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Autonome 
scholen?
Onlangs viel mij de eer te beurt op te treden in een online videoprogramma 

van de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD/Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD/Organisation for Economic Cooperation and Development

OESO) over de verschillende onderwijssystemen in de wereld. Mij was 

gevraagd wat uitleg te geven over het Nederlandse onderwijs. De OECD is 

benieuwd wat de in hun ogen enorme autonomie van scholen inhoudt, hoe 

dat zo is ontstaan en wat dit betekent voor schoolleiders. 

Wel, behalve daarheen te gaan met stropdas en net pak – je vertegen woor-

digt het Nederlandse onderwijs immers op wereldniveau dus dat moet er 

netjes uitzien – betekende dit ook dat ik weer eens teruggeworpen werd 

op de essentie van ons onderwijssysteem. Ja, artikel 23 van de Grondwet 

garandeert de onderwijsvrijheid en geeft ouders het recht zelf scholen te 

stichten, die door de wetgever gelijk worden behandeld. En ja, de minister 

van Onderwijs is in datzelfde artikel verantwoordelijk voor de kwaliteit van 

het onderwijs. En juist daar zit een enorme spanning op. Hoe kan de minister 

verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit als de scholen zelf in hoge mate het 

wat bepalen en zeker ook hoe het onderwijs wordt vorm gegeven? 

Van oudsher controleert de minister het onderwijs via de onderwijsinspectie. 

Deze maakt, onder verantwoordelijkheid van de minister, het jaarlijkse 

onderwijsrapport op. Maar de autonomie van scholen is in de praktijk 

kleiner dan velen denken. De minister heeft twee middelen om die auto-

nomie te beïnvloeden: sturen met geld en de inspectie. Het eerste zal 

iedereen begrijpen, de dagelijkse subsidiestromen van het verleden zijn 

nu weliswaar in de Prestatiebox samengevloeid, maar scholen moeten zich 

toch verantwoorden als zij die middelen hebben uitgegeven aan andere 

doelen dan die op het wensenlijstje. Het tweede middel werkt misschien 

wel effectiever. Omdat de inspectie de scholen vooral door de bril van het 

Toezichtkader bekijkt – waar overigens ook de onderwijsorganisaties enige 

invloed op hebben – en daar vrij rigoureus mee omgaat, worden scholen 

via deze weg toch vrij sterk inhoudelijk aangestuurd. Niemand wil immers 

als zwak of zeer zwak te boek komen te staan, dan haal je nogal wat over 

je heen. Dit remt in een aantal gevallen de zo broodnodige innovatie om 

het onderwijs aan te passen aan de eisen van 21e eeuw. Een reden te meer 

om de rol en effecten van het onderwijstoezicht goed te bekijken. Dat kan 

ook als scholen transparanter worden in wat ze doen en bereiken. Wat dat 

betreft ligt de bal ook bij ons zelf. 

Kaderspel  door ton duif
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inventarisatie wensen

AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders
en leidinggevenden po’
De AVS vertegenwoordigt naast  5.500 schoolleiders ook 700 bovenschoolse directeuren en bestuurders. 

De AVS vindt dat zij recht hebben op een goede cao en salarisschalen die tegemoet komen aan de toe-

nemende complexiteit van de onderwijsorganisaties. Daarom heeft de AVS, in samenspraak met de overige 

werknemersorganisaties, voorstellen gedaan  om te komen tot een aanvullende cao voor leidinggevenden 

en bestuurders in het primair onderwijs. 

Na de doordecentralisatie van 

de arbeidsvoorwaarden en 

tegen het licht dat het minis-

terie van OCW van mening is 

hierover geen overleg meer 

te kunnen voeren, zou de PO-

Raad de meest logische partner 

zijn in het proces om te komen 

tot een aanvullende cao voor 

leidinggevenden en bestuur-

ders in het po. De PO-Raad 

vertegenwoordigt immers 

– bijna – alle instellingen 

voor primair onderwijs.  AVS-

voorzitter Ton Duif: “Hier doet 

zich echter iets vreemds voor. 

Ofschoon de PO-Raad geen 

bestuurders vertegenwoordigt 

op het gebied van arbeidsvoor-

waarden, weigert zij hierover 

cao-gesprekken te voeren, met 

als argument dat bestuurders 

niet over hun eigen arbeids-

voorwaarden gaan.” De AVS 

vraagt zich daarom af waarom 

schoolleiders, leerkrachten en 

ondersteunend personeel wel 

over hun eigen arbeidsvoor-

waarden mogen onderhande-

len en bestuurders niet? Duif: 

“De PO-Raad vertegenwoordigt 

instellingen, geen personen.  

Zij vervullen de werkgeversrol 

en maken deel uit van de soci-

ale partners. Personen worden 

vertegenwoordigd door repre-

sentatieve belangenbeharti-

gers. De AVS is dat zeker!”

Kenmerken cao 
Een cao voor leidinggevenden 

en bestuurders kent volgens 

de AVS tenminste gevalideerde 

salarisschalen die recht doen 

aan de functie-eisen. Ook de 

sociale zekerheid moet daarin 

worden vastgelegd, evenals de 

pensioenen en uitkeringen. 

Daarnaast gaat het om onder-

werpen als aard van het dienst-

verband, beëindiging van het 

dienstverband (inclusief een 

eventuele ontslagvergoeding) 

en overige rechten en plichten, 

waaronder nevenwerkzaamhe-

den en een geschillenregeling. 

Het is gebruikelijk dat bin-

nen cao-onderhandelingen 

een afweging wordt gemaakt 

tussen de belangen en moge-

lijkheden van de onderwijsin-

stellingen en van de personen 

die daar werk verrichten.  AVS-

voorzitter Duif: “De PO-Raad 

zal dan de belangen van de 

instellingen behartigen, de 

AVS en andere die van de werk-

nemers. Zo hoort het.”

Scholenpanelonderzoek
De AVS inventariseert momen-

teel onder een deel van haar 

leden de wensen aangaande 

de nieuwe cao en nodigt de 

PO-Raad uit daar snel over 

te praten binnen de cao-

onderhandelingen. Duif: 

“Daardoor ontstaat een trans-

parante en verantwoorde sala-

risontwikkeling die recht doet 

aan bestuurders en leiding-

gevenden, én die voorkomt 

dat er uitwassen ontstaan die 

slecht zijn voor het imago van 

alle bestuurders , zoals ook in 

andere sectoren is gebleken. 

Daar is niemand bij gebaat.”

Onlangs heeft de Eerste Kamer 

ingestemd met de nieuwe wet 

Normering topinkomens in de 

publieke sector (zie pagina 3). 

Deze wet wordt van kracht 

met ingang van 2013 en stelt 

de maximumsalarissen vast in 

de sectoren die met publiek 

geld worden bekostigd. Duif: 

“Dat geldt voor alle medewer-

kers. Het is zeker niet zo dat 

topinkomens in deze sectoren 

zonder meer tot dat maxi-

mum zouden moeten worden 

opgetrokken. Zoals dat voor al 

het onderwijspersoneel geldt, 

moet ook dit geregeld worden 

in een ordentelijke cao.” 

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 
worden door zo’n 6.000 lezers. Voor het plaatsen van een advertentie, vacature of het meesturen van een bijsluiter in/met 
Kader Primair of Kadernieuws kunt u vanaf dit schooljaar voortaan terecht bij Elma Connecting Business. In geval van 
vacatures is gratis doorplaatsing mogelijk naar www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl, dé vacaturesite van de AVS.

Elma Connecting Business, Jort Ruiter (key accountmanager)  Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  e avs@elma.nl  www.elma.nl

Uit lezersonderzoek blijkt dat (personeels)advertenties in Kader Primair en Kadernieuws vaak gelezen en goed gewaardeerd 

Adverteren in Kader Primair of Kadernieuws?
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staatssecretaris dekker reageert op kritische kamervragen

‘Eenvoudigere Cito-toets heeft geen 
stigmatiserend effect’
Volgens staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker is er bij de invoering van 

een tweede, eenvoudigere Cito-toets voor leerlingen “geen sprake van preselectie 

of mogelijke onder- of overadvisering, maar van toetsing op maat”. Dit antwoordt 

Dekker op de Kamervragen van Mohammed Mohandis (PvdA) naar aanleiding van 

het bericht van Cito dat er twee versies van de Eindtoets komen.

Onderscheid in niveau tussen 

twee eindtoetsen heeft geen 

stigmatiserend effect op leer-

lingen, vindt Dekker. “Waar 

in het verleden sommige 

leerlingen werden uitgesloten 

van de Eindtoets, doen ze nu 

mee met hun klasgenoten. In 

dezelfde periode en gewoon 

in het klaslokaal maken ze 

de voor hen meest geschikte 

versie van de toets.” Door de 

eenvoudigere toets houden de 

leerlingen hun zelfvertrouwen 

vast en blijven ze gemotiveerd. 

“Zo wordt het uiteindelijke 

toetsresultaat betrouwbaar-

der”, aldus Dekker.

De nieuwe staatssecretaris 

wijst er op dat de Eindtoets 

Basisonderwijs al sinds 2004 

uit twee versies bestaat: de 

reguliere toets (vanaf volgend 

jaar de Eindtoets Basis) en de 

zogeheten Niveautoets (vanaf 

volgend jaar de Eindtoets 

Niveau). Voorheen was de 

Niveautoets alleen digitaal 

verkrijgbaar en vanaf volgend 

jaar is de Eindtoets Niveau op 

papier beschikbaar. Daarnaast 

geeft Cito meer specifi ek aan 

voor welke leerlingen de Eind-

toets Niveau geschikt is.

De aanpassingen in de toet-

sen die Cito nu doorvoert 

noemt Dekker in lijn met het 

wetsvoorstel dat in behande-

ling is bij de Tweede Kamer 

over de invoering van een 

centrale eindtoets voor taal en 

rekenen.

Veel scholen maken zich 

terecht ongerust over deze 

gang van zaken. AVS-voorzitter 

Ton Duif: “Als scholen vooraf 

moeten beslissen voor welke 

vorm van de Cito-toets een 

leerling in aanmerking komt, 

wat gebeurt er dan als ouders 

een andere visie hebben op 

de kansen van hun kinderen? 

Wordt een leerling dan alsnog 

uitgenodigd de voor hem/

haar onhaalbare Cito+ toets te 

maken? Gaan ouders die het 

niet met de beslissing eens 

zijn hun gelijk bij de rechter 

halen?” 

Meer informatie: 

www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

eindtoetsbasisonderwijs

maximum aan salarissen in publieke en semipublieke sector

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel
beperking topinkomens
De Eerste Kamer heeft medio november unaniem ingestemd met het 

wetsvoorstel voor het aan banden leggen van topinkomens in de publieke en 

semipublieke sector, dus ook van onderwijsbestuurders.

Het wetsvoorstel normeert 

dan wel maximeert de inko-

mens van topfuncties in de 

publieke en semipublieke sec-

tor, dus ook in het onderwijs. 

Dit gebeurt in aanvulling op 

de openbaarmaking van deze 

topinkomens.

In het debat in de Eerste 

Kamer ging de aandacht 

uit naar de gevolgen van de 

aanscherpingen in het regeer-

akkoord van het nieuwe 

kabinet op dit wetsvoorstel. 

Het akkoord van VVD en 

PvdA legt het inkomens-

plafond op 100 procent (de 

‘Plasterk-norm’) in plaats 

van 130 procent van het 

ministerssalaris, waardoor 

het wetsvoorstel normering 

topinkomens moet worden 

aangepast. Minister Plasterk 

van Binnenlandse Zaken 

kondigde aan dat hij die ver-

schillen zal oplossen met een 

reparatiewet, want volgens 

hem kan de verlaging van het 

salarisplafond niet met een 

eenvoudige wijziging van het 

huidige wetsvoorstel geschie-

den. Hij raadde in dit verband 

af om het huidige wetsvoor-

stel in afwachting hiervan 

aan te houden, omdat dit ver-

der uitstel van de normering 

van topinkomens in de (semi-)

publieke sector betekent.

Senator Ester van de 

ChristenUnie merkte tijdens 

het debat wel op dat de belo-

ning van ‘topmensen’ in de 

publieke sector niet extreem 

uit de pas mag lopen met de 

private sector.

In het regeerakkoord wordt 

wat betreft ontslaguitkerin-

gen van topfunctionarissen in 

de (semi-)publieke sector uit-

gegaan van voortzetting van 

het door het vorige kabinet 

ingezette beleid: ontslaguit-

keringen worden beperkt tot 

75.000 euro.

Het wetsvoorstel, dat ook 

geldt bij contracten voor 

onbepaalde tijd, gaat uit van 

een overgangstermijn van 

vier jaar met een afbouwter-

mijn van drie jaar. Over twee 

jaar zal een evaluatie plaats-

vinden. 

Foto: Hans Roggen
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congres ‘verder op weg met de wms’

Woelige tijden voor medezeggenschapsraad
Bijna 80 procent van de (G)MR-leden ervaart woelige tijden en tweederde heeft te maken met een terugloop 

van het aantal leerlingen. Dat blijkt uit een peiling tijdens het WMS-congres ‘Verder op weg met de WMS’ 

op 21 november, dat driehonderd MR-leden – uit alle geledingen – bijwoonden.

reactie op kamervragen over onderzoek cnv onderwijs

Staatssecretaris Dekker wil gezamenlijke 
aanpak agressie op school

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil een gezamenlijke aanpak van agressie en geweld in het onder-

wijs. Hierover gaat de staatssecretaris op korte termijn in gesprek met werkgeversorganisaties en vakbonden.

Meer dan driekwart van de 

(G)MR-leden heeft in hun 

onderwijsorganisatie te 

maken met bezuinigingen 

en bijna 40 procent met 

(dreigend) ontslag. Driekwart 

heeft er geen zicht op hoe 

Passend onderwijs gestalte 

krijgt en 40 procent heeft 

geen inzage in langeter-

mijnprognoses. Bij Passend 

onderwijs is het van belang 

er als (G)MR op te letten dat 

de middelen zoveel mogelijk 

naar de scholen gaan. In de 

ondersteuningsplanraad die 

mag meepraten in het samen-

werkingsverband neemt wel 

een afgevaardigde van de 

(G)MR zitting. Ook is het van 

belang te letten op de keuze-

vrijheid van ouders.

MR-prijs
De Nicolaasschool uit Oss 

won de MR-prijs voor het pri-

mair onderwijs. Deze school 

kampte met krimp en dreigde 

onder de 300 leerlingen te 

komen, maar wist met een 

aantal maatregelen het tij 

te keren. De school telt nu 

vierhonderd leerlingen. In 

het voortgezet onderwijs ging 

de prijs naar het Duhamelcol-

lege in Den Bosch en de prijs 

voor de leerlinggeleding was 

voor het Pax Christi college in 

Druten. Adriaan Zeillemaker, 

plaatsvervangend directeur 

PO van het ministerie van 

Onderwijs reikte de prijzen 

uit. 

De AVS heeft onlangs de 

 publicatie ‘Goed onderwijs,

goede MR’ uitgebracht. 

Deze is te bestellen via 

www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/

publicaties.

Voor ondersteuning en scho-

ling van (gemeenschappelijke) 

medezeggenschapsraden: 

maatwerk@avs.nl

Dekker reageert hiermee op 

Kamervragen die de Tweede 

Kamerleden Mohammed 

Mohandis (PvdA) en Michel 

Rog (CDA) hadden gesteld 

naar aanleiding van het 

onderzoek van CNV Onder-

wijs, waaruit bleek dat 80 pro-

cent van het onderwijsonder-

steunend personeel wel eens 

te maken heeft gekregen met 

verbaal geweld. Dekker noemt 

de voorbeelden uit het onder-

zoek ‘soms verontrustend’ 

en zegt ‘geschrokken’ te zijn, 

maar wijst ook op de conclu-

sie uit het CNV-onderzoek dat 

onderwijsondersteuners zich 

over het algemeen behoorlijk 

veilig en gerespecteerd voelen 

op school. Iets dat overeen-

komt met cijfers uit de twee-

jaarlijkse monitor ‘Sociale 

veiligheid in en rond scholen 

in het primair en voortgezet 

onderwijs’.

Nieuwe monitor
Aan het eind van het jaar 

verschijnt de nieuwe moni-

tor Sociale veiligheid in en 

rond scholen, waarin de 

veiligheidsbeleving wordt 

weergegeven van zowel 

onderwijzend en ondersteu-

nend personeel als ouders en 

leerlingen. De staatssecretaris 

neemt alvast een voorschot 

op de uitkomsten en zegt dat 

uit deze monitor blijkt dat 93 

procent van de onderwijson-

dersteuners zich behoorlijk 

veilig voelt op school. “Maar 

net als in het onderzoek van 

CNV Onderwijs blijkt dat 

onderwijzend en ondersteu-

nend personeel ook te maken 

heeft met, soms ernstige, 

incidenten”, aldus Dekker. 

De aandacht voor veiligheid 

op scholen mag volgens de 

staatssecretaris niet verslap-

pen en daarom zal hij met de 

verschillende betrokkenen 

om de tafel gaan. Ook wijst 

Dekker op eigen initiatieven 

van de sectorraden om het 

geweld terug te dringen, 

zoals de handreiking ‘Leren 

van incidenten’, en op de 

Arbowet. In die laatste staat 

dat onderwijswerkgevers ver-

plicht zijn een veiligheidsbe-

leid te voeren. Scholen zijn al 

verplicht een veiligheidsplan 

op stellen, zoals beschreven in 

de cao’s basis- en voortgezet 

onderwijs. 

Meer informatie: 

www.avs.nl/dossiers/onderwijs 

enleerlingzorg/veiligheid
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voortgang invoering

Principeakkoord personele gevolgen
Passend onderwijs
Het ministerie van OCW heeft in samenwerking met de sectororganisaties en vakbonden, waaronder de AVS, 

een landelijk conceptkader opgesteld voor de personele gevolgen van de invoering van de wet Passend 

onderwijs. Het principeakkoord moet er voor zorgen dat de expertise van het personeel zoveel mogelijk 

behouden blijft en dat ontslag van personeel zoveel mogelijk wordt tegengehouden. Het voorstel ligt op dit 

moment bij de verschillende achterbannen.

Partijen kunnen in drie fases 

tot een gezamenlijke oplossing 

komen. In fase een en twee 

wordt een koppeling gemaakt 

tussen het vinden van een 

gezamenlijke oplossing voor 

het personeel en het beschik-

ken over middelen voor ambu-

lante begeleiding (opting out

en verplichte herbesteding). 

Als er door het samenwer-

kingsverband geen afspraken 

zijn gemaakt in de eerste twee 

fases, dient er alsnog overleg 

over betrokken personeel 

plaats te vinden met hun 

werkgevers. 

Het conceptkader moet rich-

ting geven om maatwerk op

lokaal niveau mogelijk te ma-

ken in overleg tussen samen-

werkingsverbanden, (v)so-

besturen en vakorganisaties. 

In de brief aan de Tweede 

Kamer hierover heeft staats-

secretaris Sander Dekker ook 

de voortgang besproken van 

een aantal moties en toezeg-

gingen door de Eerste en 

Tweede Kamer met betrekking 

tot de wetsvoorstellen Passend 

onderwijs, zoals het tegengaan 

van bureaucratie, een lande-

lijke arbitragevoorziening, de 

bevordering van een actieve 

medezeggenschap en de wet 

Kwaliteit (v)so.

‘Bureaucratie-
waakhond’
Tijdens de parlemen-

taire behandeling van het 

wetsvoorspel Passend onder-

wijs is afgesproken de bureau-

cratie in de toekomstige 

samenwerkingsverbanden zo 

beperkt mogelijk te houden. 

Een zogenaamde ‘bureaucra-

tiewaakhond’ zou hiervoor 

ingesteld moeten worden. 

Hieraan is gehoor gegeven 

door een samenwerking aan 

te gaan met de Kafkabrigade. 

Dit is een organisatie die 

overheden en publieke organi-

saties beter laat functioneren 

door onnodige bureaucratie 

aan te pakken.

De Eerste Kamer heeft een 

motie aangenomen voor het 

inzetten van een permanente, 

landelijke arbitragevoor-

ziening om geschillen te 

beslechten tussen scholen en 

het samenwerkingsverband 

waarvan zij deel uitma-

ken. De voorziening zal zo 

snel mogelijk operationeel 

worden, zodat men er in 

de fase voorafgaand aan de 

bestuurlijke inrichting van 

de samenwerkingsverbanden 

al gebruik van kan maken. 

De sectororganisaties zullen 

een modelpassage voor de 

statuten ontwikkelen, waarin 

wordt vastgelegd dat geschil-

len worden voorgelegd aan de 

arbitragevoorziening.

Vooruitlopend op de invoering 

van Passend onderwijs worden 

de ouderorganisaties, vakor-

ganisaties en het LAKS gesti-

muleerd de medezeggenschap 

te bevorderen. Dit zullen de 

verschillende organisaties 

doen door gezamenlijk een 

centraal steunpunt medezeg-

genschap vorm te geven om 

samenwerkingsverbanden en 

medezeggenschapsraden van-

af het begin van de invoering 

van Passend onderwijs te 

ondersteunen.

De wet Kwaliteit (voortgezet) 

speciaal onderwijs treedt met 

ingang van 1 augustus 2013 in 

werking. Een aantal onderde-

len van de wet treedt versneld 

in gang. Zo kunnen scholen 

het traject voor leerlingen die 

zeer moeilijk leren, uitbrei-

den met voortgezet speciaal 

onderwijs (zie ook pagina 8). 

Vso-scholen krijgen de moge-

lijkheid om een aanwijzing 

als vo-exameninstelling aan te 

vragen en vso-leerlingen kun-

nen examen afl eggen via een 

vavo-instelling. Ook wordt er 

een clusteroverschrijdende ver-

brede toelating van leerlingen 

ingevoerd. Daarnaast heeft de 

Inspectie van het Onderwijs 

het toezichtkader expertise-

centra vernieuwd, met afzon-

derlijke waarderingskaders 

voor het speciaal en voortgezet 

onderwijs. De inspectie baseert 

haar beoordeling vanaf dit 

schooljaar in principe al mede 

op gebruik van het ontwikke-

lingsperspectief. Tot 1 augus-

tus 2013 kunnen scholen 

ervoor kiezen dat de inspectie 

haar oordeel nog mede baseert 

op het handelingsplan. 

Het principeakkoord en de 

volledige Kamerbrief van de 

staatssecretaris zijn te down-

loaden via www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

passendonderwijs.

h e t  c o n c e p t -
k a d e r  m o e t 
r i c h t i n g  g e v e n 
o m  m a at w e r k  o p 
lo k a a l  n i v e a u 
m o g e l i j k  t e 
m a k e n
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kennisnet presenteert vier in balans monitor 2012

‘Onderwijs kan ict-mogelijkheden
nog beter benutten’
De mogelijkheden van ict in het onderwijs kunnen nog veel beter benut worden. 

Dit blijkt uit de ‘Vier in balans monitor 2012’, die expertisecentrum Kennisnet 

onlangs presenteerde.

Het overgrote deel van de 

leerkrachten en school-

leiders (ruim 80 procent) is 

van mening dat de inzet van 

ict leerkrachten stimuleert 

om opnieuw na te denken 

over hun manier van les-

geven. Ook vinden zij dat 

het gebruik van digitale 

middelen de kwaliteit van 

onderwijs verbetert. Toch 

blijkt uit de monitor ook dat 

er geen wezenlijke verande-

ring waarneembaar is in de 

didactische aanpak van de 

leerkracht. Het ict-gebruik in 

het leren lijkt zelfs te stagne-

ren. Ook heeft het onderwijs 

en hun schoolleiders het niet 

met elkaar eens wat betreft 

de ict-vaardigheden van de 

leerkrachten. Leerkrachten 

schatten hun ontwikkeling 

veel positiever in dan hun lei-

dinggevenden. Dit verschil in 

perceptie geeft volgens Ken-

nisnet de noodzaak aan voor 

managers en leerkrachten om 

samen op te trekken en helde-

re afspraken te maken over de 

gewenste ontwikkeling bin-

nen de onderwijsinstelling. 

De monitor is te downloa-

den via www.avs.nl/dossiers/

overigedossiers/ict.

ocw zet cijfer over groepsgrootte ‘in perspectief’

Aantal leerlingen per klas licht gestegen
De gemiddelde groep in het Nederlandse basisonderwijs telt 22,8 leerlingen. Onderwijsstaatssecretaris 

Sander Dekker zet hiermee het eerder door de Algemene Onderwijsbond genoemde aantal van 26 leerlingen 

naar eigen zeggen ‘in perspectief’.

Volgens de staatssecretaris 

blijkt uit een steekproef van 

scholen in het Basisregister 

Onderwijs (BRON) dat de 

gemiddelde groepsgrootte 

in 2012 licht is gestegen ten 

opzichte van 2006. Van 22,4 

leerlingen in 2006 naar 22,8 

leerlingen in 2012. Dekker 

concludeert hieruit dat de 

omvang van groepen in het 

primair onderwijs “dus op 

het niveau ligt dat de respon-

denten van de AOb-enquête 

omschrijven als de ideale 

groepsgrootte van 23 leerlin-

gen”. De vakbond hierover: “Er 

zit een groot verschil tussen 

de cijfers waar de staatssecre-

taris zich op baseert en die 

van de AOb.” De bond betreurt 

overigens dat de inspectie 

in 2006 gestopt is met het 

monitoren van de klassen-

grootte. “Het gat tussen 2006 

en nu verhindert een goede 

blik op de daadwerkelijke 

ontwikkelingen.”

De ontwikkeling van de 

groepsgrootte in het basison-

derwijs geeft volgens Dekker 

geen aanleiding om bij te 

sturen of in te grijpen in het 

proces van groepindeling. 

“De indeling en vorming 

van groepen is bij uitstek 

een aangelegenheid die om 

maatwerk op het niveau van 

de school vraagt. Elke vorm 

van centrale sturing maakt 

onnodig inbreuk op dit 

proces.” Belangrijker vindt 

Dekker het om de nadruk te 

leggen op verbetering van de 

kwaliteit van de leerkracht 

en de schoolleider. Wel zal de 

Inspectie van het Onderwijs 

jaarlijks de groepsgrootte in 

het basisonderwijs volgen en 

rapporteren.

