. ‘Vind niet 

opnieuw het wiel uit’ luidt het devies!

De AVS verzamelt voor u actuele onderwerpen met 

oplossingen die in de praktijk het beste blijken te werken. 

Deze publiceren wij op www.avs.nl.

Bijvoorbeeld:

•  Een unieke formule om rugzakgeld zo optimaal mogelijk te 

gebruiken

•  Creatieve oplossingen voor passend onderwijs en de extra 

zorgleerlingen

•  Effectieve mogelijkheden voor buitenschoolse opvang: 

huisvesting, beheer en exploitatie

•  Het schoolplein: creëren van mogelijkheden om geweld en 

criminaliteit (na schooltijd) tegen te gaan

De AVS kan met u de mogelijkheden bespreken van een best 

practice en u ondersteunen bij de uitwerking ervan.

>  ondernemingsplan: de uitvoering

Uw schoolgebouw als onderneming

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Een schoolgebouw kan meer zijn dan het gebouw van een 

school. Los van het onderwijsproces of de gebruikelijke 

naschoolse activiteiten kan er veel meer gedaan worden met 

of in uw schoolgebouw.

U kunt daarbij denken aan BSO, VTNO, wijkactiviteiten 

(sport, muziek, kaartclub, cultuur, een ouderkamer), een 

bibliotheek, GG&GD, consultatiebureau, peuterspeelzaal, 

jongerenwerk, huiswerkbegeleiding, summerschool, 

supermarktlokaal, buurtwinkel et cetera. Een buurtwinkel? 

Ja, u leest het goed. Het is een bestaand concept bij scholen 

die in afgelegen wijken of dorpen de vroegere kruidenier 

gedeeltelijk hebben vervangen door een lokaal als winkel 

in te richten. Scholen hebben vaak een centrale ligging en 

potentiële klanten komen langs om hun kinderen te brengen 

of op te halen. Samenwerking met een woningcorporatie die 

tevens een wijkkantoor in uw (gezamenlijke) pand heeft, kan 

ook veel lucratieve mogelijkheden opleveren. U ziet, er kan 

meer met uw schoolgebouw dan u misschien dacht.

De AVS onderzoekt samen met u de mogelijkheden van 

uw schoolgebouw. We houden daarbij rekening met 

alle mogelijke zaken die kansen kunnen geven voor uw 

schoolgebouw in de omringende wijk. Ook politieke en 

strategische kansen horen hierbij. Tevens brengen we een 

bezoek aan good practices die als inspiratie kunnen dienen.

De opbrengst is dat u samen met de AVS een toekomstplan 

maakt, inclusief een haalbaarheidsonderzoek en een te 

verwachten rendement.

>  ondernemingsplan: de uitvoering
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Mijn school mag gezien worden, 
maar hoe wordt hij eigenlijk gezien?

Doelgroep

Directeuren en bovenschools managers

Inhoud

Uw school kan nog zulke goede kwaliteiten hebben, 

toch blijft uw leerlingenaantal steken of loopt het zelfs 

terug. De indrukken van ouders en de verdere omgeving 

(buurtbewoners, partnerorganisaties) met betrekking tot 

uw school zijn bepalend voor uw leerlingenaantal.

Hoe weet u waar de mogelijkheden liggen om uw 

school beter op de kaart te zetten? De AVS heeft een 

screeninginstrument ontwikkeld waarmee u in één 

oogopslag zicht krijgt op deze mogelijkheden.

U kunt nu kans maken op een gratis screening van uw 

school. De eerste drie scholen krijgen de screening op 

kosten van de AVS aangeboden.

Een bepalende vraag voor uw leerlingenaantal!
Geen uitgebreide vragenlijsten, geen langdurige exercities. 

In korte tijd krijgt u door middel van een praktische 

insteek een beeld van de factoren die voor uw school van 

doorslaggevende betekenis zijn voor het aantal leerlingen.

De screening is gebaseerd op een tiental doorslaggevende 

en beïnvloedbare factoren die van invloed zijn op de 

perceptie die betrokkenen in uw schoolomgeving 

hebben. In de screening worden de communicatievormen 

bekeken en worden verschillende ouders, de buurt en 

partnerorganisaties betrokken. Bevindingen worden getoetst 

in een gesprek met u. Het eindresultaat wordt in een helder 

einddocument uiteengezet, waarmee u gericht aan de 

slag kunt.

>  ondernemingsplan: de uitvoering

Maak werk van uw professionele ontwikkeling: volg 

een opleiding, training, een- of tweedaagse bij de 

AVS. Uw vragen staan centraal en het verrijkt uw 

visie, vakkennis en inzicht in o.a. modern leiderschap 

en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bekijk het 

aanbod van de AVS School for Leadership.

Heeft u een specifi eke vraag voor uzelf of uw team? 

Wilt u met uw medewerkers op uw eigen locatie een maat-

werk training volgen?  Alle trainingen kunnen we aanpassen 

aan uw wensen. Kies voor maatwerk en advies van de AVS.

De AVS Professionaliseringsgids aanvragen? Mail 

info@avs.nl of kijk op www.avs.nl > Professionalisering > 

AVS School for Leadership/maatwerk en advies.

