
goed onderwijsbestuur

In de inleiding van het boek ‘Falend 
toezicht in semipublieke organisa-
ties’* schrijft auteur Rienk Goodijk 
dat het vertrouwen in de semipublieke 
sector de afgelopen jaren, al dan 
niet terecht, sterk is afgenomen. Hij 
haalt daarbij voorbeelden aan van 
zorginstellingen en woningcorpora-
ties. Maar ook in het onderwijs zijn 
voorbeelden te vinden. Er is veel te 
doen rond onderwijsbestuur en het 
toezicht daarop. De wantoestanden 
bij Amarantis liggen nog vers in het 
geheugen. Toezichthouders zouden 
hun toezichthoudende taak meer 
serieus moeten nemen, valt regelma-
tig te horen. Maar, sommige Raden 
van Toezicht in het onderwijs lijken de 
laatste tijd als reactie daarop in een 
kramp te schieten. De bestuurder is 
daar vervolgens de dupe van.

tekst carine hulscher-slot

Goodijk schetst in zijn boek*, aan de hand 

van een analyse van governanceproblemen, 

de uitdagingen, toezichtdilemma’s en 

de noodzaak van professionalisering en 

vernieuwing van toezicht. In de nabeschou-

wing roept hij op tot verbetering van intern 

toezicht van semipublieke ondernemingen. 

Hij stelt dat er meer bewustwording nodig is 

van het belang en de verantwoordelijkheid 

van intern toezicht.

Het lidmaatschap van een Raad van Toezicht 

(RvT) wordt vaak gezien als een bijbaantje 

dat niet te veel tijd mag kosten. Volgens 

de auteur kunnen we ons zelfs de vraag 

stellen of het bestuur in die situatie gebaat 

is bij een dergelijk orgaan: “Wellicht zal 

de bestuurder dan zónder een RvT zich 

zelfs meer bewust zijn van zijn verantwoor-

delijkheid en meer rekening houden met 

mogelijke actieve (en verontwaardigde) 

stakeholders.” Goodijk vreest dat zich 

regelmatig misstanden blijven voordoen 

als het toezicht in het semipublieke domein 

onderontwikkeld blijft.

Gelukkig merkt hij op dat we ons niet 

moeten blindstaren op uitwassen en dat er 

veel situaties zijn waar het toezicht wél goed 

presteert.

Ik kan me vanuit mijn adviespraktijk aan-

sluiten bij die laatste constatering. Daarbij 

merk ik ook op dat de meeste onderwijsbe-

stuurders goed presteren en samen met hun 

toezichthouder(s) een goede verdeling van 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-

heden zijn overeengekomen. Zeker daar 

waar Policy Governance® als model wordt 

gehanteerd is sprake van een doordachte en 

transparante positionering van de toezicht-

houder en de bestuurder.

Grillen
Terecht ligt de focus ook in het onderwijs 

op de noodzaak en het belang van goed 

toezicht. Dat is evident. Maar tegelijk voelen 

bestuurders zich zo hier en daar overgele-

verd aan de grillen van de toezichthouder 

en leeft de vraag wie toezicht houdt op de 

toezichthouder. Zo kan het gebeuren dat het 

aantreden van een nieuwe voorzitter van een 

RvT leidt tot ingrijpende wijzigingen in de 

stijl van toezichthouden en in nieuwe eisen 

aan de bestuurder. Als een gesprek daarover 

niet tot een goede oplossing leidt, kan dit 

betekenen dat voortzetting van de betrek-

king van de bestuurder ter discussie komt te 

staan. Ongeacht de vraag hoe de bestuurder 

tot het moment van de koerswijziging bin-

nen de RvT heeft gefunctioneerd.