De verhouding tussen het aan-

tal leerlingen en leerkrachten 

is in de afgelopen twee jaar 

toegenomen. Van 17,6 leer-

lingen per leerkracht in 2009 

naar 18,5 in 2011. De verkla-

ring hiervoor ligt in het feit 

dat het aandeel onderwijzend 

personeel sinds 2009 relatief 

sneller daalt dan het leerling-

aantal. 

behoefte aan meer digitaal 

lesmateriaal. Volgens Kennis-

net kan de inzet van digitale 

middelen leiden tot “betere 

sturing, tijdsbesparing, meer 

transparantie en een hogere 

professionaliteit van de 

organisatie”.

Overigens zijn leerkrachten 

Foto: Hans Roggen
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jaarverslag 2011 agentschap van onderwijsdiensten

‘Meer vrouwelijke schoolleiders in Vlaanderen’
Het Vlaamse onderwijs telt steeds meer vrouwelijke directeuren, vooral in het primair onderwijs. Uit het 

jaarverslag 2011 van het Agentschap van Onderwijsdiensten (AgODi) blijkt dat van de 669 nieuwe directeuren 

die in 2011 begonnen in het onderwijs, 69 procent vrouw is.

Ongeveer de helft van de 4.326 

schoolleiders die in 2011 in 

het Vlaamse onderwijs werkte 

is vrouw. Vooral in het kleu-

teronderwijs zijn vrouwelijke 

directeuren met 85 procent 

duidelijk in de meerderheid. 

In het voortgezet onderwijs 

zijn mannelijke schoollei-

ders in de meerderheid (62 

procent). Verder blijkt uit het 

onderzoek dat directeuren 

steeds jonger zijn als ze in het 

onderwijs stappen: 70 procent 

van de nieuwe directeuren zit 

in de leeftijdsgroep 35-55. In 

het po is 31 procent van de 

schoolleiders jonger dan 45 

jaar. Zij-instromers blijven een 

uitzondering.

Psychosociale klachten
Vlaamse schooldirecteuren 

zijn veel vaker afwezig om 

psychosociale redenen dan de 

rest van het onderwijskorps, 

blijkt ook uit het jaarverslag 

van het AgODi. Bij de leef-

tijdsgroep van 46-55 jaar is 

het verschil zelfs 13 procent. 

Heel wat directeuren geven er 

ook zelf de brui aan. Volgens 

het AgODi bewijst het grote 

aantal nieuwe directeuren dat 

er duidelijk iets schort aan de 

tevredenheid en het welbevin-

den van de Vlaamse school-

directeur. 

ministerie heeft geen bezwaar

Kleutergroepen eerder samenvoegen
bij voorgenomen fusie

Het kan voorkomen dat twee fuserende scholen nog voordat de fusie een 

feit is, stappen willen zetten om de overgang naar de nieuwe fusieschool te 

vergemakkelijken. Het gaat hierbij om het samenvoegen van de kleutergroepen 

van beide scholen. Het ministerie van OCW staat dit toe, mits het defi nitieve 

besluit over de fusie reeds is genomen en als de fusie binnen een jaar een feit is. 

Als deze situatie niet langer 

dan een schooljaar duurt, in 

het belang van de leerlingen 

is, en wordt gevolgd door 

een fusie van de betrokken 

scholen die redelijkerwijs niet 

vervroegd kan worden, stuit 

zo’n constructie bij OCW in 

principe niet op bezwaren.  

Als scholen op deze manier 

te werk willen gaan, moeten 

zij deze constructie wel eerst 

voorleggen aan het ministerie, 

is te lezen in de nieuwsbrief 

van 22 november. Dit verzoek 

moet vergezeld gaan van een 

realistische planning. 

De constructie valt op grond 

van de Wet medezeggenschap 

op scholen (WMS) onder de 

adviesbevoegdheid van de 

medezeggenschapsraad. De 

oudergeleding en de per-

soneelsgeleding van de MR 

moeten instemmen met de 

regeling van de gevolgen voor 

ouders en personeel van deze 

constructie. 

In het Handboek  Primair

Onderwijs op 

www.leerlingendaling.nl staat 

informatie over leerlingen-

daling door krimp en advie-

zen voor het voorbereiden van 

een fusie of andere vormen 

van samenwerking.

Voor vragen over fusie en 

krimp: maatwerk@avs.nl

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

(V)so-afdeling starten voor meervoudig 
gehandicapte leerlingen
Om te voorkomen dat leerlingen door de leeftijdsscheiding tussen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs thuis komen te zitten of lang(er) moeten reizen omdat ze op een andere school moeten worden 

ingeschreven, kunnen scholen een afdeling voor voortgezet speciaal onderwijs aanvragen.

Op basis van de huidige wet-

geving kunnen scholen voor 

speciaal onderwijs een afde-

ling voor voortgezet speciaal 

onderwijs inrichten. Met de 

invoering van de wet Kwaliteit 

VSO is dit – vanaf 1 augustus 

2013 – ook mogelijk voor scho-

len voor meervoudig gehan-

dicapte leerlingen. Met de 

invoering van deze wet wordt 

ook een leeftijdsscheiding so 

en vso van kracht. Leerlingen 

moeten aan het eind van 

het schooljaar waarin ze 14 

worden de afdeling voor spe-

ciaal onderwijs (so-afdeling) 

verlaten. Om te voorkomen 

dat hierdoor leerlingen thuis 

komen te zitten of lang(er) 

moeten reizen omdat ze op 

een andere school moeten 

worden ingeschreven, kun-

nen scholen een afdeling voor 

voortgezet speciaal onderwijs 

aanvragen. De scholen die in 

aanmerking komen voor het 

starten van een (v)so-afdeling 

hebben inmiddels een brief 

van DUO ontvangen met 

daarin informatie en de voor-

waarden voor het starten van 

een (v)so-afdeling. 

Meer informatie over het 

starten van een (v)so-afdeling 

op basis van de wet Kwaliteit 

VSO: Informatiecentrum 

onderwijs (Ico), tel. 079-

3232333 of ico@ocwduo.nl

efficiënter gebruik van bestaande ruimte

Afspraken over beter maatschappelijk vastgoed
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Aedes, MOgroep, PO-Raad en de Brancheorganisatie kinder-

opvang hebben een position paper ondertekend om de kwaliteit van vastgoed, zoals scholen, buurt huizen en position paper ondertekend om de kwaliteit van vastgoed, zoals scholen, buurt huizen en position paper

sportaccommodaties, te verbeteren en effi ciënter gebruik te maken van de bestaande ruimte.

Er is in Nederland te veel 

maatschappelijk vastgoed, 

meldt De Vereniging van 

Nederlandse Gemeen-

ten (VNG). De kwaliteit is 

bovendien matig en kost de 

samenleving veel geld. De 

problemen in het maatschap-

pelijk vastgoed en de crisis 

vormen de aanleiding om 

de krachten te bundelen. De 

partijen die gezamenlijk par-

ticiperen in Bouwstenen voor 

Sociaal, het platform voor 

maatschappelijk vastgoed, 

hebben daarom drie doelen 

voor ogen in hun position 

paper: afslanken, opfrissen/

transformeren en slimmer 

en intensiever gebruik van 

maatschappelijk vastgoed. 

De eisen die dit aan het vast-

goedmanagement stelt zijn: 

meer inhoudelijke visies en 

kaders voor voorzieningen, 

herijking van de rolverdeling 

in voorzieningen, vastgoed en 

(operationele) exploitatie en 

tot slot moeten systemen en 

regels beter op elkaar worden 

afgestemd.

Verder dan brede 
school of MFA
De samenwerkende partijen 

streven naar nieuwe concep-

ten om maatschappelijke 

voorzieningen betaalbaar 

te houden. Deze concepten 

gaan verder dan een brede 

school of MFA. Gemeenten 

en andere maatschappelijke 

organisaties hoeven het vast-

goed niet in bezit te hebben. 

Het is goed denkbaar dat een 

andere partij het vastgoed 

levert en de exploitatie op 

zich neemt. Scholen, opvang-

organisaties en maatschappe-

lijke diensverleners kunnen 

dan ruimte huren voor de 

tijd waarop zij hun diensten 

op die plek leveren. Wel is er 

vanuit de vraagkant behoefte 

aan fl exibele huur. “Want als 

langjarige afspraken moeten 

worden gemaakt en het risico 

bij de publieke sector blijft, 

kunnen we het net zo goed 

zelf doen”, aldus Ralph Pans 

van VNG. 

Meer informatie: 

www.bouwstenenvoorsociaal.nl
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onderzoek in rotterdam:

‘Hogere resultaten door verbeterde 
ouderbetrokkenheid’
Een derde van de schoolleiders in het basisonderwijs in Rotterdam ziet dat 

leerlingen aantoonbare hogere resultaten behalen als gevolg van verbeterde 

ouderbetrokkenheid. Dat blijkt uit het ITS-onderzoek ‘Beter presteren in 

Rotterdam: school en ouders samen’.

Zo’n 32 procent van de Rot-

terdamse schoolleiders in het 

basisonderwijs stelt dat het 

project Ouderbetrokkenheid 

van het programma Beter 

Presteren (2011-2014) nu al 

heeft geleid tot aantoonbaar 

hogere onderwijsresultaten 

van kinderen. In de strategie 

van scholen om samen met 

ouders de onderwijsresultaten 

te verhogen, spelen de visie op 

ouderbetrokkenheid, het cre-

ëren van draagvlak voor een 

geïntegreerde planmatige aan-

pak en maatwerk een belang-

rijke rol. Naast een partner-

schapsstructuur, -cultuur, 

-bereidheid en -vaardigheid 

van het schoolteam zijn een 

goede voorbereiding, infor-

matievoorziening aan ouders 

en support van schoolteam en 

ouders de driving forces ter ver-

betering van de partnerschap 

tussen ouders en school.

Op verzoek van het program-

mabureau Beter Presteren van 

de gemeente Rotterdam en 

de Rotterdamse schoolbestu-

ren heeft het ITS (Radboud 

Universiteit Nijmegen) een 

literatuurstudie uitgevoerd 

naar ouderbetrokkenheid en 

ervaringen geïnventariseerd 

met ouderbetrokkenheid 

bij directies en ouders in 

Rotterdam en in de rest van 

Nederland.

Rotterdam versus 
landelijk
In de Rotterdamse aanpak 

wordt expliciet aandacht 

besteed aan intakegesprekken/

startgesprekken en de rol van 

ouders bij de keuze van een 

school en wisselmomenten in 

de schoolloopbaan van hun 

kinderen. In Rotterdam geven 

verreweg de meeste ouders en 

schoolleiders aan dat er ken-

nismakingsgesprekken zijn. 

Dit is landelijk niet altijd het 

geval. Ook gaan Rotterdamse 

leerkrachten in het basison-

derwijs meer op huisbezoek 

dan hun collega’s in de rest 

van Nederland. Rotterdamse 

ouders komen bovendien 

vaker wekelijks tot dagelijks 

op de school van hun kind 

(exclusief halen en brengen) 

en praten vaker met de leer-

kracht over het onderwijs 

en over de ontwikkeling van 

hun kind dan in de rest van 

het land. Er is ook eerder een 

ouderkamer aanwezig en 

er is vaker een vaste (ouder)

contactpersoon aangesteld. 

Rotterdamse ouders heb-

ben frequenter overleg met 

de school om hun kinderen 

thuis te ondersteunen en met 

huiswerk te helpen dan in de 

rest van het land. Volgens de 

Rotterdamse schoolleiders in 

het basisonderwijs geven hun 

leerkrachten meer leerstof/

oefenstof mee en ondersteu-

nen ouders vaker bij hoe zij 

thuis hun kind kunnen hel-

pen met onderwijs dan in de 

rest van het land. Rotterdamse 

ouders zijn tot slot iets posi-

tiever over de contacten met 

school dan ouders uit de rest 

van het land.

Verbeterpunten
Volgens ouders met kinderen 

op Rotterdamse basisscholen 

is de communicatie met het 

schoolteam een van de verbe-

terpunten. Deze verloopt niet 

altijd vlekkeloos, met het oog 

op bereikbaarheid en kwali-

teit. Schoolleiders geven aan 

dat ouders niet altijd beseffen 

dat onderwijsondersteunend 

gedrag thuis van invloed is op 

de leerprestaties en dat ouders 

niet altijd beschikken over de 

juiste attitude. 

Meer informatie: 

www.avs.nl/dossiers/

onderwijsenleerlingzorg/

ouders

Bij de AVS is adviseur Eelco 

Dam (e.dam@avs.nl) het aan-

spreekpunt op het gebied van 

school en ouders.

succesfactoren groep 1 en 2

Basisscholen gezocht voor 
onderzoek opbrengstgericht 
werken

Voor een onderzoek naar succesfactoren voor opbrengst-
gericht werken in groep 1 en 2 is School aan Zet op zoek 
naar basisscholen die hieraan willen meewerken. Oberon 
heeft opdracht gekregen dit praktijkonderzoek uit te voeren 
omdat ook in de kleutergroepen winst valt te behalen door 
een doelgerichte aanpak.

Het specifi eke karakter van het onderwijs in groep 1 en 2 vraagt 

van de leerkrachten in deze groepen om een daarop toegesne-

den invulling van opbrengstgericht werken. Doel van het onder-

zoek is om in kaart te brengen hoe leerkrachten en scholen hier 

invulling aan geven. De uitkomsten worden door School aan Zet 

gebruikt bij het ontwerpen van masterclasses en kwaliteitskaarten 

voor leerkrachten uit de kleuterbouw.

Het onderzoek bestaat uit twee gesprekken van ongeveer één 

uur met een leerkracht onderbouw en/of de onderbouwcoördi-

nator en met de directeur en eventueel ib’er. Geïnteresseerde 

scholen kunnen contact opnemen met Afke Donker van Oberon, 

tel. 030-2306090 of adonker@oberon.eu. 
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uitreiking bestuursbokaal

Penta Primair heeft opnieuw beste jaarverslag
Penta Primair, een stichting voor christelijk primair onderwijs in Grootegast (Groningen) met 25 scholen, 

ontving een onderscheiding voor het beste jaarverslag 2011 van het primair onderwijs in Nederland. Ook 

vorig jaar kwam Penta Primair als winnaar uit de bus.

De Stichting Dyade Dienstver-

lening, bureau voor bedrijfs-

voering voor de publieke 

sector, reikte de Bestuursbo-

kaal aan Penta Primair uit 

vanwege de professionele 

vormgeving van het verslag, 

het heldere taalgebruik en 

de goede opbouw. “De jury is 

zeer te spreken over de trans-

parantie van de fi nanciële 

situatie. Het verslag straalt 

ambitie uit, ook in tijden van 

krimp.”

Uitgangspunt bij de beoorde-

ling is dat het jaarverslag 

is opgezet volgens de EFJ-

systematiek (Elektronisch 

Financieel Jaarverslag) en 

aan de wettelijke eisen vol-

doet. Daarnaast worden de 

verslagen beoordeeld op de 

kwaliteit van het proces, 

betrokkenheid van medezeg-

genschap en management, 

kwaliteit van de toelichting, 

mate van integratie van het 

verslag in de planning- en 

controlcyclus en de com-

municatie van het plan met 

relevante stakeholders. Dyade 

reikte de prijs voor het zesde 

jaar op rij uit. 

leerlingenvervoer op grond van godsdienst of levensbeschouwing

Meningen verdeeld over kosten signatuurvervoer
De Besturenraad heeft onder gemeenten een enquête gehouden naar de kosten van leerlingenvervoer naar 

scholen van een bepaalde godsdienstige richting of levensbeschouwing. Daaruit blijkt dat deze kosten 

ruim 4 procent van de totale kosten voor het leerlingenvervoer uitmaken.

De uitkomst van de enquête 

verbaast de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten 

(VNG) niet: landelijk gezien 

zijn de kosten voor het ver-

voer naar scholen van een 

bepaalde richting of levens-

beschouwing niet zo hoog. 

De Besturenraad vindt dan 

ook dat besparen op signa-

tuurvervoer nauwelijks geld 

oplevert, maar wel het grond-

recht van ouders aantast om 

een school te kiezen die past 

bij hun overtuiging. De VNG 

is echter kritisch als het gaat 

om bepaalde, vaak wat klei-

nere gemeenten. “Zij moeten 

soms enkele leerlingen over 

een grote afstand vervoeren. 

Dat drukt zeer zwaar op het 

budget.”

Zo’n 6.000 leerlingen maken 

gebruik van leerlingenvervoer 

vanwege de verlangde gods-

dienstige of levensbeschou-

welijke richting. Bijna alle 

gemeenten vragen ook een 

eigen bijdrage van de ouders 

wanneer er sprake is van 

signatuurvervoer. Aanleiding 

voor het onderzoek van de 

Besturenraad waren berich-

ten dat er leerlingen thuis 

zitten door gemeentelijke 

bezuinigingen op leerlingen-

vervoer. Daarom, zo vinden 

sommige organisaties, zou er 

in de bekostiging onderscheid 

gemaakt moeten worden tus-

sen vervoer naar het speciaal 

onderwijs en vervoer vanwege 

de verlangde godsdienstige of 

levensbeschouwelijke richting 

(signatuurvervoer).

Steun voor motie 
Veel gemeenten ondersteu-

nen een motie van de Friese 

gemeente Gaasterlân-Sleat, 

meldt de VNG. Deze stelt 

dat ouders die op grond van 

geloof of overtuiging zelf de 

keuze maken voor regulier 

basisonderwijs buiten de 

eigen regio hierin een eigen 

verantwoordelijkheid heb-

ben. Zij kunnen dan voor ver-

voerskosten geen aanspraak 

maken op gemeenschapsgeld. 

Momenteel is dit op grond 

van de wet niet mogelijk. 

De motie wil dan ook een 

wetswijziging bevorderen. 

Een dergelijke wetswijziging 

heeft ook gevolgen voor het 

gemeentefonds. 
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noorse schoolleiders over ict

Digitaal onderwijs Noorwegen in kaart gebracht
Schoolleiders in Noorwegen vinden het een grote uitdaging digitale middelen op school te implementeren. 

Een belangrijke oorzaak hiervoor zijn de krappe budgetten. Dit blijkt uit Noors onderzoek naar het gebruik 

van digitale middelen in het primair en voortgezet onderwijs.

onder andere naar ontwikkelingsverschillen kinderen

167 miljoen euro voor Nederlands toponderzoek
Minister Bussemaker van OCW stelt 167 miljoen euro beschikbaar voor excellente, wetenschappelijke 

onderzoeksprogramma’s. Zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse 

universiteiten krijgen geld om de komende tien jaar samen toponderzoek op te zetten, onder andere naar 

verschillen in ontwikkeling tussen kinderen.

Sinds 2003 vindt er in Noorwe-

gen om het jaar een kwantita-

tief onderzoek plaats naar het 

gebruik van digitale middelen 

in scholen, de digitale com-

petentie van leerkrachten en 

Het gehonoreerde onderzoek 

betreft onder meer kanker-

onderzoek, nanotechnologie, 

breinonderzoek en natuur-

kundig onderzoek. De Uni-

versiteit Utrecht gaat onder-

zoeken waarom sommige 

de mate van prioritering die 

schoolleiders geven aan het 

implementeren van digitale 

middelen op school.

Nagenoeg alle Noorse school-

leiders in het primair en 

voortgezet onderwijs stellen 

eisen aan het gebruik van ict-

middelen door leerkrachten. 

Schoolleiders leggen echter 

meer nadruk op het verbete-

ren van het gebruik van ict in 

vakspecifi eke programma’s, 

kinderen er niet in slagen zich 

zonder al te veel problemen 

goed te ontwikkelen en hun 

plek te vinden in de maat-

schappij. De meesten slagen 

hier overigens wel in. Bekend 

is dat dit verschil gerelateerd 

dan op het verbeteren van 

de basis ict-competenties van 

leerkrachten. Verder kwam uit 

het onderzoek dat 78 procent 

van de schoolleiders in het vo 

vindt dat zij goede toegang 

hebben tot digitale middelen, 

tegenover 50 procent van de 

schoolleiders in het po. Vol-

gens de Noorse leerkrachten 

in zowel po als vo maken zij 

steeds vaker gebruik van de 

computer in de klas. In het vo 

is aan een combinatie van de 

eigenschappen van een kind 

en de omgeving waarin het 

kind opgroeit. De Universiteit 

Utrecht onderzoekt de rol van 

de ontwikkeling van het brein 

in dit proces, hoe de kansen 

wordt meer gebruik gemaakt 

van digitale middelen dan in 

het po. Leerkrachten zijn over 

het algemeen erg positief over 

het gebruik van zogenaamde 

whiteboards in de klas, in het 

po nog iets meer dan in het 

vo. Het onderzoek wordt sinds 

2003 om het jaar uitgevoerd 

door het Noors Centrum voor 

ict in educatie. 

Meer informatie: www.idunn.no

van een kind worden beïn-

vloed door de (groot)ouders 

en hoe kinderen beter kunnen 

worden geholpen om zich 

goed te ontwikkelen.

De fi nanciële bijdrage is 

onderdeel van het programma 

Zwaartekracht, gefi nancierd 

door het ministerie van OCW. 

De Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onder-

zoek (NWO) adviseert over 

de selectie van de teams van 

wetenschappers. Binnen de 

consortia werken wetenschap-

pers van verschillende univer-

siteiten samen. In 2013 zal een 

tweede toekenningsronde voor 

Zwaartekracht plaatsvinden. 
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achtergrond

Foto boven: AVS-voorzitter Ton Duif mist een langetermijnvisie in 
het regeerakkoord, zei hij tijdens het onderwijscafé op 14 november 
in studio Dudok, Den Haag. Foto’s: Jan de Groen

Foto rechts: Debatleider Boris van der Ham voelt Eerste Kamerlid 
Joris Backer (D66) aan de tand over de nullijn voor onderwijspersoneel. 
“Die stond ook al in het Lenteakkoord”, was zijn zwakke argument.

‘e r  ko m t  g e l d  b i j ,  m a a r  a l l e e n 
a l s  w e  o n s  a a n  d e  vo o r s c h r i f t e n 
v a n  d e  o v e r h e i d  h o u d e n ’
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g e vo l g en  r eg eer a k ko o r d  vo o r  o n d erw i j s

Het nieuwe kabinet heeft voor het onderwijs hoge ambities, blijkt uit het regeerakkoord. 

“We willen tot de top vijf van de wereld gaan horen”, schrijft de coalitie in de onderwijs-

paragraaf. Maar intussen blijft het onderwijspersoneel op de nullijn. Welke maatregelen 

staan er zoal op de rol en wat vinden de betrokkenen daarvan? Kader Primair inventariseerde 

de meningen tijdens een door de AVS, PO-Raad en VO-raad georganiseerd onderwijscafé op 

14 november in studio Dudok te Den Haag. tekst susan de boer

‘De overheid gaat
op de stoel van
de sociale part ners
zitten’

In de onderwijsparagraaf met de enigszins ronkende 

titel ‘Van goed naar excellent onderwijs’ somt de nieuwe 

regering de maatregelen op die de komende vier jaar het 

onderwijs in Nederland op een hoger plan moeten bren-

gen. Onderwijskwaliteit hangt rechtstreeks samen met de 

kwaliteit van de leerkracht en “staat of valt met opleiding 

en selectie van leerkrachten, directeuren en bestuurders”. 

Het kabinet wil dan ook investeren in beter opgeleide leer-

krachten en schoolleiders. De onderwijsinspectie gaat hel-

pen bij het professionaliseren van het personeelsbeleid en 

gaat meer aandacht besteden aan scholen in de categorie 

‘goed’ en ‘excellent ’. Dit tot ongenoegen van de AVS, die 

vindt dat dit geregeld moet worden tussen werkgevers en 

werknemers.

Over de verbetering van de kwaliteit van het onder-

wijspersoneel wil de overheid afspraken maken met de 

onderwijsorganisaties. Die afspraken behelzen ook ele-

menten als onderwijstijd, beloningscodes en de afbouw 

van de ouderenregeling bapo “om ruimte te creëren voor 

moderne arbeidsvoorwaarden”. Voor de kwaliteitsverbete-

ring van leraren en schoolleiders plus de fi nanciering van 

ten minste drie uur per week gymnastiek in het primair 

onderwijs is ruim 340 miljoen euro beschikbaar.

Addertje
Er zit evenwel een addertje onder het gras, want de voor-

waarde voor de beschikbaarstelling van dat bedrag is de 

modernisering van de arbeidsvoorwaarden. En dat vormt 

samen met de door het kabinet gehanteerde nullijn voor 
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onderwijspersoneel een pijnpunt. AVS-voorzitter Ton Duif 

is niet tegen modernisering an sich. “Wie kan daartegen 

zijn? Natuurlijk willen we arbeidsvoorwaarden die beter 

zijn toegesneden op de huidige tijd. Maar nu moeten we 

het doen in een periode dat er geen geld is. Dat betekent 

dat we met middelen gaan schuiven. We kunnen bijvoor-

beeld de bapo-regeling opgeven en dan de nullijn verzach-

ten: dan betalen 55-plussers dus voor een fatsoenlijk salaris 

van de anderen. De nullijn is een kortzichtige maatregel. 

We weten nog hoe in de jaren negentig, toen de salaris-

sen ook veel te ver achterliepen, niemand meer leerkracht 

werd. In Finland viel 25 procent van het overheidsbudget 

weg toen de Sovjet Unie uit elkaar viel. Maar in onderwijs 

gingen ze investeren. Dat moeten wij ook doen, straks zien 

we de tekorten. Wat we missen is een langetermijnvisie.”