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

 Raadpleeg de professionaliseringsgids 2007–2008

Haal het beste uit uzelf en uw team

goed onderwijs door goed management
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Informatieaanvraagformulier 
AVS Maatwerk Ondernemen

Neemt u met mij contact op voor een cursus, training of begeleidingstraject op maat 

over het onderwerp:

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Mobiel

E-mailadres Fax

AVS-lid ja/nee Lidmaatschapsnummer

   Ik ben geen lid van de AVS, maar meld mij bij deze aan en betaal daarom voor het 

aanbod de ledenprijs. (Informatie over het lidmaatschap vindt u op www.avs.nl)

Geboortedatum nieuw lid

School Brinnummer

Soort onderwijs:  BO   SBO   SO I   SO II   SO III   SO IV

 VSO I   VSO II   VSO III   VSO IV   SVO   LWOO

Functie

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer school Fax school

E-mail school

Datum Handtekening

Stuur of fax naar de AVS: antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht, fax: 030-2361036

Of meld u aan via www.avs.nl > Professionalisering > Maatwerk & advies
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> 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)
  Code goed onderwijsbestuur primair onderwijs (AVS en VOSABB, 

 t 4,50 leden / t 9 niet-leden***)
 
> Personeelsbeleid*

 Het Talentenspel (t 21 leden / t 25 niet-leden***)
 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***)
 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***)

> Diversen
 Jos Collignon verjaardagskalender (t 12,50 leden / t 17,50 niet-leden)

> Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
  U bent aankomend schoolleider, heeft ambities in die richting of u heeft 

gewoon interesse in het schoolleidersvak. U kunt al aspirant lid worden 
voor t 25 per schooljaar (vanaf 1 augustus 2007).

  Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2007 voor t 25 per schooljaar 
 U ontvangt Kader Primair en Kadernieuws per mail. 

  Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2007 voor t 97 per schooljaar. 
U ontvangt Kader Primair en Kadernieuws per post. 

Lid worden per 1 augustus 2007
 Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 186 – t 274 (afhankelijk van

 het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
 van t 115 op mijn naam.

 Er is al een AVS-lid op mijn school. 
 Ik ontvang een acceptgiro van t 115 op mijn naam.

Kijk voor het huidige actieaanbod en de voorwaarden op www.avs.nl > 
Vereniging > Lid worden

 Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)
 Abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 108 (excl. 6% BTW)

 voor schooljaar 2007–2008.

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.
  Ismlam.  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

Kloppen

uw gegevens 

nog?

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

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

*** Exclusief 6% BTW
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 Altijd toegang tot onderwijsnieuws en 
ontwikkelingen in uw vakgebied via Kader Primair, 
Kadernieuws en www.avs.nl 

 Direct deskundige hulp bij vragen of problemen 
via de AVS Helpdesk

 Continu ondersteuning in uw professionele 
ontwikkeling 

 Invloed op politieke besluitvorming door collectieve 
belangenbehartiging 

 Recht op individuele rechtspositionele belangen-
behartiging door gespecialiseerde juristen/advocaten 

 Directe inspraak via de AVS-beleidscommissies 
en scholenpanelenquêtes 

 Flinke korting op trainingen, opleidingen, 
educatieve reizen en congressen 

 Collectieve korting op diverse producten en 
diensten voor uw school en privé via AVS Voordeel

 Profi jt van doelgroepspecifi ek aanbod voor: 
–  (adjunct-) directeuren, locatieleiders en 

bovenschools managers/bestuurder 
– starters, middenmanagers, (bijna) fpu’ers, etc. 
–  managers/bestuurders in het basis-, speciaal basis- 

en speciaal onderwijs 

 Collegiale steun in een landelijk netwerk

Ledenwerfacties
50 procent korting
Dit is het moment om lid te worden van de Algemene Vereniging 
Schoolleiders. Als u zich voor 1 december inschrijft, krijgt u 
50 procent korting op het persoonlijke deel van uw contributie.* 

15 procent extra korting op AVS-symposium
Als u zich nu aanmeldt voor het symposium Tijd voor 
Ondernemerschap op 11 oktober in Zwolle en tegelijkertijd 
regulier lid wordt van de AVS, ontvangt u 15 procent extra 
korting op de toegangsprijs voor leden. U betaalt dus niet 
120 euro, maar 102 euro. 

*Uw lidmaatschap gaat in per 1 augustus 2007 en duurt minimaal 1 jaar. 

Deze actie geldt alleen voor reguliere leden. Aspirant-leden komen in 

aanmerking voor het standaard lage tarief voor 25 euro per jaar. 

Nog meer voordelen
Korting van 30 tot 50 procent 
Een deel van uw vakbondscontributie kunt u via de fiscus 
terugkrijgen, zoals afgesproken in de CAO PO/VO. Om hiervoor 
in aanmerking te komen moet u uiterlijk 1 november 2007 
een verklaring inleveren bij uw werkgever, die verplicht is aan 
de regeling mee te werken. Het aanvraagformulier vindt u op 
www.avs.nl > Vereniging > Lid worden

Aspirant-lid voor 25 euro
U bent aankomend schoolleider, heeft ambities in die richting of 
u heeft gewoon interesse in het schoolleidersvak. Als aspirant-
lid bent u al voor 25 euro per jaar (15 euro per half jaar) lid van 
de AVS. U ontvangt dan Kader Primair en Kadernieuws per mail. 
Wilt u Kader Primair en Kadernieuws per post ontvangen? Dan 
betaalt u 97 euro per schooljaar. 
Aspirant-leden hebben dezelfde rechten als reguliere leden, met 
uitzondering van de juridische belangenbehartiging.

Kijk voor meer informatie over de lopende acties en voordelen op 
www.avs.nl > Vereniging > Lid worden. Of bel (030-2361010) 
of mail (info@avs.nl) de AVS.



De AVS is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en 

speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.200 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

Een ondernemende school toont initiatief en denkt in kansen. 
De (bovenschools) directeur is regisseur, de AVS helpt ondernemen. Kijk voor meer 
informatie en inschrijven op www.avs.nl > AVS symposium – oktober 2007.

Tijd voor 
ondernemerschap
Bezoek het AVS-symposium! 11 oktober 2007, Zwolle

15% extra korting voor nieuwe leden!