Ook kan aan de orde zijn dat, door dalende 

budgetten, een heroriëntatie op de bestedin-

gen leidt tot het stellen van onterechte eisen 

aan de bestuurder. Bestuurders voelen zich 

dan vogelvrij en lijken te functioneren als 

kop van jut. 

toezichthouden in het onderwijs:
de keerzijde van de medaille

d e  v r a a g  l e e f t  w i e  to e z i c h t  h o u d t 
o p  d e  to e z i c h t h o u d e r

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

Oproep zwartboek
De AVS maakt zich in toenemende 

mate zorgen over de ontwikkelingen 

rond toezicht op onderwijsbestuur 

en de toenemende druk die daardoor 

op bestuurders in het onderwijs komt 

te liggen. Daarom is besloten bad 

practices te verzamelen en hiervan een 

zwartboek samen te stellen. Hiermee 

willen we misstanden openbaar maken 

en bewerkstelligen dat de manier 

van toezicht houden en omgaan met 

bestuurders aan de kaak wordt gesteld.

De AVS roept bestuurders daarom op 

hun slechte ervaringen te melden vóór 

1 april 2013. Dit kan door een beschrij-

ving van de casus te sturen naar Carine 

Hulscher-Slot via c.hulscher@avs.nl. De 

AVS zal de aangeleverde voorbeelden 

(geanonimiseerd) bundelen en in ieder 

geval aanbieden aan de PO-Raad.

*  Falend toezicht in semipublieke 

organisaties, Rienk Goodijk, Van Gorcum, 

voorjaar 2012

Carine Hulscher-Slot 

(c.hulscher@avs.nl) is werkzaam 

bij de AVS als senior adviseur op 

het gebied van arbeidsvoor-

waardenontwikkeling, medezeggenschap, 

 organisatieontwikkeling, fusiebegeleiding, 

scenario’s voor krimp, goed onderwijsbe-

stuur en Policy Gover  nance®. Ook houdt zij 

zich bezig met politieke beleids beïnvloe-

ding.
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Onze nieuwe leergangen maart en oktober
 Board Room bestuurders PO
 Executive Room schoolleiders PO
 Docentenroom
  HR Room

Onze masterclasses van dit voorjaar
 Succesvol veranderen
 Wat werkt in de praktijk - de nieuwste  
    inzichten van Robert Marzano
  Muziek en Leiderschap

Programma 2013

Word lid!

Met netwerkbijeenkomsten en gastsprekers onder wie: 
Job Cohen, Aleid Truijens, John West-Burnham, Staf en Paul Depla en Yvonne Moerman

Academica
Kenniskring

www.cbeacademica.nl

ad
ve

rt
en

ti
e

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 aspirant-lid 
voor  30 euro!
Maak een collega AVS-lid
Collega’s die de ambitie hebben om schoolleider te worden kunnen ook lid worden 
van de AVS, zoals de intern begeleider op uw school. Dat kan al voor 30 euro per jaar.
Het eerste half jaar ontvangen zij Kader Primair en Kadernieuws in de bus, daarna per e-mail*.

Als u als AVS-lid 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 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.
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specia al (ba sis)onderwijs

Peter van der Steen 
is directeur van 
SBO Het Plankier 
in Purmerend en 
netwerkregisseur 
Noord-Holland 
Noord van het 
SBO-werkverband. 

Hij heeft een duidelijke visie op de 
toekomstige positie van het speciaal 
basisonderwijs in de regio, met het 
oog op de inrichting van Passend 
onderwijs. “Landelijk gezien wordt 
de positie van het sbo wellicht 
onderschat. Laten we oppassen dat 
de meerwaarde van deze sector niet 
in de vergeethoek raakt.” 

Tekst Heike Sieber

Hoe kijkt u in het kader van Passend 

onderwijs aan tegen de mogelijkheden van 

reguliere basisscholen met betrekking tot 

het onderwijsaanbod?

“Het speciaal basisonderwijs (sbo) kan 

in de regio veel betekenen voor gewone 

basisscholen. Bijvoorbeeld ambulante 

begeleiding bieden om leerkrachten te 

begeleiden. Er moet een uitwisseling komen 

van de deskundigheid in beide sectoren. 

Daarbij moet de ‘etalage’ afgestemd zijn op 

de behoeften. Wat hebben we, wat kunnen 

we en is er behoefte aan?”

U denkt dat binnen alle regio’s/samen-

werkingsverbanden Passend onderwijs 

mogelijk op een eigen manier vorm krijgt. 

Om welke verschillen gaat het dan?