De salarissen in het primair onderwijs staan al sinds 2009 

op de nullijn. PO-Raad-voorzitter Kete Kervezee vindt dat 

een bedreiging voor de sector. “Op deze manier wordt het 

een schier onmogelijk opdracht om nog een aantrekke-

lijke werkgever te zijn.” Doordat het kabinet nadrukkelijk 

stelt dat in de bezuinigingen het onderwijs wordt ontzien, 

ontstaat volgens Kervezee ten onrechte het beeld dat leer-

krachten en schoolleiders niets te klagen hebben. “Het lijkt 

alsof er niet wordt bezuinigd op onderwijs, maar weten 

Nederlanders wel hoeveel achterstand de salarissen in het 

onderwijs inmiddels hebben opgelopen?” Ook Walter Dres-

scher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), is 

boos over de nullijn. “Als je zegt dat de sector zelfstandig is, 

dan moet je normale salarissen mogelijk maken. We heb-

ben ooit afgesproken dat de overheid niet zelf de arbeids-

voorwaarden regelt, maar dat overlaat aan de sector. Ik 

vind dat er een verklaring moet komen dat de nullijn echt 

een tijdelijke maatregel is.” Daarnaast heeft Dresscher kri-

tiek op de verbinding van investering in kwaliteit met de 

uitkomst van de onderhandelingen over de arbeidsvoor-

waarden. “Er komt dus geld bij, maar alleen als we ons aan 

de voorschriften van de overheid houden. Dat betekent dat 

de overheid op de stoel van de sociale partners gaat zitten.”

Verkeerd uitgangspunt
Wat het regeerakkoord in ieder geval níet uitstraalt, is visie 

op de toekomst van het onderwijs. “Een bedrag ter beschik-

king stellen, of het nu 340 miljoen is of twee miljard, is 

het verkeerde beginpunt”, zegt Ton Duif. “Hoe willen we 

het onderwijs aanpassen aan de 21e eeuw? Hoe willen we 

kinderen voorbereiden op de toekomstige samenleving? 

Hoe moet het onderwijs eruit zien in 2020? Dat moet het 

uitgangspunt zijn. Daarna kijk je wat het gaat kosten. Als 

je niet genoeg geld hebt, kun je het tempo bijstellen of 

details veranderen.” Deborah Snoeren, schoolleider van 

basisschool Tweestromenland in Heerewaarden, vindt: “Er 

staat geen richtinggevende uitspraak in het regeerakkoord. 

Het gaat over meer professionaliteit en over geld, maar 

welk doel hebben we en welk resultaat willen we zien?” 

Dat is ook de kritiek van Wim Schut, algemeen directeur 

van Stichting PCBO Delft. “Ik maak me vooral zorgen over 

wat er niet in het regeerakkoord staat. Het beeld ontbreekt niet in het regeerakkoord staat. Het beeld ontbreekt niet

van wat goed onderwijs is.” Lucille Barbosa, voorzitter van 

ouderorganisatie NKO, mist een maatschappelijke visie. 

“Wat willen we met leerlingen? Dat ze alleen goed zijn in 

taal en rekenen? Straks zijn onze kinderen te smal opge-

leid. Ik verbaas me er ook over dat ouders compleet uit 

beeld zijn verdwenen.”

De voornemens om de kwaliteit van leerkrachten en 

schoolleiders te verbeteren kunnen wel rekenen op instem-

ming. De AVS heeft gelobbyd voor meer professionalisering 

van schoolleiders en met succes. Ton Duif: “We krijgen 22,5 

miljoen en dat loopt op tot 30 miljoen. Dat is in vier jaar 

120 miljoen extra voor de professionalisering. Daarmee 

kunnen 7.000 schoolleiders cursussen volgen en in lerende 

Foto boven: Leidinggevenden uit het onderwijsveld lieten ook hun 
stem horen over het regeerakkoord. Deborah Snoeren, schoolleider 
van basisschool Tweestromenland in Heerewaarden (tweede 
van rechts): “Er staat geen richtinggevende uitspraak in het 
regeerakkoord. Het gaat over meer professionaliteit en over geld, 
maar welk doel hebben we en welk resultaat willen we zien?” Wim 
Schut, algemeen directeur van Stichting PCBO Delft (midden) is het 
met haar eens: “Het beeld ontbreekt van wat goed onderwijs is.”

Foto rechts: Ook onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer 
kwamen aan het woord, zoals Mohammed Mohandis van de PvdA.
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o n d e r w i j s s ta at s s e c r e ta r i s  s a n d e r  d e k k e r

Staatssecretaris Sander Dekker (37, VVD) 

gaat zich bezighouden met het primair en 

voortgezet onderwijs. Dekker is afkomstig 

uit Den Haag, waar hij wethouder was van 

Financiën en Stadsbeheer. Daarvoor was 

hij wethouder van Onderwijs, Jeugd en 

Sport. Dekker vindt het belangrijk dat ieder 

kind haar of zijn talenten ontplooit, blijkt 

uit een twitterbericht van 10 november. 

“Wiskundemeisjes in #VK hebben punt: 

talent meer uitdagen. Examen doen op hoger 

niveau. Goed nieuws, kan al. Aanmoedigen!”

Tijdens zijn onderwijswethouderschap spande Dekker zich 

onder meer in om het aantal voortijdig schoolverlaters in 

Den Haag te verminderen en meer kinderen extra taalonderwijs 

te geven. In 2008 zegt Dekker in een gesprek met het 

Algemeen Dagblad: “Wat is er meer zonde dan kinderen 

met potentie te hebben die niet verder kunnen vanwege hun 

taalachterstand? Er zijn nu eenmaal drie dingen belangrijk in 

je schoolcarrière en de rest van je leven: taal, taal en taal.’’ 

Ook was Dekker tijdens zijn onderwijswethouderschap 

een voorstander van een ‘stedelijk overlegorgaan’ voor 

jongeren en kinderen in probleemsituaties, om te voorkomen 

dat verschillende instellingen die zich met hetzelfde kind 

bezighouden dubbel werk doen of dat kinderen juist geheel 

buiten beeld raken.

Naast zijn wethouderschap werd Dekker vanaf 2011 voorzitter 

van het Rathenau Instituut van het KNAW, een organisatie 

die zich bezighoudt met vraagstukken op het snijvlak van 

wetenschap, technologie en samenleving en de politiek 

daarover informeert.

Dekker studeerde bestuurskunde in Leiden en werkte ver-

volgens als onderzoeker op het terrein van politie en justitie. 

Zijn politieke loopbaan startte in 2003, toen hij voor de VVD 

in de Haagse gemeenteraad kwam.

netwerken participeren.” Schoolleider Deborah Snoeren: 

“We voeren samen met de andere directeuren binnen het 

bestuur gesprekken over de inzet van de professionalise-

ringsgelden. Die moeten goed besteed worden.” Algemeen 

directeur Wim Schut: “Ik zie met vreugde dat de kwaliteit 

van de pabo verbeterd wordt en dat pabostudenten meer 

in de praktijk hun opleiding gaan volgen. Onze stichting, 

PCBO Delft, is een opleidingsschool. Er lopen permanent 

zestig studenten rond die frisse ideeën meebrengen. Daar-

mee gaat ook de kwaliteit van de zittende leerkrachten 

omhoog.” Wel ziet hij graag meer fl exibiliteit in het oplei-

dingsbudget. “Veel leerkrachten bij ons doen een master. 

Die hebben te kort aan de 10 procent waar ze recht op heb-

ben. Anderen hebben daar teveel aan.”

Verwarring
Naast het pakket afspraken rond kwaliteitsverbetering 

staan er ook min of meer ‘losse’ maatregelen in de onder-

wijsparagraaf van het regeerakkoord, waarmee het kabinet 

tegemoet wil komen aan wensen uit het onderwijsveld. 

Zo zijn straks in krimpgebieden alle manieren van samen-

werking mogelijk, zonder dat de denominatie of fusietoets 

hiervoor nog een belemmering vormen. Het wordt dus 

makkelijker om scholen samen te voegen, ook wanneer 

deze nog niet onder de opheffi ngsnorm dreigen te komen.

Ook besturenfusies worden makkelijker. Sommige van de 

genoemde maatregelen zijn al in voorbereiding. Neem de 

plannen voor huisvesting: er wordt 256 miljoen euro uit 

het Gemeentefonds naar scholen in het primair onder-

wijs overgeheveld voor het buitenonderhoud. De aan-

leiding hiervoor is de motie van CDA-kamerlid Sybrand 

van Haersma Buma, die daarmee wil bewerkstelligen dat 

basisscholen ook daadwerkelijk kunnen beschikken over de 

huisvestingsmiddelen. De wetswijziging dateert van 18 sep-

tember en de gesprekken erover zijn kort geleden gestart. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is wel 

een beetje in verwarring over deze maatregel, blijkt uit een 

reactie: is de 256 miljoen direct bestemd voor de overheve-

ling van het buitenonderhoud of komt het bedrag bovenop 

een uitname in verband met de overheveling? VNG: 

“Gemeenten blijven verantwoordelijk voor nieuwbouw. 

Indien de uitname van 256 miljoen bovenop de geplande 

uitname voor overheveling buitenonderhoud komt, kun-

nen gemeenten hun zorgplicht voor goede huisvesting niet 

waarmaken.

Verbinding
In de vorige kabinetsperiode organiseerde de AVS op ver-

zoek van voormalig onderwijsminister Van Bijsterveldt vier 

keer per jaar een gesprek met haar en leidinggevenden uit 

het primair onderwijs over actuele thema’s. Het is een goed 

idee om dat te continueren, vindt voorzitter Ton Duif. “Met 

minister van Bijsterveldt konden we in een vertrouwelijke 

setting van gedachten wisselen over wat er speelt in het 

veld. Het is belangrijk dat staatssecretaris Sander Dekker 

met de betrokkenen zelf – dus niet alleen met de besturen 

maar ook met directeuren, leerkrachten en ouders – de ver-

binding zoekt. Dan kunnen we stap voor stap en met elkaar 

een visie ontwikkelen.” 

m e e r  w e t e n ?
www.hetonderwijscafe.nl

www.avs.nl/dossiers/politiek
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Over het thema 

Het woord leiderschap is niet meer 

weg te denken uit het hedendaagse 

vocabulaire van elke beleidsmaker 

of beleidsbeïnvloeder. Zelfs de 

net geïnstalleerde bewindslieden 

noemen het als speerpunt van hun 

voorgenomen beleid. Geweldig! Toch?

Opbrengstgericht leiderschap maakt het nog 

mooier. Duurzaam opbrengstgericht leiderschap 

moet het summum zijn. Niemand stelt meer 

ter discussie dat goed 

leiderschap de sleutel tot 

het succes van kwalitatief 

hoogwaardig onderwijs 

is, naast de primaire 

kwaliteitsbeïnvloeding van 

goede leerkrachten. De 

echte visionaire denkers 

hebben hun dromen over 

topscholen, topbestuurders, 

topschoolleiders en topleer krachten. De woorden 

hebben potentieel een hoog hypegehalte, de 

realisatie van de doel stellingen eronder is 

fundamenteler.

Kunnen we voorbij gaan aan ogenschijnlijk 

belangrijke vraagstukken als: wie voert de 

regie op onderwijs: de sector, de politiek, of het 

ministerie? Kunnen we over onze schaduwen 

heen stappen als het gaat over het kunst matige 

onderscheid tussen primair onderwijs en voort-

gezet onderwijs? Kunnen en willen besturen in 

het veld zich realiseren dat een sectorale aanpak 

met gerichte middelen voor professionalisering 

meer voor leiderschap kan betekenen dan ‘doe 

het geld maar in de lumpsum, dan komt het 

allemaal goed’? Het vergt wellicht echt, ook 

persoonlijk, leiderschap om dit daadwerkelijk tot 

een succes te maken in onze sector funderend 

onderwijs.

thema  professionaliseren van leiderschap

In de thema-artikelen over professionaliseren van 

leiderschap wordt duidelijk wat de inhoud is van 

de droom die de AVS op dit punt heeft. Zo is de 

AVS momenteel bezig met de ontwikkeling van 

een unieke omgeving voor een leven lang leren 

voor elke vorm van leiderschap in een educatieve 

omgeving: het Centrum Educatief Leiderschap

(CEL). Ook wordt duidelijk dat het realiseren van 

kwalitatief beter leiderschap op alle niveaus in 

de sector alleen kans van slagen heeft als de 

participanten in de sector zelf het eigenaarschap 

van professionaliseren in 

handen hebben.

Het succes van het 

CEL is niet iets dat de 

AVS alleen kan bereiken. 

Samenwerken met 

vergelijkbare initiatieven 

in het voortgezet onderwijs 

(VO Academie), de PO-Raad, 

met een aantal aanbieders van bewezen goede 

ondersteuningsmogelijkheden en de wetenschap 

is onontbeerlijk. En last but not least: samen-

werken met het ministerie en de politiek is 

niet alleen noodzaak maar ook gewenst. Het 

waarom, het hoe en het wat dient bij elkaar te 

blijven in een rolverdeling waarbij de sector zich 

binnen de gestelde beleidskaders verantwoordt 

aan de geldschieter, maar waarbij de sector 

ook de vrijheid krijgt en neemt om zelf het 

leiderschapsniveau te verbeteren. Een volwassen 

sector die zichzelf serieus neemt, overstijgt 

de triviale kortetermijndiscussies en maakt in 

het belang van de jeugd in dit land zaak van 

professioneel leiderschap binnen ons onderwijs. 

Let’s do it.

Michiel Wigman,

directeur AVS

n e e m t  d e  s e c to r 
z i c h z e l f  w e l  s e r i e u s 

a l s  h e t  g a at  o v e r 
v e r b e t e r e n  v a n 

l e i d e r s c h a p ?
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een  l e v en  l a n g  pro f e s si o n a l i s er en

De beste kwaliteit van onderwijs door sterk en visionair leiderschap, dat is waar de AVS zich 

voor inzet. Door mee te denken en praten over het beste onderwijsbeleid, door de belangen 

van schoolleiders te behartigen en door hen een levenslange professionaliseringsomgeving 

te bieden. Het wordt steeds duidelijker dat visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van 

de organisatie het verschil maakt tussen goed en groots. Vandaar het AVS-initiatief tot het 

Centrum Educatief Leiderschap: een unieke omgeving voor een leven lang leren voor elke 

vorm van leiderschap in een educatieve omgeving. tekst jos hagens, avs

‘Het onderwijs verdient
een Centrum voor 
Educatief Leiderschap’

Foto’s: Hans Roggen
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•  Persoonlijk leren: hoe haal ik het beste uit elke 

leerling? Naast cultuuroverdracht staat het ontwikkelen 

van metacognitieve vaardigheden centraal.

•  Professioneel onderwijzen: ben ik voldoende toegerust 

om het beste uit elke leerling te halen? Leerkrachten 

moeten voortdurend bezig zijn met het uitbreiden van 

hun ‘gereedschapskist’ om voor elke leerling een rijke 

leeromgeving te realiseren.

•  Samenwerken/netwerken: leren is een sociaal proces 

en dat doe je met en van elkaar, leerlingen, leerkrachten 

en scholen.

•  Slimme verantwoording: meet en registreer alleen als 

het een directe relatie heeft met het refl ecteren op leren 

en onderwijzen.

  Bron: Every School a Great School (Elke School een TOPschool), 
David Hopkins, 2007

voor schoolontwikkeling ‘kneedt’. Zo kunnen deze hefbo-

men (zie kader, red.) in de unieke context van elke school 

zorgen voor een omgeving waarin leerkrachten in staat zijn 

het beste uit zichzelf en de leerlingen te halen. Ook onder-

zoeksbureau McKinsey concludeert dat het kritische belang 

van leiderschap groeit. Decentralisatie maakt dat beslis-

singen op schoolniveau bepalender worden voor het succes 

van de sector op stelselniveau. Het is in dat opzicht vreemd 

dat schoolleiderschap een professionele bezigheid is die in 

Nederland nog steeds zonder enige opleiding en verdere 

ontwikkeling uitgeoefend mag worden. In Groot-Brittannië 

heeft de invoering van een wettelijke verplichting enkele 

jaren geleden binnen twee jaar zichtbaar effect gehad op 

de kwaliteitsontwikkeling van scholen, constateert Ofsted, 

de Engelse onderwijsinspectie.

Gelukkig dringt het ook bij beleidsmakers en bestuurders in 

Nederland door dat de kwaliteit van leerkrachten en leiding-

gevenden van eminent belang is voor onderwijskwaliteit. In 

politieke en bestuurlijke beleidsplannen komt dit meer en 

De maatschappij investeert veel in onderwijs, en terecht. 

Onderwijs moet elke volgende generatie toerusten om 

de maatschappij in stand te houden en liefst verbeteren. 

Onderwijs is daarom werk voor profeten, zei de Amerikaan-

se wetenschapper Peter Senge ooit. Maar het onderwijs 

moet dan wel het vertrouwen van de maatschappij krijgen 

en dit ook verdienen. Krijgt de samenleving wel ‘waar voor 

ons belastinggeld?’, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau 

het dit jaar nog in een publicatie formuleerde.

Kwaliteit geen eenduidig begrip
Er wordt veel gesproken over de kwaliteit van onderwijs en 

er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. Maar kwa-

liteit is geen eenduidig begrip, het is buitengewoon lastig 

te defi niëren. ‘Je herkent het als je het ziet’, zegt Robert 

Pirsig, fi losoof en schrijver van het wereldberoemde boek 

‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’. Een wereldwijd 

onderzoek van McKinsey komt in 2007 tot de conclusie: 

‘Een onderwijsstelsel kan nooit beter zijn dan de kwaliteit 

van de leerkracht’. Dit is en wordt door veel onderzoek 

bevestigd. De kwaliteit van de leerkracht is van doorslagge-

vende betekenis voor het leren door leerlingen en verdient 

alle aandacht.

Tegelijk komt ook er meer inzicht in de tweede doorslagge-

vende factor voor de kwaliteit van onderwijs: leiderschap. 

Het is het leiderschap dat, zoals David Hopkins het formu-

leert in zijn boek Every School a Great School, de hefbomen 

Persoonlijk leren

Slimme verantwoording

Samenwerking
en netwerken
Samenwerking
en netwerken
SamenwerkingProfessioneel

onderwijzen
systeem-

leiderschap

h e f b o m e n  vo o r  s c h o o lo n t w i k k e l i n g

het  is  vreemd dat  schoolleider  schap 
in  nederl and nog steeds zonder enige 
opleiding en  verdere  ontwikkel ing 
uitgeoefend mag worden
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meer tot uitdrukking in de vorm van voornemens. Zo is er 

in het regeerakkoord 344 miljoen euro vrijgemaakt voor – 

met name – de versterking van de kwaliteit van leerkrachten 

en schoolleiders. In toenemende mate wordt ingezien dat 

innovatie eerst en vooral gaat om leren: leren door degenen 

die de innovatie moeten waarmaken. Uiteindelijk moet dit 

effect hebben op het leren door leerlingen. Het was Einstein 

die de wereld al dit inzicht bood: een probleem kan niet 

opgelost worden met hetzelfde denken dat tot het probleem 

geleid heeft…

Scholing
Professionalisering van leerkrachten vindt vooral plaats 

als teamproces en op de dagelijkse werkplek. Helaas dringt 

dit punt nog niet door bij het ministerie, maar ook niet bij 

alle bestuurders en schoolleiders. Een groot probleem in de 

huidige aanpak van scholing is de kloof tussen de workshop 

(de training of opleiding) en de workplace (de klas waar het 

toegepast moet worden). Die kloof kan overbrugd worden 

door professionalisering het liefst in, maar in elk geval dicht 

bij de dagelijkse werkplek te laten plaatsvinden. Kwalitatief 

goed toegerust leiderschap kan professionalisering de vorm 

van teamontwikkeling geven door het leren van en met 

elkaar te stimuleren en richting te geven.

Ondanks dat leiders in het onderwijs nog niet wettelijk ver-

plicht zijn tot scholing, zijn zij zelf meestal wel overtuigd 

van de noodzaak. Al hebben scholing en training ook bij hen 

nog te weinig effect op de kwaliteitsverbetering van scholen 

en verloopt dit proces nog te langzaam. De oorzaak zit onder 

andere in het aanbod. Een breed onderzoek onder school-

leiders in Engeland (Schofi eld, Public Management Index 

2008) toonde als belangrijkste oorzaak voor het ontbreken 

van een duidelijk effect aan: een onsamenhangend en frag-

mentarisch activiteitenaanbod. Daarnaast zijn er de welbe-

kende redenen om überhaupt niet in professionalisering 

te investeren, denk aan een gebrek aan tijd en middelen. 

Maar deze factoren zijn vooral keuzes. En juist leiders in het 

onderwijs investeren vaak maar schoorvoetend in zichzelf. 

Ze voelen zich soms beschaamd geld en uren daarvoor in 

te zetten: kan ik dit wel doen? Deze schroom heeft deels te 

maken met (onvoldoende) beroepstrots. Ook hebben leiders 

in het onderwijs – op alle niveaus – niet altijd door wat hun 

Het Centrum Educatief Leiderschap (CEL) steunt op drie pijlers 

die in het logo tot uitdrukking komen:

 Een samenhangend, modern en actueel 

opleidingsaanbod voor elk niveau van 

leiderschap. Met probleemgestuurd 

leren en gebruik van moderne media als 

onderscheidende kenmerken.

Een scala aan activiteiten (zowel online als 

in bijeenkomsten) voor de actualisering, 

verbreding, verdieping en vernieuwing van 

eerder opgedane kennis en vaardigheden. 

Gericht ook op het versterken van de eigen 

leiderschapsstijl.

 Ondersteunen van (regionale) netwerken 

van leiders in het refl ecteren op de eigen 

werkpraktijk, het analyseren van actuele 

problemen en het vinden van oplossingen 

via actie-onderzoek. Bijeenbrengen van deze 

regionale kennis ontwik keling om tot breed 

toepasbare inzichten te komen.

Deze drie pijlers vormen samen het CEL:

Het CEL onderscheidt zich door:

•  Een samenhangende, complete en inhoudelijk afgestemde 

portefeuille aan activiteiten voor elk niveau van leiderschap 

op vier domeinen: opleidingen, continue professionele 

ontwikkeling, ondersteunde regionale netwerken en een 

centrum voor fysieke ontmoeting.

•  Moderne en vernieuwende methodische, didactische en 

leerprincipes zijn leidend in alle activiteiten.

•  Methodisch gaat het CEL uit van probleemgestuurd werken 

(met gebruikmaking van casussen) en is er voortdurende 

aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling als leider.

•  Didactisch is er steeds sprake van co-creatie door leren 

met en van elkaar centraal te stellen, waarbij blended leren blended leren blended

(het verbinden van online leren, van informeel leren via 

sociale media en van formeel leren in bijeenkomsten) de 

belangrijkste didactische strategie is. De manier waarop 

volwassenen leren is leidend in de vormgeving van alle 

activiteiten.

d e  d r i e  p i j l e r s  v a n  h e t  c e l

thema  professionaliseren van leiderschap

l e i d e r s  i n  h e t  o n d e r w i j s 
i n ve s t e r e n  va a k  m a a r  s c h oo r-
vo e t e n d  i n  z i c hze l f

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

>
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Vijverlaan 40,
7553 CC Hengelo
074 – 260 00 97 / 06 – 1625 9779
www.erikversteege.nl 
info@erikversteege.nl

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

Duurzame onderwijsontwikkeling 
vraagt om integraal leiderschap
Maak kennis met de Leiderschapsacademie van het  
Centrum voor Nascholing. 

  Oriëntatie op Leiderschap in het Onderwijs
  Opleiding Integraal Leiderschap I en II – voor startende schoolleiders
  Master in Educational Leadership – voor ervaren schoolleiders

 Ga voor meer informatie en de brochure naar
 www.centrumvoornascholing.nl

- leiderschapsacademie -

centrum voor nascholing
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Joep de Boer (58), directeur van Joep de Boer (58), directeur van 

basisschool De Piramide in Vught.

“Als ik aan professionalisering denk, 

denk ik aan refl ectie. En dan bedoel 

ik níet alleen je eigen denkbeelden 

nagaan, maar juist ook die van 

anderen. Waarom zijn zij zo tegen 

dit plan of juist voor? En daar dan 

van leren. Samen sterker worden. Dat is denk ik een van de 

belangrijkste lessen die ik als directeur heb geleerd.

Professionalisering is voor mij ook echt een samenspel. 

Interessante dingen die ik bij een bijeenkomst, studiemiddag, 

cursus of training oppik, deel ik graag met mijn team, maar 

ook met andere schoolleiders binnen en buiten ons bestuur en 

vice versa. Zo kunnen we samen op een hoger niveau komen. 

Uiteindelijk met als doel onze leerlingen het beste te bieden.

Wat bijleren kun je altijd. Zo ben ik met het team nu onder 

andere bezig met het inrichten van een ‘1-zorgroute’: 

het omzetten van individuele handelingsplannen naar 

groepsplannen. Wat ik zelf bijvoorbeeld nog beter zou kunnen 

doen, is het managen van mijn tijd. Jaren geleden heb ik me 

bijvoorbeeld juist op het fi nanciële terrein bijgeschoold. 

Je gaat als directeur over duizenden euro’s. Dat is een hele 

verantwoordelijkheid.

Ik ben, zo bleek onlangs uit een test, een zogenaamde 

‘groene’ directeur: een mensenmens. Als ik goed ben voor 

mijn team, ze de ruimte geef zich te ontwikkelen en ze de 

faciliteiten daarvoor biedt, verdien ik dat terug. Tegelijkertijd 

probeer ik wel echt een leider te zijn. Daar vraagt een team 

ook om. Ik weet dat ik op sommige momenten nog wel wat 

meer op mijn strepen zou mogen gaan staan.”

tekst andrea holwerda

d e  l eid in g g e v en d e  ov er  pro f e s si o n a l i ser en …

bijdrage toevoegt aan het primaire proces en waarom het 

dus van belang is dat ook zij goed geschoold en ondersteund 

zijn.

Een snelle blik door de gidsen van aanbieders van leider-

schapsopleidingen en trainingen maakt zichtbaar dat Neder-

land dezelfde problematiek kent als Engeland. Dat geldt ook 

voor het AVS-aanbod. Kritisch onder de loep genomen, is er 

veel, heel veel aanbod, maar is het erg versnipperd en inci-

denteel. Net als voor leerkrachten is voor schoolleiders het 

leren in en vanuit de dagelijkse praktijk het meest effectief. 

Ook het leren met en van collega’s is van doorslaggevende 

betekenis voor een blijvend effect. Maar vooral is een samen-

hangend geheel van opleidingen en continue professionali-

seringsactiviteiten noodzakelijk, op basis van moderne en 

actuele didactische en methodische principes.

Goed of excellent
Visionair en sterk leiderschap op alle niveaus van de organi-

satie maakt het verschil tussen goed en excellent. Immers, 

de kwaliteit van leiderschap zorgt voor de professionele cul-

tuur en structuur in elke school, waardoor leerkrachten in 

staat zijn het beste te geven van zichzelf voor de ontwikke-

ling van elk kind. Zoals hiervoor al getoond, is er op het ter-

rein van de toerusting van leiders nog een wereld te winnen.

Daarom heeft de AVS het initiatief genomen om een Cen-

trum Educatief Leiderschap (CEL) te ontwikkelen. Het CEL 

wordt een unieke omgeving voor een leven lang leren voor 

elke vorm van leiderschap in een educatieve omgeving. Het 

is een strategisch netwerk van partners waar in de volle 

breedte aan (inter)nationale expertise op alle domeinen van 

leiderschap beschikbaar is.

Het CEL kan ook op maat voor een regio, een samenwer-

kingsverband, een cluster van besturen of voor één bestuur 

ingezet worden om een continue vindplaats voor leider-

schap te zijn en het professionaliseren van leiderschap zo 

dicht mogelijk bij de eigen werkplek te laten plaatsvinden. 

Een vaste gesprekspartner voor het bestuur als ‘kritische 

vriend’ is het uitgangspunt. Inzet van eigen specialisten en 

het gebruiken van casussen uit de eigen organisatie zijn 

daarin uiteraard een onderdeel.

Een jaarpakket om de leiderschapssituatie, de stand van 

zaken in de professionaliteit en de ontwikkelbehoefte van 

leiderschap actueel in kaart te brengen en te houden kan 

deel uit maken van het arrangement. 

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is senior adviseur bij de 

AVS op het gebied van (speciale) leerlingenzorg en het 

beleidsvoerend vermogen van schoolorganisaties.

thema  professionaliseren van leiderschap

l e r e n  i n  e n  v a n u i t  d e 
d a g e l i j k s e  p r a k t i j k  i s  h e t 
m e e s t  e f f e c t i e f
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pl ei d o o i  vo o r  g e spr ei d  l e i d er s c h a p

Schoolleiders hebben met steeds meer belang-

hebbenden in en om de school te maken. 

Volgens het promotieonderzoek van Bas de 

Wit, beleidsadviseur bij de VO-raad, zorgt 

dit krachtenveld met enige regel maat voor 

loyaliteitsconfl icten bij leiding gevenden: zij 

laveren tussen externe ontwikkelingen en de 

interne zorg voor hun leerkrachten. Hoogleraar 

Opleidingskundig leiderschap Joseph Kessels 

vindt dat het van schoolleiders een andere 

vorm van leiderschap vraagt: gespreid 

leiderschap. “Daarin zullen schoolleiders zich 

moeten professionaliseren”, stelt hij. 

tekst jaan van aken

‘Schoolleider en leerkracht 
hebben elkaar nodig’

Het is een nostalgisch beeld om schoolleiders als primus inter 

pares te zien, schreef Bas de Wit eerder dit jaar in een opi-

niestuk. Ook de gelukkige klas van Theo Thijssen is verleden 

tijd, vindt de beleidsadviseur van de VO-raad, die in januari 

promoveerde aan de Universiteit Utrecht met het proef-

schrift ‘Loyale leiders’*. “In de publieke discussie heerst een 

verlangen naar de tijd dat scholen overzichtelijk waren met 

kleine klassen en een leerkrachtenteam dat elkaar kende, 

met aan het hoofd een schoolleider. Die school bestaat niet 

meer”, poneert hij stellig.

Dat sluit aan bij het beeld dat Joseph Kessels schetst. Hij is 

als hoogleraar Opleidingskundig Leiderschap verbonden aan 

waarbij de leidende rol wisselt tussen mensen.” 
Foto: Giselle Wulfsohn

thema  professionaliseren van leiderschap

Joseph Kessels: “Gespreid leiderschap is een dynamisch proces 

LOOK, het wetenschappelijk instituut lerarenonderzoek van 

de Open Universiteit. Kessels signaleert spanningen tussen 

zijn ideaalbeeld van een schoolleider en de vraag vanuit de 

maatschappij. “Je zou een schoolleider graag zien als een 

collega-leerkracht, die sterke opvattingen heeft over opvoe-

den, leren en de ontwikkelingen in de samenleving. Die 

collega’s weet te inspireren en de school een eigen gezicht 

kan geven. Dat roept echter vaak spanningen op, omdat een 

schoolleider dat alles niet in zijn eentje kan doen.”

De spanningen ontstaan doordat de maatschappij veranderd 

is en er veel van scholen en schoolleiders gevraagd wordt, 

vinden Kessels en De Wit. “Vaak hebben ze te maken met 
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van het nut van goede leidinggevenden, gezien het extra 

budget dat in het regeerakkoord is opgenomen voor de 

professionalisering van leerkrachten én schoolleiders. Het 

gaat De Wit te ver om te stellen dat zijn onderzoek direct 

heeft bijgedragen aan die plannen. “In mijn proefschrift 

probeer ik weer te geven: richt je op het gemeenschappe-

lijke belang van leerkrachten en schoolleiders door via pro-

fessionalisering de kwaliteit van onderwijs vorm te geven. 

De PvdA en de VVD erkennen dat schoolleiders daarin een 

heel belangrijke rol spelen.”

Lastig vak De Wit vindt dat niet alle scholen even 

professioneel zijn. “Het bestaan van (zeer) zwakke 

scholen toont aan dat er veel te winnen is. En goede 

scholen kunnen nog beter worden. Daarbij moet je goed 

kijken naar specifi eke competenties van schoolleiders. 

Met name beginnende schoolleiders komen er vaak 

achter dat leidinggeven een lastig vak is. Professioneel 

leiderschap gaat wat mij betreft niet alleen over 

inspirerend leiderschap. Je moet ook kennis hebben van 

onderwijskundig leiderschap en fi nanciën en een goed 

personeelsbeleid kunnen voeren.”

Daarom moeten scholen lerende organisaties zijn, vindt 

Kessels. Een hiërarchische structuur is niet wenselijk. “De 

klassieke vorm van een sterke leider, die een krachtige 

positie inneemt en geniet van de status die erbij hoort, 

zorgt nooit voor lerende gemeenschappen binnen een 

leerkrachten en schoolleiders door via professionalisering de 
kwaliteit van onderwijs vorm te geven.” Foto: Hans Roggen

een ladder aan mensen en organisaties in de omgeving die 

invloed proberen uit te oefenen”, signaleert Kessels. De 

Wit schetst welke belanghebbenden er op die ladder staan. 

“Schoolbesturen hebben een belangrijke positie gekregen. 

Ouders zijn steeds meer betrokken bij het onderwijs. De 

overheid is meer op afstand gaan sturen, maar eist tegelij-

kertijd wel verantwoording over de prestaties. Ook de relatie 

tussen school en onderwijsinspectie is veranderd. En er 

ligt vaak een forse maatschappelijke opdracht, zoals pro-

jecten voor verkeersveiligheid, tegen overgewicht of tegen 

segregatie.”

Loyale leiders Dit krachtenveld rond scholen 

leidde tot een opkomst van managers en bestuurders in 

het onderwijs. Het heersende beeld is dat zij vervreemd 

zouden zijn van de werkvloer en van bovenaf allerlei 

veranderingen opleggen. “Over het algemeen voelen 

leidinggevenden zich echter loyaal aan hun docenten blijkt 

uit mijn promotieonderzoek”, vertelt De Wit. Het valt hem 

op dat veel leidinggevenden loyaliteitsconfl icten ervaren. 

“Schoolleiders gaven aan dat het heel moeilijk is altijd loyaal 

te zijn. Zij ervaren regelmatig loyaliteitsconfl icten in hun 

werk, bijvoorbeeld bij onderwijsvernieuwingen. Vandaar 

ook de afbeelding op de voorkant van mijn proefschrift met 

een pop aan touwtjes: trekken ze als leider aan de touwtjes 

of zitten ze eerder in een spagaat?” Als voorbeeld noemt hij 

de 1040-uren discussie in het voortgezet onderwijs. “De ene 

helft van de directeuren zei destijds: ‘We zijn uitvoerders 

van overheidsbeleid en gaan er dus in mee’. De andere helft 

zei: ‘Ik jaag mijn docenten over de kling als ik dat uitvoer 

en doe het dus niet’. Daar zag je dat schoolleiders dezelfde 

gebeurtenis heel verschillend kunnen ervaren. De ene groep 

voelt zich niet in control, de andere wel.”

Kessels herkent veel van de bevindingen van De Wit. “Het is 

goed dat hij het negatieve, eenzijdige beeld van de afstande-

lijke schoolleider heeft kunnen wegnemen. Het zijn loyale 

mensen die medewerkers juist proberen te beschermen 

tegen het bombardement aan regels dat van buitenaf wordt 

opgelegd.”

De Wit denkt dat zijn onderzoek het beeld van onderwijsma-

nagers heeft beïnvloed. “Mijn onderzoek heeft impact gehad 

in het onderwijs. Ik heb veel brieven en mails van managers 

en bestuurders gekregen, waarin ze schreven dat het goed 

was dat er iemand genuanceerd over hen schreef. Maar ik 

kreeg ook boze opmerkingen van leerkrachten, die mij die 

nuance juist verweten.” Ook de politiek lijkt doordrongen 

Bas de Wit: “Richt je op het gemeenschappelijke belang van 

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

23k ader prim air december 2012



Zo...dat zit goed!

 School- of projectinrichting is een kwestie van  

functionaliteit en van leefbaarheid. Naast het 

leveren van innovatieve oplossingen en design 

voor inrichtings mogelijkheden is Presikhaaf 

Schoolmeubelen altijd bezig met verbetering 

en vernieuwing van de producten. Presikhaaf 

Schoolmeubelen biedt een uitgebreid assortiment 

schoolmeubelen, in vele kleuren, uitvoeringen 

en materialen.

Voor meer informatie kijk op:

www.schoolmeubelen.com

SCHOOLMEUBELEN

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 5457
6802 EL Arnhem

Telefoon: 026 - 368 56 85
Telefax: 026 - 368 56 78
E-mail: schoolmeubelen@presikhaaf.org
Internet: www.schoolmeubelen.com

Presikhaaf Schoolmeubelen
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d e  l eid in g g e v en d e  ov er  pro f e s si o n a l i ser en …

school.” Hij pleit voor gespreid en opleidingskundig leider-

schap. Dat biedt bovendien een oplossing tegen de veelheid 

aan taken en rollen van schoolleiders. “Gespreid leiderschap 

is een dynamisch proces waarbij de leidende rol wisselt 

tussen mensen. Iemand heeft het leiderschap, omdat hij 

het meest te vertellen heeft over een thema.” Als voorbeeld 

noemt Kessels leerkrachten die ontzettend goed zijn in 

kinderen in groep 3 te leren lezen. “Het is vanzelfsprekend 

dat zij binnen een team het voortouw nemen als leerlingen 

problemen hebben met geletterdheid. Op andere thema’s als 

ict, muziek of levensbeschouwing kunnen andere collega’s 

de leiding nemen. Geef hen als schoolleider de ruimte.”

Van belang daarbij is opleidingskundig leiderschap, dat zich 

richt op de professionalisering van leerkrachten. Kessels: 

“Een schoolleider creëert gunstige condities waarbij men-

sen zichzelf kunnen professionaliseren. Als een school een 

training organiseert voor het gebruik van het digibord kun 

je een of twee leerkrachten die daar belangstelling voor heb-

ben, laten zoeken naar een passende cursus of leertraject.” 

De Wit deelt de opvatting van Kessels. “Leerkrachten en 

schoolleider hebben elkaar nodig, dat is het mooie aan zijn 

benadering. Het is belangrijk dat een schoolleider dat ook in 

zijn personeelsbeleid tentoonspreidt.”

Netwerken voor professionalisering
Schoolleiders dienen zich verder te professionaliseren in 

deze vormen van leiderschap, vindt Kessels. “Niet per se 

door een cursus te volgen, maar door een netwerk van 

schoolleiders te vormen om dat samen uit te werken. Ook 

kun je een deskundige uitnodigen om gezamenlijk thema’s 

uit te werken, zoals hoe je om gaat met toezichtsdruk en 

thema  professionaliseren van leiderschap

Ronny van den Broecke (54), 
 bestuurder bij Scholengroep LeerTij  bestuurder bij Scholengroep LeerTij 
met 26 scholen in Hulst/Terneuzen.

“Samen met mijn medebestuurder 

probeer ik binnen LeerTij een lerende 

cultuur te creëren. Bewust concrete 

doelen voor onszelf stellen en zo het 

goede voorbeeld geven aan onze 

directeuren – en zij dan weer aan hun leerkrachten. We 

moedigen hen aan de beschikbare gelden voor scholing 

en team ontwikkeling te benutten, zodat we samen kunnen 

blijven zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.

We willen de plannen die we op papier hebben gezet, 

ook echt op gang brengen. Voorbeelden daarvan zijn 

het invoeren van het handelingsgericht werken en het 

verbeteren van het leesonderwijs binnen LeerTij. Op die twee 

ontwikkelingen hebben we heel duidelijk ingezet. Zo ben ik 

naar bijeenkomsten hierover gegaan en heb ik gekeken hoe 

andere besturen dit hebben georganiseerd. We hebben voor 

onze scholen vervolgens onder andere enkele bijeenkomsten 

met leesdeskundige Kees Vernooij georganiseerd. Verder 

proberen we zoveel mogelijk met de scholen mee te denken 

en zaken te regelen, zoals het waar nodig het inzetten van 

deskundigen. Inmiddels zijn we daardoor een heel eind 

gekomen en zijn de resultaten fl ink verbeterd.

De grootste vijand van mijn eigen professionalisering is tijd. 

Ik probeer elk jaar weer een aantal dagen vrij te roosteren 

waarop ik naar bijeenkomsten, trainingen of cursussen kan. 

Tussendoor probeer ik bij te blijven op het gebied van onder 

andere krimp: iets wat hier sterk speelt. Nu we om die reden 

binnenkort met een ander bestuur gaan fuseren, biedt zich 

weer een nieuwe mogelijkheid aan om hier van en met elkaar 

over te leren.”

tekst andrea holwerda

professionele ruimte van collega’s. Voor een schoolleider 

die daar geen affi niteit mee heeft, is dat moeilijk. De jonge 

generatie schoolleiders gaat dat heel makkelijk af, denk ik. 

Zij zijn gewend te werken en te leren binnen netwerken”, 

zegt Kessels.

Netwerken en informele manieren van leren, zijn belang-

rijk voor de professionalisering van schoolleiders, denken 

Kessels en De Wit. Het is nuttig elkaar in de werkomgeving 

op te zoeken. Kessels: “Een schoolleider die in de teamver-

gadering een lastig punt aan de orde wil stellen, kan zijn 

optreden fi lmen of een collega vragen aanwezig te zijn en 

achteraf suggesties en tips te geven over zijn aanpak. Er 

is moed voor nodig om deze werkwijze te introduceren, 

want het is wat anders dan drie keer naar een cursusdag 

te gaan.” 

* Bas de Wit promoveerde in januari 

2012 op het proefschrift ‘Loyale 

leiders. Een onderzoek naar de 

loyaliteit van leiding gevenden aan 

docenten in het voortgezet onderwijs’. 

De Wit: “School leiders ervaren 

regelmatig loyaliteits confl icten in hun 

werk, bijvoorbeeld bij onderwijs ver-

nieuwingen. Vandaar ook de afbeelding op de voorkant 

van mijn proefschrift met een pop aan touwtjes: trekken 

ze als leider aan de touwtjes of zitten ze eerder in een 

spagaat?” Zijn proefschrift is te downloaden via avs.nl/

dossiers/personeelsbeleid/professionalisering.
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m o d er n e  l eer vo r m en  vo o r  l ei d in g g e v en d en

Zelf ervaren en in actie komen zijn sleutelbegrippen in cursussen voor de hedendaagse 

leidinggevende. Moderne trainingen gaan gepaard met rollenspelen met acteurs, games, 

verrassende locaties en e-learning met apps. Vaak is het ook een combinatie daarvan: blended 

learning, een van de speerpunten van het Centrum Educatief Leiderschap van de AVS. 

tekst susan de boer

Niet over leiderschap praten, maar leiderschap dóen. 

Zowel An Kramer, organisatieactivist bij het centrum 

voor leiderschap en ondernemerschap De Baak, als 

Bert van de Veerdonk, een van de directeuren van 

trainingsacteursorganisatie FactorVeermans, vinden 

dat zelf doen en oefenen de enige manier is om te 

leren. Kramer gebruikt daarbij graag een echte situ-

atie. Zij laat bijvoorbeeld de deelnemers van een 

thema  professionaliseren van leiderschap

Sparren met
 een trainingsacteur

Moderne cursussen voor leidinggevenden kenmerken Moderne cursussen voor leidinggevenden kenmerken Moderne cursussen voor leidinggevenden kenmerken Moderne cursussen voor leidinggevenden kenmerken 
zich vaak door bijzondere locaties, rollenspellen en zich vaak door bijzondere locaties, rollenspellen en 
digitale middelen. “Het gaat in mijn cursussen nog steeds digitale middelen. “Het gaat in mijn cursussen nog steeds 
om inzicht, maar ook om actie. Hoe meer zintuigen je om inzicht, maar ook om actie. Hoe meer zintuigen je 
aanspreekt, hoe beter je iets leert”. aanspreekt, hoe beter je iets leert”. 
Foto’s: De Baak, DriebergenFoto’s: De Baak, Driebergen
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An Kramer: “Je moet je 
blijven aanpassen aan 
steeds weer nieuwe 
situaties. Dat vraagt om 
een nomadische leerstijl 
waar leren in de realiteit 
van werken noodzakelijk 
is.”

An Kramer: “Je moet je 
blijven aanpassen aan 
steeds weer nieuwe 
situaties. Dat vraagt om 
een nomadische leerstijl 
waar leren in de realiteit 
van werken noodzakelijk 
is.”

>

programma op de eerste bijeenkomst niet rustig in een 

rondje kennismaken, maar verdeelt ze in groepjes van drie 

die een oefening of een spel moeten bedenken om de ken-

nismaking op gang te brengen. “Naast de uitdaging om 

zelf een passende opdracht te bedenken, gaat het erom dat 

iemand het voortouw neemt. Zo vlecht je leiderschap in 

het programma. Daarna bespreek je hoe dat ging, wie de 

leiding nam en of diegene dat ook werkelijk wilde.” Van 

de Veerdonk laat de deelnemers van te voren vaak al een 

opdracht uitvoeren, door ze bijvoorbeeld een online fi lmpje 

te laten bekijken. “In een fi lmpje kun je heel mooi foute 

voorbeelden laten zien. Iedereen kan zien wat er misgaat 

en weet dan ook hoe het zou moeten.”

Actie “De theorie is bij de meeste leidinggevenden wel 

bekend”, zegt Kramer. “Ze weten wel wat een kernkwadrant 

is (model waarmee iemands eigenschappen, leerpunten en 

gevoeligheden in kaart gebracht kunnen worden, red.) en 

ze kennen hun eigen patronen. Mensen zijn zich de afgelo-

pen decennia steeds meer bewust geworden van zichzelf. In 

de kleutergroep vinden al kringgesprekken plaats, mensen 

van rond de vijftig zijn bijna allemaal wel eens in therapie 

geweest en de jonge generatie heeft al zo vaak feedback 

gehad, dat het voor hen een gewoonte is om op zichzelf 

te refl ecteren. Het gaat in mijn cursussen nog steeds om 

inzicht, maar het gaat ook om actie.” Kramer houdt daar-

bij wel rekening met wie ze voor zich krijgt. “Een paar 

maanden geleden ben ik met een groep trainees van een 

bank een traject gestart bij een bakker in Amsterdam. Daar 

moesten ze meteen brood bakken. Daar denk ik van te 

voren wel over na. Het ging om een inspirerend voorbeeld 

van een ondernemer met een eigen stijl. Een kunstenaar 

op een ruig industrieterrein had ook gekund, maar ik was 

bang dat dat te ver van hun wereld zou staan en dan mis je 

de aansluiting.”

Van de Veerdonk maakt veel gebruik van activerende 

werkvormen als simulaties en gaming. Daarbij zet hij trai-

ningsacteurs in. Evenals Kramer snijdt hij iedere training 

toe op de organisatie en de vraag van de klant. “We hebben 

veel verschillende werkvormen ontwikkeld, daaruit putten 

we bij het maken van een programma op maat. Het gaat 

erom dat mensen een ervaring opdoen met een situatie 

die in hun eigen praktijk voorkomt.” Een studiedag bij 

FactorVeermans begint meestal veilig: met een regiescène. 

Twee acteurs spelen een situatie die voor de cursisten her-

kenbaar is. “Een acteur speelt de schoolleider, de ander 

de leerkracht, en het gesprek gaat bijvoorbeeld over het 

functioneren van die leerkracht. Degene die de school-

leider speelt, doet daarin alles fout. In de tweede ronde 

mogen de deelnemers de scène stopzetten en aanwijzin-

gen geven. Dan moeten ze concreet gedrag noemen, zoals: 

‘Je moet opstaan en een hand geven.’ Op die manier mobi-

liseer je de bestaande kennis bij de deelnemers en komt 

de theorie ook aan bod, bijvoorbeeld over het voeren van 

slechtnieuwsgesprekken, non-verbale communicatie en 

het afsluiten van een gesprek. Na de regiescène moeten 

Foto’s: MetalogFoto’s: Metalog

Foto: Gerard Helt
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de deelnemers zelf dat gesprek met de leerkracht voeren en 

vervolgens geven de deelnemers elkaar feedback. De acteur 

vertelt hoe bepaald gedrag overkomt, bijvoorbeeld dat 

veelvuldig gebruik van verkleinwoorden iemand het gevoel 

geeft als een kleuter behandeld te worden.” Naast rollen-

spelen en simulaties maakt Van de Veerdonk veel gebruik 

van games en tools, bijvoorbeeld de metaforische werkvor-

men van Metalog. “Daarmee kun je prima de manier naar 

boven halen waarop mensen samenwerken of leidinggeven. 

De deelnemers moeten bijvoorbeeld een toren bouwen. Ze 

willen winnen, dus in het handelen en organiseren zijn 

ze daarop gericht, niet op hun leiderschapskwaliteiten. Ze 

vertonen authentiek gedrag. Na afl oop praten we daarover, 

bijvoorbeeld over wie de leiding had. Was dat degene die 

zei wat er moest gebeuren of degene die dat voorstel moest 

goedkeuren?” De ervaring van Van de Veerdonk is dat men-

sen de oefeningen altijd leuk vinden. “Ze maken iets mee. 

Ze krijgen ook effectief feedback, dat krijg je in de praktijk 

maar zelden. Mensen zijn blij als ze te horen krijgen hoe ze 

eigenlijk overkomen.”

Inspiratiebron De opdrachten die Kramer en Van de 

Veerdonk laten doen, lijken op elkaar. Maar hun inspira-

tiebron verschilt. Van de Veerdonk baseert zijn oefeningen 

op de theorie van ervarend leren. Grondleggers daarvan 

zijn de Amerikaanse psychologen Howard Gardner en 

David Kolb. “Uit onderzoek blijkt dat hoe meer zintuigen 

je aanspreekt, hoe beter je iets leert. Niet alleen kijken en 

luisteren, maar ook praten, denken, voelen en bewegen. 

Mensen moeten een ervaring opdoen en daarop refl ecte-

ren. Iedereen vindt luisteren belangrijk, maar doe je het 

ook? In een simulatie of een game kun je in je feedback 

bijvoorbeeld aangeven dat de cursist zo druk is met het 

formuleren van oplossingen, dat hij of zij niet echt luis-

tert naar wat de ander zegt. Vervolgens ga je dat oefenen. 

Echt luisteren is gewoon aan te leren.”

Kramer, geïnspireerd door de theorie van nomadisch den-

ken van de Franse postmodernistische fi losoof Gilles Deleu-

ze, heeft zelf een concept ontwikkeld: nomadisch leren. 

“Nomaden zijn altijd onderweg, maar hebben hun huis bij 

zich. Steeds verandering dus, maar wel met vertrouwde 

spullen. Door die verandering is leren steeds minder 

Bert van de Veerdonk: 
“Effectieve feedback, dat 
krijg je in de praktijk maar 
zelden. Mensen zijn blij als 
ze te horen krijgen hoe ze 
eigenlijk overkomen.”

Bert van de Veerdonk: 
“Effectieve feedback, dat 
krijg je in de praktijk maar 
zelden. Mensen zijn blij als 
ze te horen krijgen hoe ze 
eigenlijk overkomen.”

‘ v a a k  v e r w at e r t  h e t  c o n ta c t 
a l s  e r  g e e n  c o n c r e e t  p r o j e c t 
m e e r  i s ’

d e  l eid in g g e v en d e  ov er  pro f e s si o n a l i ser en …

Jeroen Bloemenkamp (36), Jeroen Bloemenkamp (36), 
directeur van speciale basisschool 
nieuwHessen in Aalten.

“Ik vind het heel belangrijk om mij als 

schoolleider te ontwikkelen. Ik ben 

nu ruim vier jaar directeur, maar zie 

mijzelf eigenlijk nog steeds als starter. 

Ik kan nog veel leren en ben daarom net 

gestart met de master Educational leadership. Ik wil zoveel 

mogelijk gereedschap in mijn rugzak stoppen om zo betere 

antwoorden te hebben op de vragen van morgen.

Ik ben me er ook continu van bewust dat het beter kan. Je 

moet alle ontwikkelingen goed in de gaten houden en niet 

stilstaan. Ervoor zorgen dat je team de mogelijkheden en 

handvatten heeft om het maximale uit de kinderen te halen. 

Zo bereiden we ons nu bijvoorbeeld voor op nieuwe 

gedragsvraagstukken waar we door de invoering van Passend 

onderwijs als speciale basisschool mee te maken krijgen.

De afgelopen jaren heb ik als directeur onder andere geleerd 

om sturender te zijn. Voor een vergadering bijvoorbeeld 

al even kort op papier zetten hoe iedereen erover denkt, 

zodat we het dan echt kunnen hebben over hoe bepaalde 

knelpunten op te lossen.

Daarnaast kijk ik nu bijvoorbeeld niet alleen naar de 

opbrengsten, maar ook naar het proces. Even gaan zitten en 

denken: Hoe zijn we hier gekomen? Hebben we tussendoor 

iets over het hoofd gezien? Moet de focus anders? En als 

duidelijk wordt dat iets niet werkt, pak het dan direct aan en 

wacht niet af. Dit allemaal met als doel samen met het team de 

school uitstekend te maken.”

tekst andrea holwerda
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d e  l eid in g g e v en d e  ov er  pro f e s si o n a l i ser en …

logisch, in de zin van een stappenplan of één bepaalde lei-

derschapsstijl. Je moet je blijven aanpassen aan steeds weer 

nieuwe situaties. Dat vraagt om een nomadische leerstijl 

waar leren in de realiteit van werken noodzakelijk is, en je 

via trial and error leert. Daarom begin ik graag meteen met trial and error leert. Daarom begin ik graag meteen met trial and error

een opdracht.”

Nieuwe technologieën De moderne leervormen 

kunnen niet zonder nieuwe technologie. Er wordt veel 

gebruik gemaakt van online media. Zo laat Kramer cur-

sisten met elkaar communiceren via het sociale netwerk 

Yammer. “Je kunt hierin een besloten groep oprichten en 

daar berichten, fi lmpjes, foto’s, enzovoort plaatsen of met 

elkaar chatten. Er is een open sfeer. Je kunt elkaar makkelijk 

bereiken, bijvoorbeeld als je opziet tegen een lastig over-

leg.” Na afl oop van het traject kunnen deelnemers contact 

houden met elkaar. “Dat gebeurt soms ook offl ine, mensen 

richten een intervisiegroepje op. Maar vaak verwatert het 

contact als er geen concreet project meer is.” Online leren 

kan niet zonder offl ine aanvulling. Van de Veerdonk: “Je 

kunt met e-learning heel goed mensen iets over gedrag e-learning heel goed mensen iets over gedrag e-learning

leren. We ontwikkelen nu een app waarmee mensen 

mobiel kunnen leren, waar ze ook zijn. Daarnaast moet je 

ook oefenen in de praktijk. Bij sparren bijvoorbeeld, bege-

leidt een ervaren coach of begeleider je op je werk en geeft 

je feedback: ik zie dit of dat gedrag bij je, laten we dat eens 

oefenen. De combinatie van online en offl ine leren is echt 

de toekomst.”

Effect Hoe lang na de cursus beklijft het geleerde? 

Kramer laat deelnemers de laatste dag van elke bijeen-

komst iemand opbellen om vast de eerste stap te zetten van 

het in de cursus geformuleerde actieplan. Dan kunnen ze 

moeilijker terug. Maar toch: “Mensen zijn gewoontedieren, 

je houdt dezelfde valkuilen. Soms vragen ze na een tijdje 

wel om nog een coachgesprek, om weer even op scherp 

gezet te worden. Of een organisatie wil een vervolgtraject 

met de leidinggevenden van de al getrainde leidinggeven-

de. Op die manier verander je wel iets in de organisatie.” 

Van de Veerdonk laat deelnemers activiteiten ontplooien 

om het nieuwe gedrag ‘vers’ te houden. “We koppelen 

medewerkers aan elkaar, die dan regelmatig nagaan of ze 

nog iets doen met wat er geleerd is. We schrijven ook wel 

eens een best practice-wedstrijd uit, waarbij oud-cursisten 

voorbeelden uit de praktijk moeten laten zien. Dat werkt 

goed. Maar toch: de praktijk is weerbarstig.” 

thema  professionaliseren van leiderschap

Nuriye van Gelderen (44), directeur van 
basisschool de Violier in Schiedam.

“Professionalisering van leiderschap 

is volgens mij noodzakelijk in deze tijd 

waarin de ontwikkelingen snel gaan. 

Als leidinggevende moet je altijd up-to-Als leidinggevende moet je altijd up-to-

date zijn. Vernieuwingen je school 

binnenhalen. Tegelijkertijd kunnen zien 

welke kansen en kwaliteiten er al in je organisatie zitten en 

die grijpen, benutten. Een goede koers weten te bepalen en zo 

alles uit je school, je team, je leerlingen halen.

Maar aan alleen een sterke directeur heb je niets. Niet alleen 

ik als directeur, maar ook de ib’ers en andere leerkrachten 

moeten de meerwaarde van professionalisering inzien. Het 

moet door iedereen gedragen worden. Ik probeer hen dan ook 

te stimuleren en motiveren. Dan pas gaat een en ander echt 

lopen. Kun je samen groeien.

Zonder draagvlak bijvoorbeeld, zouden de werkgroepen die 

ik samen met de bouwcoördinatoren inricht, niets opleveren. 

In één zo’n groep zijn we nu met het hoogbegaafdheidbeleid 

bezig. Toch zul je met betrekking tot professionalisering ook 

prioriteiten moeten stellen; vanwege je budget, maar ook 

uit praktische overwegingen. Zo zijn we druk bezig met het 

invullen van LB-functies. We hebben een groot team en dus 

moet je goed kijken hoeveel ruimte er per jaar is om mensen 

uit te roosteren voor het volgen van een cursus of master.

Voor mijzelf als schoolleider staat voor de komende tijd nog 

meer opbrengstgericht werken op het lijstje. Dat heeft ons 

al veel gebracht en ik wil (niet) behaalde streefdoelen nog 

meer met mijn leerkrachten bespreken en meenemen in 

beoordelingsgesprekken.”

tekst andrea holwerda

“Online leren kan niet zonder offl ine aanvulling.” Foto: Hans Roggen“Online leren kan niet zonder offl ine aanvulling.” Foto: Hans Roggen
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c o a c h  e n  u n i v e r s i ta i r  d o c e n t  f r e d  e n g e l  o v e r  d e  p s y c h e  v a n

thema  professionaliseren van leiderschap

‘Een effectief
leider

is leider
én manager’

30
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c o a c h  e n  u n i v e r s i ta i r  d o c e n t  f r e d  e n g e l  o v e r  d e  p s y c h e  v a n d e  l e i d e r

Anno 2012 wordt er nogal wat van een 

schoolleider gevraagd. Hij of zij moet een 

mensenmens zijn, en tegelijkertijd de 

organisatiedoelstellingen in het oog houden. 

En daarnaast zorgen dat de teamleden 

zich individueel kunnen ontwikkelen op 

een manier die binnen de organisatie past. 

Coach en universitair docent Fred Engel over 

goed leiderschap, reële doelstellingen en 

vertrouwen op je eigen intuïtie. “Autoriteit is 

niet meer vanzelfsprekend.”

tekst noortje van dorp

Spiritueel, coachend, democratisch... Tik leiderschap in op 

Google en je vindt een eindeloze lijst met verschillende typen 

leiderschap. Wat is leiderschap?

“Er is op dit moment een beetje een leiderschapsgekte. In 

essentie zijn er twee verschillende rollen: de leiderschapsrol 

en de managementrol. De leiderschapsrol is persoonsge-

richt, motiverend, inspirerend. De managementrol is taak- 

en organisatiegericht. Die twee rollen horen bij elkaar, maar 

ik ben bang dat ze te veel los van elkaar gezien worden.”

Kun je elk type leider worden?

“Als ik mensen begeleid, wil ik dat ze eerst heel feitelijk 

zien hoe ze op dit moment functioneren. Wat is je huidige 

rol, je manier van werken? Soms zeg ik: vraag dat eens aan 

je medewerkers. Aan je leidinggevende, of secretaresse. 

Daarna kun je de voordelen en beperkingen van je werk-

wijze zien. Vervolgens kun je je afvragen: wil ik beperkt 

blijven of me ontwikkelen? Als je je wilt ontwikkelen dan 

moet je dingen bijleren. En als je de keuze maakt om te 

leren, is veel mogelijk.

Anno 2012 wordt er nogal wat van een 

schoolleider gevraagd. Hij of zij moet een 

mensenmens zijn, en tegelijkertijd de 

organisatiedoelstellingen in het oog houden. 

En daarnaast zorgen dat de teamleden 

zich individueel kunnen ontwikkelen op 

een manier die binnen de organisatie past. 

Coach en universitair docent Fred Engel over 

goed leiderschap, reële doelstellingen en 

vertrouwen op je eigen intuïtie. “Autoriteit is 

niet meer vanzelfsprekend.”

tekst noortje van dorp

Spiritueel, coachend, democratisch... Tik leiderschap in op 

Google en je vindt een eindeloze lijst met verschillende typen 

leiderschap. Wat is leiderschap?

“Er is op dit moment een beetje een leiderschapsgekte. In 

‘Een effectief
leider

is leider
én manager’

Mensen hebben van tijd tot tijd wel enorme en ook 

romantische wensen. Ik sprak een CEO die naar een cursus 

‘transparant leiderschap’ was geweest. Dat betekent dat 

je doorzichtig bent als leider, dat vind ik op zich al vrij 

absurd. Ik heb hem gevraagd: wat heb je nu echt geleerd? 

Hij antwoordde dat hij directer en eerlijker moest zijn. En 

dat hij alles moest zeggen. Is dat reëel, doe je dat thuis 

ook? De kern voor hem was uiteindelijk: wees eens wat 

directer naar elkaar. Dan ga je van de fantasie, in dit geval 

‘transparant leiderschap’, terug naar de realiteit: je dage-

lijkse werkomgeving.”

Bestaat er zoiets als een goede leider?

“Een goede leider is taakgericht en persoonsgericht. Een 

strategisch, maar ook een performance manager. Een leider 

met visie, die vertrouwen bevordert en zijn medewerkers 

helpt hun competenties te gebruiken. Hij of zij moet het 

team, en de relatie met het team, goed opbouwen. Wat 

heel belangrijk is, is mensen controle geven over hun 

werk. Ze werken dan prettiger, zijn meer bevlogen en er 

is minder kans op een burn out. Daarnaast moet je zorgen 

dat medewerkers hun echte competenties in hun werk 

kunnen gebruiken. Als er bijvoorbeeld een leerkracht 

voor de klas staat die goed met PowerPoint kan werken en PowerPoint kan werken en PowerPoint

zo rekenen en taal duidelijk kan uitleggen, is het prettig 

en nuttig dat hij dat ook kan doen. Je moet heel specifi ek 

zeggen: dit zijn jouw taken, dit kan je. Het gaat hier om 

het in kaart brengen, gebruiken en belonen van feitelijke 

competenties.

En een goede leider heeft een reële visie, geen almachtige 

wensdromen. Bovendien moet je tegenwoordig ook nog 

eens een vaardig verandermanager zijn.”

Ik krijg er een beetje een Emile Ratelband-gevoel bij.

“Ratelbands zijn motivatietrainers. Die zeggen: je kan het 

– zonder dat je het al hebt gedaan. Wat ik bedoel is zelfef-

fectiviteit. Voor het vergroten van zelfeffectiviteit benoem 

je echte, feitelijk waarneembare competenties. En je helpt 

je mensen die competenties te gebruiken, dan motiveer je 

ze pas echt. Een leider moet de medewerker helpen zich-

zelf te ontwikkelen. De vraag is wel wat ontwikkelen is. 

Een Reikicursus op kosten van de zaak is leuk, maar heeft 

geen enkele relevantie voor de organisatie. De ontwikke-

ling moet reëel zijn voor de medewerker én de organisatie.

Medewerkers hebben baat bij heldere, competentiege-

richte feedback. Als je langs een klas loopt en denkt: wat 

is iedereen hard aan het werk en wat lijkt de sfeer goed, 

zeg je niet pas een jaar later tegen die leerkracht in een 

‘e e n  g o e d e  l e i d e r  h e e f t  e e n 
r e ë l e  v i s i e ,  g e e n  a l m a c h t i g e 
w e n s d r o m e n ’

Fred Engel: “Verlies je niet in modieuze stromingen, 
managementliteratuur of wat je hebt geleerd tijdens de laatste 
leiderschapstraining. Probeer ook uit te gaan van je eigen ideeën, 
ervaring en intuïtie.” Foto’s: Hans Roggen
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POP-gesprek: ‘Vorig jaar heb ik gezien dat je het zo leuk 

deed’. Dan zeg je diezelfde middag wat je hebt gezien. 

Dat is reële, competentiegerichte feedback. Die feedback, 

weten we uit onderzoek, bevordert direct de motivatie en 

het effectief functioneren. Je moet trouwens als leidingge-

vende ook bereid zijn om zelf feedback te vragen. Luisteren 

en empathisch zijn is daarbij belangrijk. En je moet durven 

vertrouwen op je observaties en je intuïtie.”

Hoe bouw je vertrouwen en een zelfsturend team op?

“Uit onderzoek blijkt dat vertrouwen – binnen organisaties 

en teams – essentieel is. Vertrouwen is een belangrijke 

basis voor succesvol functioneren en moet zich ontwik-

kelen. Je kunt niet starten met een zelfsturend team, dat 

is een misvatting. Je kunt ook niet starten als coachend 

leidinggevende. Een zelfsturend team moet je opbouwen. 

Eerst werk je aan vertrouwen en samenhang. Daarna leer je 

als team confl icten en meningsverschillen op te lossen. Ver-

volgens gaat het team leren taakgericht te werken. En dan 

gaat het team successen boeken en gaan de teamleden hun 

afzonderlijke expertise, hun competenties gebruiken. Pas 

in die laatste fase kun je als leider non-directief, coachend 

en faciliterend zijn.”

thema  professionaliseren van leiderschap

“Je ziet dat leidinggevenden meegesleurd worden door hypes, bijvoorbeeld 
die van transparant leiderschap”, meent Engel.

‘ h e t  g a at  o m  h e t  i n  k a a r t 
b r e n g e n ,  g e b r u i k e n  e n  b e lo n e n 
v a n  f e i t e l i j k e  c o m p e t e n t i e s ’

d e  l eid in g g e v en d e  ov er  pro f e s si o n a l i ser en …

Yvonne de Haas (43), bestuurder van Yvonne de Haas (43), bestuurder van 
Stichting Atrium met zes scholen in 
Langedijk/Heerhugowaard.

“Voor mij is professionalisering iets 

wat erbij hoort. Je kunt niet goed 

leidinggeven zonder kritisch naar jezelf 

te kijken, je te ontwikkelen. Kennis te 

nemen van allerlei inzichten die er zijn 

met betrekking tot leiderschap. Ik wil op de hoogte blijven. Ik 

heb zelf altijd die drive gehad. Veel bladen en boeken gelezen, 

naar lezingen gegaan, cursussen en trainingen gevolgd. 

Dankzij het lesgeven op de schoolleidersopleiding moest en 

kon ik me in allerlei theorieën verdiepen. Ook van het werken 

als interim-directeur heb ik veel geleerd.

Aangezien ik nu voor het eerst bestuurder ben – en het 

natuurlijk goed wil doen – hoop ik binnenkort tijdens een 

opleiding voor professionele bestuurders te kunnen sparren 

met collega’s. Ik heb nu bijvoorbeeld het strategisch 

beleidsplan in grote lijnen in mijn hoofd, maar zou nog graag 

horen hoe andere bestuurders dat precies aanpakken.

Ik moedig tegelijkertijd ook mijn directeuren, ib’ers en 

leerkrachten aan hun talenten verder te ontwikkelen. Ik stuur 

zo nu en dan eens een interessant artikel rond, of retweet 

iets wat voor hen relevant kan zijn. Ook zet ik links en rechts 

ontwikkelingen in gang, zoals meer opbrengstgericht werken. 

En als scholen zich op een bepaald terrein willen verbeteren 

en ze willen daarvoor hulp inroepen, raad ik mensen aan 

met wie ik door de jaren heen, als schoolleider, goed heb 

gewerkt. Dit uiteindelijk allemaal met het oog op het zorgen 

voor het beste onderwijs voor onze leerlingen. Zonder lerende 

bestuurder geen lerende directeur, zonder lerende directeur 

geen lerende leerkrachten en zonder lerende leerkrachten 

geen lerende leerlingen.”

tekst andrea holwerda
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Is dit niet een beetje overweldigend voor een schoolleider? 

Het zijn nogal veel dingen die je moet kunnen.

“Begeleiding kan hierbij nuttig zijn. De AVS biedt daar bij-

voorbeeld allerlei mogelijkheden voor. Maar ik zeg altijd: 

probeer ook uit te gaan van je eigen ideeën, ervaring en 

intuïtie. Leidinggeven is een enorme klus, zeker met al die 

eigenwijze mensen tegenwoordig. Verlies je niet in modi-

euze stromingen, managementliteratuur of wat je hebt 

geleerd tijdens de laatste leiderschapstraining.”

Wordt er niet te veel van een (school)leider gevraagd? 

Was dat, zeg, tien jaar geleden anders?

“Het beroep van leidinggevende is moeilijker geworden, 

de problemen zijn complexer: constante veranderingen, 

turbulentie in de omgeving van de organisatie, professio-

nals met een eigen mening, veeleisende ouders. Je ziet dat 

leidinggevenden meegesleurd worden door hypes, zie mijn 

voorbeeld over transparant leiderschap. Leiders zijn tegen-

woordig onzeker over hun positie, autoriteit is niet meer 

vanzelfsprekend. We zijn in Nederland ook heel erg goed 

om ons tegen autoriteit te keren. Als er iets misgaat, willen 

we heel graag de autoriteit offeren.”

Enkele bemoedigende woorden ter afsluiting?

“Laat je niet dol maken. Kies je eigen lijn en blijf met beide 

benen op de grond. Zorg voor realisme in je organisatie. 

Kijk wat je mensen reëel kunnen en wat ze echt in hun 

dagelijks werk moeten doen. Daarbij moet je ook fantasie-

en en illusies doorprikken, ook die over leiderschap. Wees 

een zelfbewuste, democratische, zakelijke, maar ook zeer 

mensgerichte leider. Zorg voor voldoende momenten van 

afstand, rust en refl ectie. En accepteer dat je nooit perfect 

zult zijn.” 

Fred Engel studeerde Klinische psychologie met als neven-

richting Sociale psychologie. Hij is werkzaam als docent bij de 

sectie Arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit 

Utrecht. Daarnaast werkt hij als senior consultant, trainer 

en therapeut.

Vijf dagen inspiratie,
de nieuwste trends 
en ontwikkelingen. 
Mis het niet!  

Registreer nu 
voor Gratis
   toegang met 

code: 10001900

22-26 januari  2013
Jaarbeurs Utrecht
www.not-online.nl
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‘e e n  r e i k i c u r s u s 
o p  ko s t e n  v a n  d e 
z a a k  i s  l e u k ,  m a a r 
h e e f t  g e e n  e n k e l e 
r e l e v a n t i e  vo o r 
d e  o r g a n i s at i e ’
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Bedenk ee n originele 
bedrukking voo r 

deze kast en maa k 
kans om voo r jouw 
schoo l deze kast 
(met print) te 

winnen!

Bedenk ee n originele 
ee n moo ie foto

cijfers 
   & lettersgrafitti

WIN DEZE KASTWIN DEZE KASTt.w.v.    750,-incl. print

KEWLOXKASTEN PASSEN IN ELKE SCHOOLOMGEVING
De kast hier getoond is 182cm hoog 100cm breed en 52cm diep. 4 ruime opbergvakken voor dozen, kratten, spellen, etc. 
De pijs is � 299,- Kewloxkasten kun je eenvoudig online ontwerpen en bestellen op kewlox.nl. Wandkasten, vitrines, alles wat een 
school aan opbergruimte nodig heeft kan Kewlox leveren. Kijk voor mooie voorbeelden op www.kewlox.nl/school. Kewloxkasten in 
het echt bekijken of behoefte aan advies? Je bent van harte welkom in onze showrooms. Ook komen wij graag langs op jouw locatie.
Showroom Nieuwegein Ravenswade 98b 030 231 40 41 Showroom Amsterdam Overtoom 205 020 412 13 00
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zo k an het ook !   good pr ac tice

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. 

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

in Zo kan het ook!: Schoolbestuur COG Drenthe organiseert scholing voor 

onderwijspersoneel in een niet alledaagse setting.

tekst winnie lafeber

Kwalitatief goed verzorgde 

workshops in een ontspannende 

caféomgeving, een gedegen 

PR en een hapje en drankje na 

afl oop. Geke van Rossum, initia-

tiefnemer en coördinator van het 

Christelijke samenwerkingsver-

band Noord en Midden Drenthe, 

waar COG Drenthe onder valt: 

“We wilden iets bieden waar 

de 400 personeelsleden van 

COG Drenthe geen ‘nee’ tegen 

konden zeggen. Onze subsidie 

voor scholing in het kader van 

Passend onderwijs wilden we 

nuttig besteden. We zochten 

daarvoor een sfeervolle set-

ting, waardoor leerkrachten 

even uit hun ‘normale wereld’ 

gehaald worden.”

Vorig jaar hebben alle scholen van COG 

Drenthe, als voorbereiding op Passend 

onderwijs, de studiedag Kind op de Gang!¨ 

van de AVS gevolgd. Uit de dag kwam een 

scholingsbehoefte voort. Directeur Ronald 

Middelbos van de Lichtbaak in Assen, een 

van de scholen van COG Drenthe: “We 

hebben geïnventariseerd waar we sterk in 

zijn en wat we verder moeten ontwikkelen. 

Hier kwam een wensenlijst uit voort.” 

Van Rossum vult aan: “De AVS heeft van 

de scholingsvraag een bovenschoolse 

inventarisatie gemaakt en de onder-

werpen hebben we direct gebruikt voor 

de COG Cafés, zoals gedragsproblemen 

hoogbegaafdheid, taal/leesproblemen en 

angststoornissen.”

Van Rossum gaf de cafés, die in april 2012 

startten, in korte tijd inhoudelijk vorm. 

“Voor de workshops heb ik bekende onder-

wijsdeskundigen gestrikt.” Op de jaarlijkse 

personeelsdag van COG Drenthe zijn de 

cafés gelanceerd. “Met een mooi vormge-

geven programmaoverzicht, een goodiebag

met gadgets van deelnemende organisaties, 

notitieboekje, pen en zelfs een eigen logo 

zag het er allemaal ‘tiptop’ uit.”

Het succes was direct af te lezen aan de 

inschrijvingen. Gemiddeld komen veertig 

leerkrachten per keer naar de gratis work-

shops, waarvan er zo’n dertig op jaarbasis 

zijn gepland. Directeur Middelbos: “De 

cafés zorgen voor verbinding en interactie. 

Je merkt dat leerkrachten er onderling, in 

de wandelgangen, en ook tijdens ons het 

dagelijkse kringgesprek veel met elkaar 

over praten. Het leeft. De cafés zijn een 

‘begrip’ geworden.” De bijeenkomsten 

zijn bovendien laagdrempelig 

en heel praktijkgericht. Van 

Rossum: “Tijdens de nazit 

kun je collega’s van je eigen 

school of andere scholen 

spreken. Goed voor je con-

tacten en netwerk. Iedereen 

gaat enthousiast naar huis. 

Leerkrachten zien de cafés als 

een snoepwinkel.” Ze vervolgt: 

“Regelmatig nemen complete 

teams deel, die de scholing 

direct vertalen naar hun 

eigen situatie. Veel scholen 

doen in hun personeelsver-

gadering verslag van een 

COG Café.”

Deelnemers mogen per café 

vijf uur ‘wegschrijven’, wat 

meetelt voor de – onder de cao 

– verplichte 10 procent professionalisering. 

Ze ontvangen na afl oop een certifi caat, dat 

in het bekwaamheidsdossier en soms in het 

POP komt.

Op wat kinderziektes na, zoals een omslach-

tige aanmelding, verlopen de COG Cafés erg 

goed. Van Rossum: “Volgend jaar willen we 

andere contacten aanboren, andere onder-

werpen inbrengen en onze scholen vragen 

of ze een eigen café kunnen organiseren. 

En het breder trekken dan alleen Passend 

onderwijs. We willen er niet op beknib-

belen.” 

Ook een creatieve aanpak op uw school? 

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

‘Zo kan het ook’.

cog café: een snoepwinkel 
voor scholing

In de COG Cafés in het sfeervolle Sunrise-Stables in Assen draait het voor 
onderwijspersoneel om leren, ontmoeten en inspireren. 
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specia al (ba sis)onderwijs

Nu de wet Passend onderwijs 
defi nitief van kracht is en de regie 
voor jeugdzorg vanaf 2015 bij 
de gemeenten ligt, wordt naar 
onderlinge samenhang gezocht. 
Hiertoe is vorig jaar, in samenwerking 
met onderwijsvertegenwoordigers, 
ggz-instellingen, gemeenten en 
de ministeries van OCW en VWS, 
een handreiking verschenen – een 
overzicht. 

tekst heike sieber, avs

De passage over deze onderlinge 

samenhang in het bestuursakkoord luidt: 

“Gemeenten (VNG) en rijk spreken af dat 

de wettelijke kaders van Passend onderwijs 

en zorg voor jeugd in samenhang worden 

uitgewerkt, waarbij uitgangspunten zijn dat 

de verantwoordelijkheden van onderwijs- 

en gemeentebestuurders helder zijn, de 

planvorming, de ondersteuning aan het 

kind, het gezin, de leerkracht en de beste-

ding van geld over en weer transparant is 

en dat onderwijs- en gemeentebestuurders 

samenwerkingsafspraken maken.”

Wat betreft Passend onderwijs is er op een 

aantal punten samenhang te vinden tussen 

onderwijs en zorg:

•  Samenwerkingsverbanden/schoolbestu-

ren dienen indien nodig onderwijszorg 

per kind af te stemmen met jeugdzorg/

Centra voor Jeugd en Gezin (inclusief 

ggz).

•  Het samenwerkingsverband stemt het 

zorgplan af met de gemeente.

Jeugdpsychiater op afroep
De komende jaren verandert er veel in 

de manier waarop de zorg voor jeugd is 

vormgegeven; inhoudelijk, organisatorisch, 

bestuurlijk en fi nancieel. In de handrei-

king wordt nog geen rekening gehouden 

met deze veranderingen. Wel wordt met 

behulp van voorbeelden inzichtelijk hoe 

op dit moment een goede samenwer-

king voor kinderen met een psychische 

aandoening eruit kan zien. Ekon Hartog, 

directeur van Stichting Passend Onderwijs 

Haarlemmermeer en medewerker project-

team: “Jeugd-ggz zal een fl exibeler aanbod 

moeten ontwikkelen om haar expertise 

in het onderwijs in te kunnen zetten. Ik 

droom over een jeugdpsychiater die ik op 

afroep kan consulteren. Het gaat niet altijd 

om heel zware problematiek, want de echt 

zware gevallen zitten niet in het regulier 

onderwijs. De diagnostische blik van de 

jeugd-ggz kan ook de basiszorg in het 

onderwijs helpen verbeteren. De jeugd-ggz 

kan bijvoorbeeld uitleggen wat je kunt ver-

wachten van ouders die zelf psychiatrische 

problematiek hebben en hoe de school de 

kinderen in zo’n geval kan ondersteunen. 

De samenwerkende besturen zullen moeten 

formuleren welke hulp we van de ggz nodig 

hebben om het onderwijs te optimaliseren 

en hoe de zorgmiddelen daarvoor ingezet 

gaan worden.”

Een goede aansluiting van ggz op de 

gemeentelijke basiszorg van het Centrum 

voor Jeugd en Gezin is van belang om de 

preventieve zorg te versterken.

100 procent aansluiting
Naast de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) 

bestaan er zorgadviesteams (ZAT’s) die 

georganiseerd zijn in en rond het onderwijs. 

Professionals vanuit het CJG zijn een vaste 

partner in het overleg van het ZAT. Het ZAT 

beoordeelt snel en vakkundig signalen van 

leerkrachten die wijzen op de behoefte 

aan extra zorg voor een leerling. Ook hier 

geldt dat hoe eerder de ggz-deskundigheid 

wordt ingezet, hoe meer de leerling erbij 

gebaat is. De ggz streeft naar 100 procent 

aansluiting bij de ZAT’s. Om dit te kunnen 

realiseren, moet er ook duidelijkheid zijn 

over de fi nanciële middelen. Gemengde 

fi nanciering, met inbreng van gemeenten, 

onderwijs en zorgverzekeraars, biedt hier-

voor een oplossing. Met de invoering van 

Passend onderwijs wordt hierover afstem-

ming gezocht. De samenwerkingsverban-

den zijn verplicht om ‘op overeenstemming 

gericht overleg’ te voeren met gemeenten 

over het opstellen van een ondersteunings-

plan. Daarnaast is in de wet opgenomen 

dat een school, op het niveau van de indi-

viduele leerling, zo nodig in overleg treedt 

met een instelling voor jeugdzorg. Hiermee 

vallen de beleidsontwikkelingen Passend 

onderwijs en Transitie Jeugdzorg samen en 

wordt een beter aansluiting nagestreefd. 

samenwerking jeugd-ggz, onderwijs en gemeenten 

een goed begin
is het halve werk

Top 10 klachten waarmee jeugdigen worden doorverwezen naar de jeugd-GGZ

Gedragsklachten 49%

Klachten met betrekking tot het leggen van contacten 11%

School- en leerklachten en concentratieklachten 9%

Angst- en spanningsklachten, fobische klachten, dwangklachten en tics 8%

Stemmingsklachten 8%

Klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis 3%

Klachten met betrekking tot relatie partner/gezin/familie 3%

Klachten met betrekking tot het lichaam 2%

Klachten met betrekking tot de opvoeding 1%

Identiteitsklachten 1%

Bron: Sectorrapport GGZ Nederland 2010

‘ i k  d r o o m  o v e r  e e n 
j e u g d p s yc h i at e r  d i e 
i k  o p  a f r o e p  k a n 
c o n s u lt e r e n ’
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Om te borgen dat de invoering van beide 

wetten de komende jaren in samenhang 

plaatsvindt, zijn afspraken gemaakt over 

het organiseren van een aantal landelijke 

ondersteuningsactiviteiten, zoals het geza-

menlijk inrichten van een modelprocedure 

voor overleg en een geschillencommissie. 

Daarnaast worden in de voorloperaanpak al 

doende nieuwe praktijken ontwikkeld voor 

verbindingen tussen Passend onderwijs en 

zorg voor jeugd. De voorlopers gaan aan de 

slag thema’s als integrale ondersteuning-

stoewijzing en vernieuwende arrangemen-

ten van onderwijs en zorg.

Geen doel op zich
Het is belangrijk dat betrokkenen uit de 

verschillende disciplines elkaar kennen 

en weten te vinden, dat zij op de hoogte 

zijn van elkaars deskundigheid en inzet 

en elkaars taal spreken. Professionals in 

het onderwijs en lokale zorgnetwerken 

delen graag hun kennis met professionals 

uit de ggz, net zoals ze dat doen met de 

logopedist en de schoolarts. Behandelaren 

in de ggz willen helpen om escalatie van 

problemen te voorkomen en effectieve 

behandeling te bieden aan ouders en kind 

als dat nodig is.

De gemeente zal haar rol als regisseur 

de komende jaren verder uitbouwen en 

verplichtende afspraken maken over pre-

ventie en zorg. Uiteraard is samenwerking 

geen doel op zich. Waar het om gaat is dat 

jeugdigen met beperkingen als gevolg van 

psychische aandoeningen tijdig de hulp en 

begeleiding krijgen die ze nodig hebben. 

Die opbrengst is op de lange termijn vele 

malen groter dan de inzet die op korte 

termijn nodig is. 

Heike Sieber (h.sieber@avs.nl) is 

AVS-adviseur op het gebied van 

onderwijs en leerlingenzorg, en 

ontwikkelaar van de praktijk-

simulatie Kind op de Gang!® 

Andere AVS-adviseurs met expertise op 

het gebied van samenwerking tussen 

onderwijs en gemeenten zijn Gerard van 

Uunen (g.vanuunen@avs.nl) en Eelco Dam 

(e.dam@avs.nl).

m e e r  w e t e n ?

De handreiking ‘Een goed begin is 

het halve werk’ (december 2011) is te 

vinden op www.passendonderwijs.nl. 

De intussen genomen wettelijke 

besluiten hebben de handreiking 

inmiddels wellicht iets verouderd.

De PO-Raad ontwikkelde recent een 

hand reiking over Passend onderwijs 

voor de mede zeggenschap en de 

onder steunings planraad (OPR). Hierin 

staan de minimale (wettelijke) eisen 

waaraan scholen moeten voldoen 

bij het inrichten van de OPR en de 

medezeggenschap, alsmede een 

indicatief tijdpad met aan bevelingen. 

De handreiking is te downloaden op: 

www.passendonderwijs.nl

Voorbeelden van succesvolle samen-

wer king tussen onderwijs en jeugdzorg 

zullen (ook) op passendonderwijs.nl 

en voordejeugd.nl worden 

gepubliceerd.
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Voor school en privé

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

Schoolvoordeel:
Administratie en informatie, Advies en begeleiding
ICT en Connecting Business, Verbruiksmateriaal, Educatie, 
Huisvesting

Privévoordeel:
Financiën & administratie, ICT & Connecting Business, wet 
& recht en o.a. beauty & health, elektronica, ontspanning 
en mobiliteit.

Meer informatie: 
www.avsvoordeel.nl of mail voordeel@avs.nl

AVS Voordeel
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‘niem a nd  wil  t erug ,  de  vo o rdel en  zi jn  grot er ’

Recht doen aan 
moderne tijden

achtergrond

De Sterrenschool is het hele jaar open en kent 
fl exibele schoolvakanties.
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Het aanpassen van de schooltijden stemt 

over het algemeen tot tevredenheid bij de 

betrokkenen, blijkt uit recente onderzoeken. 

Het effect op de resultaten is nog niet 

gemeten, maar lijkt ook positief en zeker 

is dat ze in elk geval niet achteruit gaan. 

“Dat een effectievere leertijd tot betere 

opbrengsten leidt, lijkt me logisch.” 

tekst daniëlla van ‘t erve

Recht doen aan 
moderne tijden

altijd om aan de wensen van het personeel tegemoet te 

komen, maar dat is niet anders dan bij de politie of Albert 

Heijn.”

Het effect van andere tijden op de resultaten is niet te 

meten, alleen al omdat de school nu andere typen ouders 

trekt. Van der Most: “De vrees van de inspectie dat resulta-

ten zouden kelderen door de wisseling van leerkrachten 

is in elk geval ongegrond. Kinderen krijgen een eigen leer-

lijn, waarin rekening wordt gehouden met vakanties. En 

juist vanwege de fl exibele vakanties zijn er soms minder 

kinderen op school, waardoor leerkrachten meer tijd heb-

ben voor individuele aandacht.”

Favoriet
Het aanpassen van schooltijden is sinds 2006 al eenvoudi-

ger door de wet Flexibilisering schooltijden. Deze zet een 

streep door het verschil aan lestijden voor de bovenbouw 

en onderbouw en maakt het voor scholen in het primair 

onderwijs mogelijk om een andere indeling te kiezen. 

Uit een steekproef van DUO Onderwijsonderzoek onder 

bijna vijfhonderd directeuren (januari 2012), blijkt dat 

een kwart van de basisscholen al is overgegaan op andere 

tijden en dat een derde dit van plan is. Favoriet is het 

‘Hoorns model’, waarin de lestijden voor alle groepen 

gelijkgetrokken zijn en kinderen zowel de woensdag- als 

de vrijdagmiddag vrij zijn. Ook het continurooster is 

gewild, waardoor kinderen eerder vrij zijn door een korte 

lunchpauze op school. Opvallend is dat deze veel gebruik-

te modellen volgens het onderzoek niet als beste worden 

gezien. Het 5-gelijke-dagenmodel komt namelijk als beste 

uit de bus voor leerlingen, leerkrachten én schoolmanage-

ment, terwijl het 7-tot-7 model/integrale kindcentra als 

beste voor ouders wordt gezien. Het bioritme-model zou 

het beste zijn voor leerlingen, maar wordt in de praktijk 

nauwelijks gebruikt.

Stijgende lijn
De Schatkaart in Delft startte in 2008 met het bioritme-

model, juist vanwege de overtuiging dat het het beste 

model voor leerlingen is. Locatiedirecteur Marlieke 

Leeuwenburgh: “Resultaten zijn altijd afhankelijk 

van de instroom, maar ik zie een stijgende lijn in de 

bovenbouw.” De dag begint rustig met activiteiten naar 

keuze. Tussen 10 en 12.15 uur geeft de leerkracht korte 

Onrust in de klas, organisatorische chaos en onvermijdelijk 

kwaliteitsverlies. Er zijn nogal wat vooroordelen waartegen 

de zeven scholen die sinds 2011 meedoen aan het experi-

ment ‘Flexibele schooltijden’ moeten opboksen (zie kader 

voor de modellen). Het blijkt nog te vroeg voor keiharde 

conclusies, maar van de genoemde negatieve effecten is in 

de eerste monitors in elk geval geen sprake. Sterker, veel 

betrokkenen zijn enthousiast over het effect op de onder-

wijskwaliteit. Bovendien blijken de scholen meer onder-

wijstijd te gebruiken dan formeel verplicht. “Hiermee gaat 

fl exibiliteit voor ouders hand in hand met een belangrijk 

instrument om de onderwijskwaliteit te waarborgen”, 

schrijft voormalig minister Van Bijsterveldt verheugd.

De Sterrenschool in Apeldoorn is een van de pioniers. Hans 

van der Most opende de deuren al ver voor het experiment 

van start ging. Als kersverse directeur kreeg hij in 2009 de 

opdracht om een nieuw profi el te kiezen, om de terugloop 

van het aantal leerlingen te keren. Het concept van de 

Sterrenschool sprak het team meteen aan. In anderhalf 

jaar tijd stond de organisatie: open van 7 tot 19 uur, con-

tinurooster, de keuze uit vier of vijf dagen naar school en 

fl exibele schoolvakanties. Nog voor de school van start ging 

waren er al 25 extra aanmeldingen. Na drie jaar zijn er 125 

leerlingen en de school groeit nog steeds. “Met fl exibele tij-

den doet een school recht aan de moderne maatschappij”, 

verklaart Van der Most.

Vakantiepuzzel
Van organisatorische chaos die aan het loslaten van de 

vaste vakanties zou kleven, is niets gebleken. Twee keer 

per jaar leggen ouders hun vakantie vast en ook de mede-

werkers geven dan hun voorkeur door. Van der Most: “Het 

is een redelijke puzzel, maar die is goed te doen door het 

registratiesysteem dat hiervoor is ontwikkeld. Het lukt niet 

‘ h e t  l u k t  n i e t  a lt i j d  o m  a a n 
d e  w e n s e n  v a n  h e t  p e r s o n e e l 
t e g e m o e t  t e  ko m e n ,  m a a r  d at  i s 
n i e t  a n d e r s  d a n  b i j  d e  p o l i t i e 
o f  a l b e r t  h e i j n ’
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instructie in kleine groepjes en krijgen leerlingen nieuwe 

lesstof aangereikt. ‘s Middags passen de kinderen de nieu-

we kennis en vaardigheden toe. De school is open van 8.30 

tot 12.15 en van 13.30 tot 15.30, de woensdagmiddag is vrij. 

Sinds mei 2011 zit de school in een nieuw gebouw in een 

wijk in aanbouw, met de mogelijkheid om door te groeien 

tot tweehonderd leerlingen (nu 54). Met meer leerlingen 

is er meer budget en dus meer mogelijkheden. Zo hoopt 

Leeuwenburgh in de toekomst op een langere pauze met 

cultuur- en sportactiviteiten tot 14.30 en een schooldag 

tot 16.30. “We hebben heel goed in kaart wat een leerling 

nodig heeft, ouders zijn tevreden en het model werpt zijn 

vruchten af. Als we gaan groeien komt dit model nog meer 

tot zijn recht.” Behalve dat scholen het model niet ken-

nen (onbekend maakt onbemind), heeft Leeuwenbergh 

geen idee waarom andere scholen niet kiezen voor het 

bioritme-model. “Elke school zou dit model zonder al te 

veel problemen kunnen invoeren en het levert alleen maar 

voordelen op.”

Overstappen
Veel scholen zijn van plan om over te stappen op het 

5-gelijke dagenmodel, blijkt onder andere uit de steekproef 

van DUO Onderwijsonderzoek. Het grote verschil met een 

continurooster is het wegvallen van de vrije woensdag- of 

vrijdagmiddag. Obs het Slingertouw in Heerenveen telt 340 

leerlingen en voerde in 2011 het 5-gelijke-dagenmodel in. 

Directeur Bennie van der Schaaf zocht een oplossing voor 

het tekort aan overblijfvrijwilligers. ‘Als je een continuroos-

ter invoert, ben ik weg’, reageerden sommige leerkrachten 

meteen. “Het continurooster heeft een negatieve klank van 

altijd maar door, door, door”, verklaart hij. “Bij het 5-gelijke 

dagenmodel heb je ook een kortere lunchpauze, maar de 

voordelen zijn uiteindelijk groter.”

De school is open van 8.30 tot 14 uur. Dit brengt volgens de 

directeur meer rust en een effectievere leertijd, omdat kin-

deren gewoon op school hun boterham met de leerkracht 

in de klas eten. “Je bent geen tijd kwijt aan het blussen van 

brandjes ontstaan in de pauze, voor je het weet ben je weer 

aan het werk.”

Van elkaar leren
Wat zo’n aaneengesloten schooldag voor leerlingen bete-

kent, is nog niet onderzocht. Tegenstanders zeggen dat met 

name jonge kinderen meer en langere rustpauzes nodig heb-

ben. Van der Schaaf van het Slingertouw merkt echter dat 

kinderen zich makkelijk aanpassen. “Ze zijn heel positief, ze 

zeggen: ‘Heerlijk we zijn nu elke middag vrij’.”

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

Bij het 5-gelijke dagenmodel is sprake van een kortere lunchpauze, waarin de kinderen gewoon op school hun boterham in de klas eten. 
Verschil met het continurooster is het wegvallen van de vrije woensdag- of vrijdagmiddag.
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achtergrond

Maar hét grote voordeel van het 5-gelijkedagenrooster is 

volgens de directeur de tijd voor samenwerkend leren. 

Na schooltijd pauzeren de leerkrachten gezamenlijk en 

kunnen daarna samen aan de slag, terwijl er ook nog tijd 

overblijft voor nakijkwerk. Van der Schaaf: “We hebben ein-

delijk echt tijd om samen een nieuwe methode te kiezen 

of om van elkaar te leren. Niemand wil terug, de voordelen 

zijn groter.”

Welke invloed de andere tijden hebben op de kwaliteit 

van het onderwijs, is volgens de directeur lastig te zeggen. 

“Maar het lijkt me logisch dat als de leertijd effectiever 

wordt als de kwaliteit en de opbrengsten beter worden. 

Onze resultaten waren goed en zijn dat nog steeds.”

Ouders
Scholen die over willen gaan op andere tijden, raadt Van 

der Schaaf aan om de verplichte enquête onder ouders zo 

eenduidig mogelijk te houden. “De vraag is waarom je je 

tijden wilt aanpassen. Als het merendeel van de ouders en 

leerkrachten aangeeft niet te willen overstappen, moet je 

er simpelweg niet aan beginnen.”

Uit alle onderzoeken blijkt echter dat ouders over het 

algemeen zeer tevreden zijn over de nieuwe schooltijden, 

omdat ze hun werk en gezinsleven beter kunnen organise-

ren, minder stress ervaren en meer tijd hebben voor hun 

kinderen. “Een hogere tevredenheid van ouders is ook een 

opbrengst”, benadrukt AVS-adviseur Paul van Lent, samen-

steller van het net verschenen boekje ‘Naar andere school-

tijden, en dan?’. Het succes valt of staat bij wat ouders 

willen. “Als je niet naar je klanten luistert en klompen gaat 

verkopen terwijl ze kaplaarzen willen, dan raak je ze kwijt. 

Zo is het ook met andere schooltijden.” 

m e e r  w e t e n ?
‘Naar andere schooltijden, en dan?’ is 

een handreiking voor schoolleiders die 

overwegen over te stappen op andere 

schooltijden. Naast informatie over de 

verschillende mogelijkheden en de fi nanciële 

en juridische consequenties, bevat het 

boekje ook een handig stappenplan. 

Bestellen kan via www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/publicaties.

een flexrooster: drie modellen

Inmiddels doen er vijf extra scholen mee aan het experi-

ment ‘Flexibele onderwijstijden’ dat loopt tot augustus 

2014 en zijn er drie modellen ontwikkeld voor fl exibele 

schooltijden in het basisonderwijs. Het gaat om:

Het 5-gelijke-dagenmodel
•  elke dag heeft dezelfde begin- en eindtijd

•  geen vrije woensdag- of vrijdagmiddag

•  korte lunchpauze met leerkrachten in de klas

•  naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen

•  leerkrachten gebruiken de lange middagen voor 

overleg, lesvoorbereiding en bijscholing

•  gaat verder dan het continurooster dat wel de 

middagpauze verkort, maar vasthoudt aan de vrije 

woensdagmiddag

Het bioritme-model
•  het leren volgt het bioritme van kinderen (’s ochtends 

opdoen van kennis en vaardigheden, ’s middags het 

toepassen ervan)

•  extra lange middagpauze (twee tot tweeënhalf uur) 

met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd 

door de kinderopvang

•  leerkrachten kunnen deze pauze gebruiken voor 

voorbereiding, vergadering en bijscholing

•  naschoolse opvang sluit direct aan indien nodig

Het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum
•  hele jaar open, fl exibele schoolvakanties

•  een team van medewerkers vanuit verschillende 

disciplines

•  aaneengesloten programma van onderwijs en 

naschoolse activiteiten

•  onderwijs op maat

•  eenduidig pedagogisch beleid

Bij het ‘Hoorns model’ (alle dagen gelijke tijden, 

woensdag- en vrijdagmiddag vrij) en het continurooster 

vallen de andere schooltijden binnen de huidige 

wetgeving.

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

‘Naar andere schooltijden, en dan?’ is 

een handreiking voor schoolleiders die 

overwegen over te stappen op andere 

schooltijden. Naast informatie over de 

verschillende mogelijkheden en de fi nanciële 

en juridische consequenties, bevat het 

boekje ook een handig stappenplan. 

Bestellen kan via

Bioritme-school De Schatkamer in Delft
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“Effectief leiderschap is strategisch, duurzaam en gepas-

sioneerd. Strategisch leiderschap wil zeggen dat je voor-

uitkijkt naar een nieuwe werkwijze voor je school en een 

stappenplan uitzet om daar te komen. Daarbij bestrijk je 

een periode van drie tot vijf jaar. Hoe moet de school er 

daarna uitzien? Welke kwaliteiten moeten de leerkrachten 

en schoolleiders hebben, waar liggen de educatieve kan-

sen? Hoe leggen we een fundament voor die verbeteringen? 

Dat is geen snel proces, maar een uitgesproken en ingrij-

pend groeiproces. Zo’n proces moet worden gedragen door 

het complete team. Probeer iedereen mee te krijgen in een 

visie van hoe de school zou kunnen en moeten zijn. Laat 

die discussie niet wegdrukken door de ‘kortetermijncrisis-

jes’ van alle dag. Refl ecteren is belangrijk. Bespreek met 

elkaar: wat leren we dit kind vandaag, wat heeft het verder 

nog nodig? Hebben alle kinderen toegang tot technologie, 

ook degenen uit achterstandsgezinnen? Wat en hoe com-

municeren we met ouders? Hoe zit het met de waarden van 

onze school? Waar gaat de maatschappij naartoe en wat 

vraagt dat van het onderwijs?

Dr. Brent Davies – een van de sprekers op het AVS-congres in maart 

2013 – legt uit waarom hij zijn hele beroepsleven heeft gewijd aan 

educatief leiderschap: ‘‘Als je de manier kunt veranderen waarop 

schoolleiders denken en werken, heb je een directe impact op de levens 

van kinderen. Ik kom op veel scholen en zie dat daar waar effectieve 

schoolleiders werken, kinderen meer worden geïnspireerd. Daarom is 

educatief leiderschap voor mij een sleutelbegrip.’’ 

tekst marijke nijboer

‘Een schoolleider
met passie wil een 
verschil maken in het 
leven van kinderen’

(sk ype)interview

ed u c at ief  l e i d er s c h a p

Duurzaam Ik benadruk vaak het belang van strate-

gisch leiderschap, omdat het onderwijs in het Verenigd 

Koninkrijk, maar ook in vrijwel de rest van West-Europa, 

de Verenigde Staten en Australië in de ban is van korte-

termijnresultaten: toetsscores en examenresultaten. Het 

belang daarvan wordt overschat. Je kunt het onderwijs-

systeem zelfs zo verbuigen dat je gunstige toetsresultaten 

krijgt. Die focus op kortetermijnresultaten heeft te maken 

met politici die snel resultaat willen. Dat staat echter 

haaks op duurzaamheid. Natuurlijk willen wij ook goede 

toetsscores, maar we moeten echt toe naar duurzaam-

heid; kwaliteit voor de lange termijn. Het onderwijs moet 

zo zijn ingericht dat kinderen hun leven lang willen blij-

ven leren. Het beste bewijs van de kwaliteit van een school 

openbaart zich misschien pas tien jaar na het vertrek van 

een kind, wanneer hij of zij iemand is geworden die boe-

ken leest en kan refl ecteren op zichzelf. Wij willen duur-

zame scholen die kinderen breed opleiden.
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Menselijk kapitaal ontwikkelen Een goede school 

veranderen in een excellente school is bijna net zo moeilijk 

als een falende school veranderen in een voldoende pres-

terende school. Een van de problemen is dat als de school 

goed is, het team vaak geen reden ziet om anders te gaan 

werken. Leerkrachten vervullen een ongeloofl ijk veeleisen-

de taak, en dan kom jij zeggen dat het zelfs nog beter kan. 

Dat is lastig, en toch zul je hen ervan moeten overtuigen en 

hen laten zien hoe het nog beter kan. Dat is ons werk: wij 

ontwikkelen menselijk kapitaal, in leerkrachten en kinde-

ren. Laat door middel van voorbeelden zien hoe excellentie 

‘r i c h t  o n d erw i j s
zo  in  dat  l eer l in g en 

h u n  l e v en  l a n g  w il l en 
b l i j v en  l er en ’

begrijpen waarom en hoe zijzelf leren. Daarbij helpt het 

wanneer een schoolleider gepassioneerd is. Een school-

leider met passie wil een verschil maken in het leven van 

kinderen. Dat is een vitaal onderdeel van zijn of haar taak. 

De gepassioneerde schoolleider vraagt zich voortdurend af: 

is dit goed genoeg, voor al mijn leerlingen? Waar kan het 

beter?

In een strategisch opererende school geven de eigen waar-

den de richting aan. Er heerst een cultuur waarin mensen 

samenwerken. Alle kinderen kunnen en zullen presteren. 

De verschillende vaardigheden en talenten worden erkend; 

niet alleen academisch talent. De defi nitie van succes is: 

succes voor álle kinderen.

d r.  b r e n t  d av i e s
Brent Davies gaf jaren les in Londen. Na directiefuncties in 

het hoger onderwijs bekleedde hij de eerste leerstoel Edu-

catief leiderschap aan de Universiteit van Lincolnshire en 

Humberside. In 2000 stichtte hij het International Leadership 

Centre aan de universiteit van Hull. Dr. Davies is verbonden 

aan de universiteiten van Hull, Melbourne, Nottingham en 

Zuid-Californië. Hij wijdt zich momenteel exclusief aan trai-

ningsprogramma’s over leiderschap en management voor 

senior- en middenmanagers in scholen en is een toonaange-

vende internationale spreker op het thema ‘onderwijskundig 

leiderschap’. www.brentdavies.co.uk

eruit ziet. Wat ik vind van het in Nederland geïntrodu-

ceerde label voor excellente scholen? Zolang die scholen 

hun expertise delen, lijkt mij dat prima. Excellentie moet 

je vieren. Maar je kunt in mijn visie geen excellente school 

zijn als de school naast je in dezelfde wijk faalt. Excellentie 

moet worden gedeeld.

Wees ook zelf een voorbeeld door je professioneel te blij-

ven ontwikkelen. Uiteindelijk gaan ook onze leerlingen 

Mijn grootvaders van beide zijden waren mijnwerkers. 

Mijn vader was fabrieksarbeider. Ikzelf was succesvoller 

ná school dan tijdens m’n opleiding. Het was een strijd 

voor mijn familie en voor mij om te bereiken wat ik heb 

bereikt. Wat mij drijft is de overtuiging dat dit in de toe-

komst niet meer zo moeilijk moet zijn voor kinderen. Op 

de een of andere manier moeten we kansen bereikbaarder 

maken. Het is lastig om kinderen uit achterstandsgezin-

nen en hun ouders te doen inzien wat de waarde is van 

onderwijs. Hoe bereiken we mensen in zware achter-

standsmilieus, die van de bijstand leven? Hoe laten we 

hen inzien dat educatie de weg is naar een beter leven? 

Scholing maakt een evenwichtiger ontwikkeld individu 

van je. Hoe empower je mensen uit een achtergrond die empower je mensen uit een achtergrond die empower

niet empowert? Dat is een geweldige uitdaging.empowert? Dat is een geweldige uitdaging.empowert

Onderdeel van de gemeenschap Voor kinderen 

die in dergelijke omstandigheden opgroeien, is de school 

misschien de enige bron van stabiliteit en gezond ver-

stand. Op zulke scholen moeten kinderen na een vakan-

tie weer helemaal worden teruggebogen naar gewenst 

gedrag: luisteren, op je beurt wachten, je aan de regels 

houden. Die rol van de school is heel belangrijk. We wil-

len dat ook deze kinderen opgroeien tot geschoolde, 

nadenkende mensen.
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Ik vind het een goed idee dat scholen in achterstands-

buurten samenwerken met andere instanties, zoals het 

welzijn en de gezondheidszorg. Ik vind niet dat scholen 

alle maatschappelijke problemen moeten oplossen, 

maar je kunt kinderen ook niet in isolatie ontwikkelen. 

Het idee van de school als onderdeel van de gemeen-

schap spreekt me aan. Al moet je uitkijken dat je op die 

manier geen nieuwe bureaucratie creëert.

Ook de eigen managementlagen in een schoolorganisa-

tie roepen soms weerstand op. Ik denk dat het verstan-

dig is om het woord ‘bureaucratie’ te vermijden. Zeg 

liever: ‘het coördineren van onderwijskwaliteit’. Natuur-

lijk moet je het aantal managers in je organisatie 

niet overdrijven, maar ik zie niet hoe een middelbare 

school met 1400 leerlingen en een staf van 100 zich kan 

redden met maar één schoolleider. Ik geloof in goed 

geleide scholen waar mensen hun verantwoordelijkheid 

nemen. Er zijn altijd mensen nodig met coördinerende 

taken. Denken dat je zomaar een laag management 

kunt wegsnijden, is te simplistisch.” 

Meer Brent Davies
op het AVS-congres 2013

In zijn plenaire sessie 

op het AVS-congres op 

15 maart 2013 spreekt 

Brent Davies verder over 

strategische processen, 

methoden en leiderschap. 

De combinatie van 

een effectieve korte-

termijnaanpak met 

langere termijn 

strategische ontwikke ling 

is volgens hem de sleutel 

tot duurzame groei en 

verbete ring voor scholen. Davies baseert zich op nationaal en 

inter nationaal onderzoek en heeft succesvolle strategische 

benaderingen bestudeerd en bekeken welke kritische succes-

factoren daaraan hebben bijgedragen. Op de plenaire sessie 

volgt een verdiepende workshop hierover. 

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2013

e d u c at i e f  l e i d e r s c h a p
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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Mohammed Mohandis, 

woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer voor de PvdA.

politieke column

elk kind heeft talent
Als nieuw Kamerlid ben ik blij dat ik de eer 

heb gekregen om het onderwijs te verbete-

ren in de goede richting. Er gaan gelukkig 

veel dingen goed in het onderwijs, maar 

het staat de komende tijd ook voor grote 

uitdagingen. Een van de grote uitdagingen 

is hoe we omgaan met krimp. We krijgen te 

maken met een teruglopend leerlingenaan-

tal, vooral in niet-stedelijke gebieden.

Een van mijn speerpunten is om het onder-

wijs te verbeteren zonder dat dit direct leidt 

tot meer bureaucratie en verantwoording. 

De neiging om bij elk incident van alles te 

bedenken en scholen op te zadelen met 

nog meer taken is niet wenselijk. De poli-

tiek moet niet wegkijken als er misstanden 

worden geconstateerd, maar moet dit 

probleem aanpakken en niet alle scholen 

opzadelen met nog meer taken. Meer taken 

betekent meer verantwoording en dit gaat 

ten koste van de kostbare onderwijstijd. 

Generaliserende opmerkingen over ‘het 

onderwijs’ doen niet recht aan al die 

leerkrachten die met passie voor hun vak 

zich dagelijks inzetten om zoveel mogelijk 

leerlingen, met al het maatwerk dat nodig 

is, voor te bereiden op de toekomst. De 

komende jaren is een kwaliteitsverbetering 

van leerkrachten nodig. Er staan helaas ook 

onbevoegde leerkrachten voor de klas, wat 

een onwenselijke situatie is. Bijscholing 

en kwaliteitsverbetering zullen dan ook 

vormgegeven worden en ik ben tevreden 

dat we de komende tijd gaan investeren in 

leerkrachten, juist in een tijd dat de over-

heid veel bezuinigt.

Er bestaat een duidelijk spanningsveld 

tussen enerzijds de sturende rol van de 

overheid en anderzijds de vrijheid voor het 

onderwijs. Aan de ene kant eisen school-

besturen de vrijheid om van alles zelf uit 

te vinden en aan de andere kant is er de 

maatschappelijke verwachting dat de over-

heid optreedt als de vrijheid doorschiet en 

dit tot misstanden leidt. Vertrouwen geven 

betekent voor sommige scholen helaas 

omgaan met onderwijsmiddelen zonder 

dat het onderwijs daar direct mee gemoeid 

is. We hebben recent meegemaakt hoe het 

ROC Zadkine onderwijsgeld in vastgoed 

investeerde in plaats van het te investeren 

in kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Jammer genoeg zijn er nog schoolbesturen 

die schaalvergroting belangrijker vinden 

dan het bestrijden van taalachterstanden.

Toen ik zelf op de basisschool zat heb ik 

aan den lijve ervaren hoe belangrijk het is 

dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs 

van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid is 

meer dan je kinderen naar school brengen. 

Toen mijn uitslag van de Cito-toets bekend 

werd, werd ik geadviseerd om naar het 

toenmalige vbo te gaan. Maar ik wilde 

graag naar de mavo of hoger, omdat mijn 

klasgenoten met dezelfde score of lager 

wel naar de mavo mochten. Wat me opviel 

is dat de betrokkenheid van hun ouders 

zelfs het onderwijsadvies kon beïnvloeden. 

Mijn ouders volgden braaf het schoolad-

vies, ze wisten niet beter. Het onderwijs-

systeem in Marokko zit heel anders in 

elkaar dan hier. Ik vond het niet eerlijk 

hoe denigrerend er toen over het vbo werd 

gesproken, alsof het een afvalputje van 

de maatschappij was. De meeste ouders 

deden er alles aan om hun kind zo hoog 

mogelijk te laten instromen op de middel-

bare school. Onderadvisering kennen we Onderadvisering kennen we Onder

en wordt veel besproken, maar er heerst 

een taboe op overadvisering.overadvisering.over

Onderwijs betekent voor mij: kennis op een 

effectieve en creatieve manier overdragen 

aan de talenten van morgen, ouders 

betrekken bij de schoolloopbaan van hun 

kinderen en jongeren voorbereiden op de 

complexe maatschappij en de toekomst. 

Ieder talent heeft maatwerk nodig, soms 

iets meer tijd en aandacht om tot zijn of 

haar recht te komen. 

r e a g e r e n ?
Mail naar m.mohandis@tweedekamer.nl

Na het schrijven van deze column heeft de 

PvdA, in verband met het vertrekken van 

enkele fractieleden naar het kabinet, nog 

gewisseld met de onderwijsportefeuilles. 

De portefeuilles po en vo liggen nu 

bij respectievelijk Loes Ypma en Tanja 

Jadnanansing. Mohammed Mohandis heeft 

hoger onderwijs, wetenschap en sociaal 

leenstelsel gekregen.

o n d e r a dv i s e r i n g 
k e n n e n  w e  e n  w o r d t 
v e e l  b e s p r o k e n ,  m a a r 
e r  h e e r s t  e e n  ta b o e 
o p  o v e r a dv i s e r i n g

Foto: Lex Draijer
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Wat vindt u van deze Kader Primair?
Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader 

Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van 

schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze 

decemberuitgave via www.avs.nl/evaluatiekp

p u b l i c at i e s

Nieuw: Goede MR en andere 
schooltijden

De AVS heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan twee 
nieuwe publicaties: ‘Goed onderwijs, goede MR’ en 
‘Naar andere schooltijden, en dan?’

Eerstgenoemde biedt een handreiking om de organisatie en 

kwaliteit van medezeggenschap te verbeteren. Naast theoretische 

informatie bevat deze publicatie praktische en direct bruikbare 

informatie in de vorm van quickscans. De uitgave over andere 

schooltijden geeft het schoolmanagement inzicht in zowel de 

keuze voor het al dan niet invoeren van andere schooltijden als 

in de diverse mogelijkheden die er zijn op het gebied van andere 

schooltijden.

De publicaties zijn te  bestellen 

via www.avs.nl/vereniging/

publicatiesenproducten/publicaties.publicatiesenproducten/publicaties.

AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Hoe moet ik als leidinggevende handelen als ouders 

het bij een echtscheiding niet eens zijn over de 

schoolkeuze voor hun kind(eren)?

tekst harry van soest

Wekelijks komen er bij de AVS Helpdesk vragen binnen over hoe 

een schoolleider moet handelen als ouders het na een echtschei-

ding niet met elkaar eens zijn over plaatsing van hun kind op een 

bepaalde school. De vraag doet zich met name voor als ouders ver 

uit elkaar gaan wonen. Als een ouder het kind van de ene school 

haalt en op een andere school inschrijft, kan het gebeuren dat de 

andere ouder een advocaat inschakelt. Deze komt dan schriftelijk 

en aangetekend met de mededeling dat de inschrijving niet is 

toegestaan.

Het advies is om het bestuur een beleid te laten opstellen met 

betrekking tot toelating van leerlingen, waarin gevraagd wordt 

om de handtekening van beide ouders. Dit beleid dient te worden 

 opgenomen in de schoolgids. Wordt niet aan deze eis voldaan, dan 

wordt het kind niet toegelaten.

Als door het bestuur (nog) geen beleid is opgesteld, dan luidt het 

advies om de ouders via hun advocaten te laten regelen waar het 

kind geplaatst wordt. De schoolleider moet ervoor waken dat hij of 

zij een partij wordt binnen deze discussie.

Met het tonen van een overeenkomst kan het kind geplaatst wor-

den. Sinds de invoering van BRON hoeft bij het inschrijven van een 

leerling niet meer gewacht te worden op de uitschrijving bij een 

andere school.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende 

vragen over vakgerelateerde zaken en hun eigen rechts positie. 

Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair. 

Onderliggende documenten, aanvullende informatie en verwijzingen 

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

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

of helpdesk@avs.nl. Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer 

wanneer u contact opneemt met de helpdesk. Veelgestelde vragen en 

antwoorden daarop staan ook op www.avs.nl/helpdesk. 

AVS-jaarverslag beschikbaar
Het jaarverslag van de AVS over schooljaar 2011/2012 

is verschenen. Het is digitaal beschikbaar via 

www.avs.nl/vereniging/overdeavs/organisatie 

(Jaarverslag).

De publicaties zijn te  bestellen 

via 

publicatiesenproducten/publicaties.publicatiesenproducten/publicaties.

Het jaarverslag van de AVS over schooljaar 2011/2012 

is verschenen. Het is digitaal beschikbaar via 

www.avs.nl

(Jaarverslag).

Graag hoort de AVS de mening van lezers over Kader 

Primair, om het blad te kunnen verbeteren en zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van 

schoolleiders. Laat uw stem horen en beoordeel deze 

decemberuitgave via 

Kader Primair

4

thema  Professionaliseren van leiderschap

actueel  AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en 

leidinggevenden primair onderwijs’

achtergrond  Naar andere schooltijden

Seminar Policy 
Governance®

Er was veel ruimte voor interactie tijdens 
het seminar over Policy Governance®

door Miriam en John Carver op 
14 november 2012. De AVS en Maas 

Bestuurs vraagstukken haalden de grondleggers van het model naar 
Nederland (Nyenrode), waar zij spraken over goed toezicht en bestuur in 
diverse sectoren. Voor meer informatie: c.hulscher@avs.nl.

Seminar Policy 
Governance
Er was veel ruimte voor interactie tijdens 
het seminar over 
door Miriam en John Carver op 
14 november 2012. De AVS en Maas 

Bestuurs vraagstukken haalden de grondleggers van het model naar 
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sessies van onder andere 
micha de winter en ell a k al sbeek

Programma AVS-congres 2013
Het volledige programma van het AVS-congres 2013, 
dat 15 maart aanstaande plaatsvindt in Nieuwegein, is 
bekend. De complete congresbrochure is bijgesloten 
bij deze Kader Primair.

Rond het thema ‘Opvoeden, een 

hele puzzel’ verzorgt onder andere 

hoogleraar maatschappelijke 

opvoedingsvraagstukken Micha 

de Winter een plenaire sessie. 

Ook voormalig Tweede Kamerlid 

en staatssecretaris van Justitie 

Ella Kalsbeek geeft een sessie. 

Zij is momenteel voorzitter Raad 

van Bestuur van Altra, een grote 

instelling voor jeugd & opvoedhulp en speciaal onderwijs in 

regio Amsterdam.

Maak gebruik van de aantrekkelijke vroegboekkorting en 

schrijf u in vóór 7 februari 2013.

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/congres2013

i n t e r a c t i e v e  l e z i n g

‘De school naar 2020’
‘We hebben scholen ontworpen in de 19e eeuw, leer-
krachten en schoolleiders zijn gevormd en opgegroeid 
in de 20e eeuw, en zij geven les aan kinderen die leven 
in de 21e eeuw. Hoe kunnen we hen voorbereiden op een 
maatschappij waarvan niemand weet hoe die er straks 
uitziet?’

Dat is het thema van een interactieve lezing van AVS-voorzitter 

Ton Duif, over de uitdagingen van het hedendaagse onderwijs. 

Tijdens de lezing komt de ontwikkeling van kinderen in de infor-

matiesamenleving aan bod, de invloed van de exponentiële 

ontwikke ling van de techniek, het gebruik en de invloed van 

sociale media, de relatie tussen school en community, trends op 

de arbeids markt, maatschappelijke ontwikkelingen en de gevol-

gen die dit alles heeft of krijgt. Wat betekent dit voor het eigen 

functioneren en de schoolontwikkeling? Tijdens de lezing – die 

bedoeld is voor schoolleiders en schoolteams in het primair en 

voortgezet onderwijs – wordt onder andere een aantal opmerkelijke 

videofragmenten getoond.

Meer informatie en aanmelden: Monique Westland,

tel. 030-2361010, m.westland@avs.nl

e s h a - c o n g r e s  2 0 1 2  e d i n b u r g h

Europese schoolleiders
vinden elkaar

Een delegatie van zo’n veertig Nederlandse schoolleiders 
bezocht van 29 tot 31 oktober 2012 het ESHA-congres 
(European School Heads Association). Deze tweejaarlijkse 
bijeenkomst van schoolleiders uit alle Europese landen 
vond dit jaar plaats in het Schotse Edinburgh. Dit jaar 
waren er zo’n 400 schoolleiders uit 23 landen bijeen. 
Het thema was Connecting Leadership.

AVS-voorzitter Ton Duif, die 

ook voorzitter is van ESHA, 

opende het congres met een 

rede over samenwerking en 

dat wat Europese school-

leiders bindt. Hij eindigde 

zijn speech met een oproep 

aan alle delegaties om ook 

vooral aandacht te schenken aan het World Education Forum (WEF; 

www.worldeducationforum.com/nl).

Kwalitatief goed en modern onderwijs blijkt een uitdaging voor 

schoolleiders uit heel Europa. Allen vinden dat we onze jeugd 

moeten voorbereiden op een veranderende wereld. Daarin hebben 

de aanwezige schoolleiders elkaar gevonden. Geïnspireerd door 

voortreffelijk keynote speakers en interessante workshops hebben 

zij met elkaar gediscussieerd over het onderwijs aan onze kinderen 

nu, maar vooral ook over hoe we vorm moeten geven aan ons onder-

wijs in de toekomst. Naast de aandacht voor children with special 

needs was er ook veel aandacht voor excellentie: de Pisa-rankings 

kwamen veelvuldig naar voren. Na jaren van de zogenaamde 

‘zesjescultuur’ is het besef doorgedrongen dat we onze excellente 

leerlingen moeten koesteren.

Een hoogtepunt was een recep-

tie voor de ESHA-deelnemers in 

het Schotse parlement. Naast 

het bevlogen parlementslid 

Stewart Maxwell, sprak ook 

de in Schotland zeer geliefde 

minister van Jeugdzaken Angela 

Constance de schoolleiders toe.

Op de laatste dag van de conferentie werden een aantal door het 

ESHA-bestuur gepubliceerde position papers bediscussieerd. 

Met de uitkomsten kan het bestuur weer verder.

De Schotse collega’s schotelden een voortreffelijk programma voor 

met veel afwisseling, schoolbezoeken en gezamenlijke ontmoe-

tingsmomenten. In 2014 treffen de Europese schoolleiders elkaar 

van 26 tot en met 29 oktober weer, dan in Dubrovnik (Kroatië). 

Meer informatie: www.esha2012scotland.com

AVS-voorzitter Ton Duif, die 

ook voorzitter is van ESHA, 

opende het congres met een 

rede over samenwerking en 

dat wat Europese school-

leiders bindt

zijn speech met een oproep 

aan alle delegaties om ook 

vooral aandacht te schenken aan het World Education Forum

tie voor de ESHA-deelnemers in 

het Schotse parlement. Naast 

het bevlogen parlementslid 

Stewart Maxwell, sprak ook 

de in Schotland zeer geliefde 

minister van Jeugdzaken Angela 

Constance de schoolleiders toe.

Op de laatste dag van de conferentie werden een aantal door het 
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Arbo AdviesCentrum 

Primair Onderwijs

Bel 045 - 579 81 81 

of mail naar aacpo@vfpf.nl

ArboAdvies-
Centrum PO

Voor deskundig advies 
op het gebied van 
arbeidsomstandigheden

Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

Bezoek de 
voorlichtingsavond op 

17 november 2011
19:30 - 21:00 uur 

in Utrecht

Meld u nu
aan voor 

de master!

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP
NVAO geaccrediteerd!

Bent u schoolleider en wilt u opbrengstgericht leiderschap 
effectief inzetten ter verbetering van leerlingresultaten? 

Schrijf u dan nu in voor de Master Educational Leadership! 
De master start in januari 2013. 

Meer informatie: www.pentanova.nl

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

ad
ve

rt
en

ti
e

48



a v s  i n  d e  p e r s

‘Scheidingsprotocol geen must’
AVS-voorzitter Ton Duif betwijfelt in dagblad Trouw van 1 november 

2012 of de invoering van een scheidingsprotocol op elke school 

nodig is, naar aanleiding van een eerder pleidooi hiervoor van 

onder andere scheidingsonderzoeker Ed Spruijt van de Universiteit 

Utrecht. Duif: “In beginsel ben ik wel voor zo’n protocol, maar 

scheidingen zijn ingewikkeld en individuele gevallen zijn moeilijk 

te vangen in richtlijnen. Veel scholen bekijken per geval met welke 

ouder ze communiceren. Dat ligt ook aan de omgangsregeling die 

ouders treffen. Je kunt niet afdwingen dat ouders zich aan zo’n 

protocol houden. Bovendien hebben schoolleiders momenteel 

andere prioriteiten, zoals krimp, ontslagen en de stijgende kosten 

voor bijvoorbeeld energie.”

n o t  2 0 13

Stemmen op genomineerden 
Innovatieroute 2013

Het NOT-publiek kan binnen de drie innovatieroutes 
op de Nationale Onderwijsinstelling stemmen op de 
favoriete innovatie. Voor zowel po, vo als mbo wordt 
een aparte route uitgestippeld. Per route tonen twaalf 
deelnemers hun beste innovatie.

De in totaal 36 genomineerden zijn door een vakjury uitgekozen 

om deel te nemen. Uitgebreide informatie over de genomineer-

den is te vinden op www.not-online.nl. De bekendmaking en 

prijsuitreiking is op de tweede beursdag van NOT, die plaatsvindt 

van 22 tot en met 26 januari 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Sessie voor young professionals
De AVS verzorgt op de NOT onder andere een sessie voor young 

professionals over toekomstgericht en visionair leiderschap. 

Want leerkrachten met ambitie hebben zo hun ideeën over 

leiding geven. Toekomstgericht leiderschap betekent onder 

andere luisteren naar de ouders. Daarvoor worden handvatten 

aangereikt in deze sessie, gegeven door AVS-adviseur Jacqueline 

Kenter.

De AVS-stand op de NOT is te vinden onder nummer 8.C034. 

Een gratis toegangsbewijs voor de NOT 2013 kan online 

aangevraagd worden via www.avs.nl. Meer informatie 

over onder andere de sessie van de AVS staat ook op 

www.not-online.nl (Bezoekers > PO).

l i d  w o r d e n

Voordelig kennismaken
met de AVS

De AVS introduceert een kennismakingslidmaatschap 
voor – aankomend – schoolleiders die overwegen lid 
te worden, maar die de AVS eerst beter willen leren 
kennen. Het verkorte lidmaatschap van drie maanden 
kost slechts 15 euro!

Het kennismakingslidmaatschap bevat drie keer toezending van 

onderwijsvakblad Kader Primair en nieuwsbrief Kadernieuws. 

Ook een deskundig antwoord op vakgerelateerde vragen via de 

AVS Helpdesk is inbegrepen (exclusief juridische ondersteuning). 

Iedereen die aankomend, (adjunct-)directeur, middenmanager, 

meerscholig, bovenschools directeur of bestuurder (als werknemer) 

is, kan lid worden van de AVS.

Nog geen schoolleider, maar wel ambities?
Professionals die op dit moment werkzaam zijn in het onderwijs, 

bijvoorbeeld als ib’er, bouwcoördinator of leerkracht met ambities 

richting leidinggeven, kunnen aspirant-lid worden van de AVS voor 

30 euro per schooljaar. Zij krijgen een half jaar gratis Kader Primair 

en Kadernieuws in de bus (daarna via e-mail*) en forse korting op 

het professionaliseringsaanbod van de AVS. Aspirant-leden hebben 

eveneens recht op een deskundig antwoord op vakgerelateerde 

vragen via de AVS Helpdesk (exclusief juridische ondersteuning).

Maak een collega lid!
Maak een collega AVS-lid en profi teer zelf van forse korting op de 

eigen contributie. Hoe meer leden u aanbrengt, hoe meer korting 

u krijgt op uw contributie. Als u vóór 1 februari 2013 een nieuw lid 

aanbrengt, ontvangt u 25 procent korting op het persoonlijk deel 

van uw eerstvolgende contributie. Bij twee leden is het 45 procent, 

bij drie leden 75 procent en bij vier 90 procent.

Meer informatie: www.avs.nl/lidworden

*Aspirant-leden die Kader Primair en Kadernieuws analoog willen blijven ontvangen 
betalen 77 euro per jaar.

Voor
slechts
15 euro! 

Van de AVS

Nieuwe medewerker
Liselotte van Gaalen (l.vangaalen@avs.nl) 

is 1 november gestart bij de AVS als jurist 

ter vervanging van mr. Anita Vink, die met 

zwangerschapsverlof is. Liselotte heeft zich 

eerder al jurist/advocaat toegelegd op het 

arbeidsrecht en hierbij de belangen van zowel 

werknemers als werkgevers behartigd.

is 1 november gestart bij de AVS als jurist 

ter vervanging van mr. Anita Vink, die met 

zwangerschapsverlof is. Liselotte heeft zich 

eerder al jurist/advocaat toegelegd op het 

arbeidsrecht en hierbij de belangen van zowel 

werknemers als werkgevers behartigd.
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Trainingen & opleidingen School for leadership
Januari 2013

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Schoolleider startbekwaam (startend) 9, 22 en 23 januari Tom Roetert 

• Schoolleider vakbekwaam (schoolleider) 9, 22 en 23 januari Tom Roetert

• Op weg naar excellent schoolleiderschap  10 en 11 januari Ruud de Sain

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 16 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Opbrengstgericht leiderschap (1) 17 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Opbrengstgericht leiderschap (3) 11 en 25 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Integraal leiderschap voor directeuren 16 en 30 januari Tom Roetert

• Meesterlijk coachen 17 en 18 januari Tom Roetert 

• Bouwen aan een lerende TOPschool 22 januari Jacqueline Kenter 

• Opleiding Middenkader 23 en 24 januari Bob Ravelli

• Professioneel bestuurder 24 en 25 januari Tom Roetert

• Human Dynamics deel 1  24 en 25 januari AVS School for Leadership

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano  29 en 30 januari Gerard van Uunen en Jacqueline Kenter

• Leidinggeven boven alle verwachting; de 15 FF-en 29 januari Bob Ravelli en Jan Jutten

• Interim-management, iets voor u? 31 januari  Tom Roetert

• Financieel management  31 januari  John G. de Leeuw

Februari 2013

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Financieel management 1 februari John G. de Leeuw

• Interim-management, iets voor u? 1 februari Tom Roetert 

• Schoolleider vakbekwaam  6 februari Tom Roetert

• Leren begroten en budgetteren 6 februari John G. de Leeuw

• Opleiding Middenkader 6 februari Bob Ravelli

• Schoolleider startbekwaam  6 februari Tom Roetert

• Duurzaam projectmanagement  6 februari Jacqueline Kenter

• Stimulerend beoordelen 6 en 7 februari Tom Roetert en Jacqueline Kenter 

• Neurolinguistisch Programmeren – NLP (leidingevenden) 7 en 8 februari Maartje Alma en

• Ger van Drunen

• Op weg naar excellent schoolleiderschap (1) 7 en 8 februari Ruud de Sain

• Rechten en regels (2) 12 februari Harry van Soest en Anita Vink 

• Leren begroten en budgetteren (vo) 13 februari John G. de Leeuw

• Op weg naar excellent schoolleiderschap (2) 13 en 14 februari Ruud de Sain

• Brain Boost! (leidinggevenden) 13 februari Maartje Alma en Merlijn Norder

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 13 februari Bob Ravelli

• Professioneel bestuurder 14 februari Tom Roetert

• Opbrengstgericht leiderschap (1) 28 februari Bob Ravelli en Jan Jutten

(onder voorbehoud)

Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen en trainingen, 
maatwerk, meer informatie en inschrijven de AVS Professionaliseringsgids 
2012/2013 of kijk op www.avspifo.nl, de website van het AVS Professionaliserings- 
en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs voor leidinggevenden en organisaties 
in het funderend onderwijs. Inschrijven kan ook via schoolforleadership@avs.nl.
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Twee tweedaagsen en een terugkomdag of vier eendaagsen

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)

Eén tweedaagse

Human Dynamics® trainingsprogramma’s (deel 1)

Eendaagse voor leidinggevenden

Brain Boost!

Tijdens deze meerdaagse training leert u uw communicatie te sturen 

door er bewust mee om te gaan. De technieken kenmerken zich door 

een directe praktische toepasbaarheid en geven uw communicatie 

een extra dimensie, zowel in groepen als inter- en intrapersoonlijk. 

NLP reduceert miscommunicatie en verhoogt de kwaliteit van de 

interactie. Na de training bent u beter in staat te luisteren en infor-

matie te fi lteren en krijgt u inzicht in interactie- en communicatie-

patronen. Daarnaast kunt u vanuit uw eigen kracht omgaan met 

lastige situaties en confl icten.

Doelgroep: leidinggevenden die op het gebied van communicatie 

en het beïnvloeden van gedrag effectiever te werk willen gaan.

Data: 7 en 8 februari, 22 en 23 maart, terugkomdag 26 april 2013

Kosten: leden t 2.450 / niet-leden: t 2.950 (inclusief 2 overnach-

tingen en diner)

Uitvoering: Maartje Alma of Ger van Drunen (Master Practitioner 

Trainers NLP)

Human Dynamics zet de toon voor een gemeenschappelijke taal, die 

veel misverstanden en belemmeringen kan oplossen en voorkomen. 

Het biedt inzicht in eigen en groepsprocessen, de eigen behoefte in 

communicatie en die van anderen, de verschillen in leren en waar-

nemen. Human Dynamics is een beproefde methodiek om onder-

linge verschillen in houding en gedrag te begrijpen, waarderen 

en werkbaar te maken: ongeacht leeftijd, ras, cultuur of geslacht. 

Het benutten van dit inzicht leidt ertoe dat de teamprestaties meer 

opleveren dan de som van de activiteiten van een aantal leden.

Deel 1 is gericht op het verkrijgen van inzicht in het eigen en 

 andermans functioneren en communiceren.

Doelgroep: iedereen binnen het basisonderwijs die geïnteresseerd 

is in gedrags- en cultuurveranderingen ter ondersteuning van 

 persoonlijke en/of organisatorische ontwikkeling.

Data: 24 en 25 januari 2013

Kosten: leden t 990 / niet-leden t 1.240

Uitvoering: AVS School for Leadership i.s.m. KPC Groep

In deze training gaat het er niet alleen over hoe onze hersenen 

werken, leren en zich ontwikkelen, maar ook over de gevolgen 

hiervan voor het onderwijs en hoe deze te benutten. Aan het einde 

van de training krijgt u inzicht in het braindenken van kinderen en 

volwassenen en kunt u uw gedrag hierop afstemmen. De trainer laat 

zien wat de opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek naar ons 

brein zijn en vertaalt deze naar de praktijk van uw school, klas en 

uiteindelijk het leer- en motivatieproces van uw leerlingen. Tijdens 

deze training ontwikkelen we gezamenlijk (leer)breinprincipes voor 

de school, leerkracht en leerling.

Ook is er aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling in de vorm 

van geheugentechnieken, snellezen en mind mapping. Na de 

training heeft u praktische handvatten om uw eigen brein beter 

te benutten en in te zetten. Bovendien kent u de invloed van de 

hersenen op de motivatie van de leerling en op het onderwijs, 

en weet u deze informatie te benutten in uw praktijk.

Doelgroep: leidinggevenden die willen hun hersenen een frisse 

boost willen geven, inzicht willen krijgen in de mogelijkheden boost willen geven, inzicht willen krijgen in de mogelijkheden boost

van onze hersenen en kennis willen maken met het verband tus-

sen hersenen, leerprocessen en de motivatie van leerlingen.

Datum: 13 februari 2013

Kosten: leden t 349 / niet-leden t 449

Uitvoering: Maartje Alma of Merlijn Norder

meer informatie, inschrijven en maatwerk
Kijk voor meer informatie en inschrijven in de AVS Professionaliseringsgids 2012/2013, op www.avspifo.nl of mail naar 

schoolforleadership@avs.nl. De gids aanvragen kan via info@avs.nl of tel. 030-2361010. Wilt u een training op maat voor 

uw organisatie of team? Neem dan contact op met de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl.
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voor: middenbouw basisonderwijs en onderbouw vo

van: Stichting Media Rakkers en de Nationale Academie 

voor Media & Maatschappij

wat: lesprogramma

Gratis geld bestaat niet
Uit eerdere publicaties van onder andere de Consumentenbond 

blijkt dat kinderen moeite hebben met de commerciële ver-

leidingen in virtuele werelden en sociale media waaronder 

bijvoorbeeld het Habbo Hotel en Twitter. Dat commerciële 

acties vaak niet meer gratis zijn en ‘echt geld’ kosten is niet 

voor iedereen duidelijk. Het lesprogramma kwam tot stand 

kwam in samenwerking met het Nibud, Stichting Weet wat 

je Besteedt, Financieel Bijdehand, de Betaalvereniging 

Neder land en Wijzer in Geldzaken van het Ministerie van 

Financiën. Het programma wordt beschikbaar gesteld via 

Nationaal MediaCoaches, zie www.mediacoachinbeeld.nl

en www.wijzeringeldzaken.nl/onderwijs

voor: bestuurders, schoolleiders, pabo’s, regiobestuurders 

bonden, HRM’ers en MR-leden

van: Arbeidsmarktplatform PO

wanneer: 17, 24 en 29 januari

waar: Zwolle, Den Haag en Eindhoven

wat: gratis regionale bijeenkomsten en workshops

Maak kennis met het 
Arbeidsmarktplatform PO

Het platform ondersteunt de sector (werkgevers en werknemers) 

bij vraagstukken als krimp, Passend onderwijs en professiona-

lisering. Met informatie over de (jaar)plannen, activiteiten en 

projecten. De behoefte van de sector staat daarbij centraal. Laat 

horen wat u van het Arbeidsmarktplatform PO verlangt en geef 

input. Ook zijn er workshops over onder andere strategische 

personeelsplanning, professionele ruimte en de relatie tussen 

besturen en pabo’s. www.arbeidsmarktplatformpo.nl/regionale-

bijeenkomsten.html

tenslotte  Voor u geselecteerd

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

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

i n f o r m at i e
v a r i a

voor u geselec teerd

voor: basisscholen

van: SponsorKliks

wat: webwinkel

Geld verdienen met 
SponsorKliks

Een groeiend aantal (sport-)verenigingen en sportbonden 

werken met SponsorKliks: sponsorgeld bijeen brengen via 

online aankopen. SponsorKliks staat nu ook open voor basis-

scholen. Als er via de schoolsite een bestelling wordt gedaan 

bij de webwinkels van de aangesloten bedrijven ontvangt de 

school 75 procent van de commissie (een percentage of een 

vast bedrag). Scholen kunnen met bijvoorbeeld lokale restau-

rants ook aparte afspraken maken, waardoor de opbrengst nog 

hoger wordt. De scholen bepalen zelf waar de opbrengst naar 

toe gaat. Gratis aanmelden: www.sponsorkliks.nl

voor: onderwijsprofessionals po en vo

van: Gedragpunt scholing en advies en Helioskoop

wanneer: 14 januari

waar: AZ-stadion Alkmaar

wat: symposium

Als normaal anders is
Het hoofdthema is: de kracht van aandacht. Staat in het teken 

van expertise en kennis delen met elkaar. Met de laatste 

ontwikkelingen, nieuwste (leer)methoden en inzichten op 

het gebied van onderwijs in de vorm van workshops en een 

informatiemarkt – inclusief lunch en netwerkborrel – waar 

onder andere elektronische leermiddelen op het gebied 

van ict in het (passend) onderwijs worden gedemonstreerd. 

www.alsnormaalandersis.nl

voor: onderwijs

van: Onderwijsraad en uitgeverij Boom

wat: boek

Canon van het Onderwijs
Hoe leerden kinderen vroeger lezen en schrijven? Waarom 

werd in Nederland de leerplicht pas in 1901 ingevoerd? 

Matressenscholen, wat zijn dat? En sinds wanneer maken 

leerlingen van groep acht de Cito-toets? De geschiedenis 

van het Nederlandse onderwijs gevat in dertig markante 

vensters. Het is een aanvulling op de canon van de algemene 

Nederlandse geschiedenis en een inspiratiebron voor iedereen 

die hart heeft voor onderwijs. Zie www.onderwijserfgoed.nl en 

www.uitgeverijboom.nl. Twitter: @onderwijscanon
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voor: schoolleiders, schoolmanagers, staf en bestuurders 

(po en vo)

van: Dienst Uitvoering Onderwijs, Stichting Schoolinfo, 

Kennisnet, onderwijsinspectie, vereniging van 

leerplichtambtenaren Ingrado en softwareleveranciers

wanneer: 14 december

waar: NBC Nieuwegein

wat: congres

Informatiehuishouding 
(o.a. BRON)

Een informatiehuishouding die op orde is geeft zicht op 

onderwijsresultaten, doorlopende leerlijnen, de fi nanciële 

situatie, et cetera. Tijdens het congres staat de informatieketen 

(registratie, beheer, uitwisseling) centraal. Samenwerking en 

gezamenlijke oplossingen leveren meer en betere informatie 

op. Bovendien scheelt het in de administratieve last. 

Deelnemers kunnen hierover in gesprek gaan met collega’s 

van andere scholen en besturen, maar ook met de betrokken 

instanties. www.duo.nl/zakelijk (onder ‘Actueel’)

voor: gemeenten en schoolbestuurders so en (v)so

van: HEVO

wat: gratis tool

Nieuwbouwkosten Configurator 
speciaal onderwijs

Maakt realistische bouwkosten onderwijshuisvesting inzich-

telijk voor het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal 

onderwijs. Verheldert de effecten van hogere kwaliteitseisen 

voor onderwijsgebouwen en wat de invloed is van de markt-

werking op het normbudget. Maakt vooraf inzichtelijk hoeveel 

(extra) budget noodzakelijk is om de gewenste huisvesting 

(kwaliteit) te kunnen realiseren. www.hevo.nl/confi gurator

voor: directeuren en schoolteams

van: Centrum School en Veiligheid (CSV)

wat: herzien informatieblad

Agressie tegen 
onderwijspersoneel

Onderwijspersoneel wordt regelmatig slachtoffer van agressie 

en geweld, zo blijkt ook uit recent onderzoek en berichten in de 

media. Niet alleen leerlingen, ook ouders maken zich hieraan 

schuldig. Hoe kan de school ervoor zorgen dat het personeel 

zijn werk veilig kan doen? CSV heeft het informatieblad hier-

over geactualiseerd en herzien. 

Downloaden: www.schoolenveiligheid.nl

voor: leerkrachten, ib’ers, aandachtsfunctionarissen en 

andere medewerkers (po) met een zorgtaak

van: e-academy The Next Page

wat: online cursussen

Omgaan met vermoedens van 
kindermishandeling

Hoe herken je kindermishandeling, hoe weet je of je vermoe-

dens kloppen? Wat kun je doen? Deelnemers leren meer over 

de verschillende vormen van kindermishandeling, het ontstaan 

en de gevolgen ervan. Maar ook welke signalen kunnen wijzen 

op een onveilige opvoedsituatie en wat je met deze signalen 

kunt doen. De cursus behandelt de Wet Meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling en hoe je werkt volgens een/

deze meldcode. www.thenextpage.nl

voor: scholen/onderwijsinstellingen, pabo-studenten, 

ouders

van: Scholenmarktplein.nl

wat: website

Scholenmarktplein
Veel scholen houden materialen over die zij niet meer gebruiken 

en daarom vaak weggooien. Op www.scholenmarktplein.nl

kunnen tweedehands schoolmaterialen ver- en gekocht worden, 

zodat anderen kunnen hergebruiken.

voor: betrokkenen buitenschoolse opvang

van: Uitgeverij SWP

wat: instrument

Kwaliteitsmonitor 
buitenschoolse opvang

Instrument waarmee de buitenschoolse opvang de eigen 

pedagogische kwaliteit in kaart kan brengen. Gebaseerd op 

de NCKO-Kwaliteitsmonitor voor kinderdagverblijven uit 2009. 

Met de Kwaliteitsmeter BSO is eenzelfde, wetenschappelijk 

gevalideerde kwaliteitsmeting mogelijk. Bso-organisaties of 

-locaties kunnen hiermee zelf een beeld krijgen van de pedago-

gische kwaliteit van de opvang die zij bieden. 

Zie www.swpbook.com/1600
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(G)een goede MR?
Naar andere schooltijden?
Lees er alles over in onze
gloednieuwe uitgaven!

De AVS heeft twee nieuwe publicaties 

gelanceerd: ‘Goed onderwijs, goede MR’ en 

‘Naar andere schooltijden, en dan?’

goed onderwijs, goede mr
Sinds de invoering van de Wet 

medezeggenschap op scholen 

(WMS, 2007) zijn mede zeggen-

schapsraden in het basis-, 

voortgezet en speciaal onderwijs 

zich verder aan het ont wikkelen. 

Schoolorganisaties kunnen, meer 

dan vroeger, eigen keuzes maken 

op het gebied van onderwijs, 

personeel en fi nanciën. Een grotere autonomie doet 

ook het belang van medezeggenschap toenemen. 

De schoolorganisatie is gebaat bij een goed samenspel 

tussen bestuur en (G)MR.

Deze uitgave biedt een handreiking om de organisatie 

en kwaliteit van medezeggenschap te verbeteren. Naast 

theoretische informatie bevat de publicatie prak tische en 

direct bruikbare informatie in de vorm van quickscans.

Prijs per uitgave t 18,50

naar andere schooltijden, en dan?
De afgelopen jaren is de behoefte 

aan andere schooltijden in het 

primair onderwijs gestegen. Dit 

is  voort gekomen uit de verande-

rende maatschappij, waarin meer 

aansluiting gezocht wordt tussen 

werk-, school- en kinderopvang-

tijden. Scholen hebben sinds 2006 

de mogelijkheid om schooltijden 

aan te passen, waarbij ze uit verschillende modellen 

 kunnen kiezen.

Deze publicatie geeft het management van de school 

inzicht in zowel de keuze voor het al dan niet invoeren 

van andere schooltijden als in de diverse mogelijkheden 

die er zijn op dit gebied. De informatie is ook van belang 

voor (G)MR, ouders en leerkrachten die geconfronteerd 

worden met een schoolbestuur dat van plan is andere 

schooltijden door te voeren.

Prijs per uitgave t 18,50

bestellen?
De publicaties (hard copy) zijn te bestellen via hard copy) zijn te bestellen via hard copy

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

publicaties.

Sinds de invoering van de Wet 

medezeggenschap op scholen 

(WMS, 2007) zijn mede zeggen-

schapsraden in het basis-, 

voortgezet en speciaal onderwijs 

zich verder aan het ont wikkelen. 

Schoolorganisaties kunnen, meer 

dan vroeger, eigen keuzes maken 

op het gebied van onderwijs, 

personeel en fi nanciën. Een grotere autonomie doet 

De afgelopen jaren is de behoefte 

aan andere schooltijden in het 

primair onderwijs gestegen. Dit 

is  voort gekomen uit de verande-

rende maatschappij, waarin meer 

aansluiting gezocht wordt tussen 

werk-, school- en kinderopvang-

tijden. Scholen hebben sinds 2006 

de mogelijkheid om schooltijden 

aan te passen, waarbij ze uit verschillende modellen 

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Ik kreeg uit betrouwbare bron de tip het boek ‘How to change 5.000 schools’ 

van Ben Levin te lezen. Spontaan zou ik niet direct een boek van een voor-

malig staatssecretaris van Onderwijs uit Canada (Ontario) lezen en al 

zeker niet met zo’n titel. Ik zou te veel een beeld hebben bij wat me te 

wachten staat. Maar als de Britse onderwijsverbeteraar David Hopkins 

het aanbeveelt… tekst jos hagens, avs

Hoogleraar Onderwijs, leiderschap en beleid 

Ben Levin beschrijft in het eerste hoofdstuk 

zijn eigen wordingsgang, waarna hij een 

hoofdstuk besteedt aan het onderwijs in 

Ontario, Canada. Twee hoofdstukken voor 

de liefhebber, die ook probleemloos overge-

slagen kunnen worden.

De overige acht hoofdstukken zijn zeer 

inhoudelijk, in een buitengewoon leesbare 

aangename stijl geschreven en geven blijk 

van een brede kennis en wetenschap van de 

dagelijks praktijk. Improving schools is hard 

work vormt de rode draad.

Levin begint met het schetsen van de maat-

schappelijke context waarbinnen onderwijs 

werkt, vanuit de vraag: hoeveel mag de 

maatschappij van onderwijs verwachten? 

De erkenning dat de invloed van school zijn 

beperkingen heeft mag echter niet simpel-

weg leiden tot de conclusie ‘het is niet ons 

werk’. Scholen kunnen niet alle maatschap-

pelijke problemen oplossen, maar dragen 

vaak veel meer positief bij dan ze beseffen.

In een analyse van de problematiek van 

schoolontwikkeling constateert Levin dat 

vernieuwingsprojecten over elkaar heen 

buitelen, maar dat het systeem hardnek-

kig hetzelfde blijft doen. Vaak zijn het de 

verkeerde veranderingen die op politieke 

impulsiviteit worden ingezet en ontbreekt 

het aan echt eigenaarschap bij degenen die 

het moeten doen, waardoor het niets wordt. 

Echte schoolverandering moet gaan over 

leren en onderwijzen. Levin geeft daarvoor 

een hoofdstuk lang op de praktijk gebaseer-

de aanwijzingen. Zoals de gedachte dat wat 

leerkrachten bedoelen met betrokken en 

gemotiveerde leerlingen in feite leerlingen 

zijn die doen wat de leerkracht wil.

Maar ook de context van het veranderings-

proces is nodig voor succes: eigenaarschap 

bij bij het team, gezamenlijke inzet voor 

hoe verander je 5.000 scholen?
verbetering van de onderwijspraktijk, 

gericht, samenhangend en ondersteunend 

beleid van politiek en bestuur en een goed 

doordachte inzet van middelen. In de visie 

van Levin is het van groot belang om het 

maatschappelijk vertrouwen in onderwijs te 

herstellen, want alleen dan zal de politiek 

bereid zijn de juiste context voor ontwik-

keling te realiseren en de noodzakelijke 

investeringen te doen. Boeiend en prik-

kelend is de stelling Citizens matter more 

than experts. Wat scholen kunnen doen 

wordt in hoofdstuk zeven zeer voorstelbaar 

beschreven. Zoals de gedachte dat experts 

gelijk kunnen hebben, maar dat dat niet 

noodzakelijk is wat mensen geloven. Of de 

doordenker dat veel mensen uitgesproken 

opvattingen hebben over zaken waar ze 

weinig vanaf weten.

Leiderschap is – uiteraard – ook bij Levin 

van doorslaggevende betekenis. Zijn visie 

op leiderschap voor schoolontwikkeling 

wordt uitgewerkt in hoofdstuk negen. Hij 

geeft in het laatste hoofdstuk tips hoe om 

te gaan met steeds weer optredende versto-

ringen, zonder de focus op het doel van de 

schoolontwikkeling te verliezen. Zo moeten 

leiders zich voortdurend beseffen dat er een 

grote waarschijnlijkheid is op het optreden 

van onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Het 

probleem van afl eiding kan dus niet opge-

lost worden, maar wel beheerst.

Het blijkt dus echt te kunnen: politici 

die weten waar ze het over hebben, een 

inspirerende visie hebben én die weten hoe 

deze gerealiseerd moet worden in een vaak 

complexe en weerbarstige praktijk. Aardige 

anekdote is nog dat Levin in zijn periode als 

staatssecretaris zijn eigen ministerie begon 

te herstructureren, om de medewerkers te 

focussen en te richten op het uit te voeren 

beleid.

Het boek is een aanrader voor elke lands- 

en schoolbestuurder, maar ook voor elke 

schoolleider, want ook voor hem of haar 

heeft het veel te bieden. 

How to change 5.000 schools – a practical and positive approach 

for leading change at every level. Ben Levin, Cambridge, Harvard 

Education Press, 2012 (3e druk)

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te  vinden 

op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

va ak ontbreekt  het 
a an echt  e igena ar-
schap b i j  degenen 
die  het  moeten doen, 
wa ardoor het  niets 
wordt
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Bezuinigingen, onderwijsvernieuwingen en horizontale verantwoording 
stellen nieuwe eisen aan de onderwijsmanager. 
Om bovenschools managers, schooldirecteuren, bestuurders, 
beleidsadviseurs en beleidsmedewerkers een handreiking te bieden 
bij het vormgeven van het financieel schoolmanagement organiseert 
Comeet de leergang onderwijsfinanciën.

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

Module 1: Elementaire financiële kennis
2013: donderdag 24 en vrijdag 25 januari; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

Module 2: Financiële kennis
2013: dinsdag 15 en woensdag 16 januari; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2013: donderdag 14 en vrijdag 15 maart; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

Module 3: Verdiepingscursus financiële kennis
2013: donderdag 17 en vrijdag 18 januari; Zalencentrum NIMAC te Ede
2013: dinsdag 12 en woensdag 13 maart; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2013: dinsdag 16 en woensdag 17 april; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

Module 4: Het maken van uw eigen financieel beleidsplan
2013: dinsdag 19 en woensdag 20 maart; Zalencentrum NIMAC te Ede
2013: donderdag 11 en vrijdag 12 april; Grand hotel “Wientjes” te Zwolle
2013: dinsdag 17 en woensdag 18 september; Aristo Zalencentrum te Eindhoven (nabij station)

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

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

Voor inschrijving en informatie kunt u zich wenden tot:

Comeet, t.a.v. Els van den Heuvel,
Postbus 7069, 3430 JB  Nieuwegein
Telefoon: 06-12509193
E-mail:evandenheuvel@comeet.nl 

De grote belangstelling 

noopt ons tot inschrijving 

in volgorde van 

binnenkomst.

Met scholingscertificaat

t.b.v. uw studiepunten

2012-20132012-2013

www.comeet.nl
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Gezocht:
Directeur OJBS het Maasveld

in Tegelen

Bestuurder Stichting Vrijescholen 
Ithaka in regio Noord-Holland

Tweescholendirecteur OPO Furore
in regio Friesland

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

U plaatst uw advertentie al vanaf 
85 euro per maand!

www.werkeninhetfunderendonderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Adverteren in Kader Primair 
of Kadernieuws?

v a k b l a d  v o o r  l e i d i n g g e v e n d e n  i n  h e t  p r i m a i r  o n d e r w i j sKader Primair
4jaargang 18  nummer 4  december 2012

AVS initieert Centrum Educatief Leiderschap (CEL)  ‘Schoolleiders 

moeten zich bekwamen in gespreid leiderschap’  Moderne leervormen: 

blended learning  De psyche van de leider

thema  Professionaliseren van leiderschap

AVS initieert Centrum Educatief Leiderschap (CEL) 
AVS initieert Centrum Educatief Leiderschap (CEL) 
AVS initieert Centrum Educatief Leiderschap (CEL) 

moeten zich bekwamen in gespreid leiderschap’ 
moeten zich bekwamen in gespreid leiderschap’ 

blended learning blended learning 

actueel  AVS: ‘Hoog tijd voor cao bestuurders en 

leidinggevenden primair onderwijs’

achtergrond  Naar andere schooltijden

postadres

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

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

Elma Connecting Business
Jort Ruiter (key accountmanager)
Keizelbos 1, 1721 PJ Broek op Langedijk
t 0226 331692  avs@elma.nl  www.elma.nl



De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle 

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

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

we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische hulp, beroepsondersteuning, 

scholing, collegiale netwerken en actueel en betrouwbaar vaknieuws.

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

goed onderwijs door visionair leiderschap

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

Word nu AVS-lid
met forse korting
…en kom met ruim 50% korting naar ons congres!

Wie nu lid wordt tot minimaal 1 augustus 2014 betaalt slechts 25 euro
voor het persoonlijk deel van de contributie voor 2012/2013.

Nieuwe leden kunnen bovendien direct voor de ledenprijs op 
15 maart aanstaande naar het AVS-congres ‘Opvoeden, een hele 
puzzel’. Leden betalen ruim 50% minder dan niet-leden. Ook geldt 
een vroegboekkorting voor congresdeelnemers die zich vóór 7 februari vroegboekkorting voor congresdeelnemers die zich vóór 7 februari vroegboekkorting
aanstaande inschrijven.

Wie al AVS-lid is, krijgt bij het aanbrengen van een nieuw lid 25% korting 
op het persoonlijk deel van de eerstvolgende contributie. Deze korting 
kan oplopen tot 90% bij vier nieuwe leden.

Kijk voor het volledige congresprogramma in de bijgesloten brochure 
of op www.avs.nl/congres2013. 

Meer informatie over het lidmaatschap: www.avs.nl/lidworden

betaal slechts 
d 250 ipv d 510 !
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