“Er zijn inderdaad verschillende inrichtings-

vormen in de diverse regio’s. Als er regio’s 

zijn die het sbo afschaffen, denk ik dat ze 

veel mogelijkheden voor kinderen laten 

liggen. De teneur moet zijn dat het sbo 

een hele centrale en belangrijke rol heeft 

voor het reguliere onderwijs: het biedt veel 

expertise en laagdrempeligheid voor basis-

scholen in de omgeving. Sommige vragen 

zullen te specifi ek zijn.”

complementaire expertise in de regio. 

Dit gebeurt nu niet effi ciënt. Geef sbo-scho-

len de mogelijkheid zich te ontwikkelen, 

dan ontstaan er meer kansen voor kinderen 

en meer diversiteit. De populatie kinderen 

in het sbo kan meer bewegen naar een 

REC-populatie. De personele situatie verder 

ontwikkelen richting ambulante begeleiding 

kan breder, afhankelijk van de behoefte op 

reguliere basisscholen. Nu worden via ons 

samenwerkingsverband drie leerkrachten 

ingezet als ab’er, dit aantal kan omhoog. 

Als je met arrangementen gaat werken moet 

je inzetten op vaardigheden van leerkrach-

ten, met name op het gebied van coaching.”

Hoe leidt u een en ander in goede banen? 

Ligt u er wakker van of biedt het kansen? 

Welke?

“Kansen liggen er zeker. Binnen de regio 

hebben we veel te bieden en moeten we 

inzetten op het bevorderen van deskundig-

heid. Maar waar ik zorgen over heb is of 

we de kans krijgen om deze mooie ideeën 

te realiseren. Iedereen kijkt naar zijn eigen 

positie, het is moeilijk over de muren van 

je eigen school heen te stijgen. Passend 

onderwijs dwingt ons groot te denken en 

meer naar het geheel te kijken. Kom los van 

je eigen school en onderwijssoort. Dat vergt 

veel onderlinge communicatie.”

Deelt u uw visie met het samen werkings-

verband?

“Ja, ik denk dat de ideeën voor een groot 

deel overeenkomen. Het einddoel is een 

geschikt en effi ciënt aanbod. Dat we meer 

richting expertisecentrum gaan en uitgaan 

van de vraag van het kind, daar is wel 

consensus over. De termen sbo en so komen 

meer tussen haakjes te staan. Het gaat 

moeilijk worden als in de uitwerking men-

sen terugtrekkende bewegingen maken. In 

dat opzicht is er nog veel ongewis.” 

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!®

‘passend onderwijs dwingt ons 
groot te denken’

Hoe verhoudt een en ander zich ten opzichte 

van de toekomstige positie van het sbo? Wat 

gaat er veranderen en is dat wenselijk?

“Mijn wens is om los te komen van de 

begrippen speciaal basisonderwijs (sbo) en 

speciaal onderwijs (so). En dat we kijken 

naar de mogelijkheden van expertisecentra. 

Basisscholen hebben nu in beeld wat ze 

kunnen en wat niet. Ik ben voor ontschotting, 

gestaafd met goede afspraken in het samen-

werkingsverband. De fi nanciële stromen gaan 

ook anders worden. Die moeten zo worden 

ingezet dat er rust ontstaat, met een duidelijk 

kader. De vraag van het kind is daarbij lei-

dend: waar kan het welke hulp krijgen? Een 

jojo-effect moet voorkomen worden.”

Wat wilt u op uw eigen school bereikt 

 hebben de komende twee tot drie jaar?

“Het Plankier is een sbo-school waar veel 

deskundigheid zit. We moeten in andere 

structuren denken, zoals deelarrangemen-

ten voor kinderen, geen fulltime aanbod 

meer. Binnen onze regio zijn drie sbo-

scholen. Je moet nagaan welke expertise 

op welke locatie aanwezig is, qua grootte, 

volume, opvang en naar buiten toe. En zoe-

ken naar de juiste match bij alle clusterscho-

len en het sbo om kinderen met een goede 

mix van expertise te kunnen bedienen. Om 

dat proces richting te geven zijn we als 

klankbordgroep in gesprek met de directeur 

van het samenwerkingsverband en met 

vertegenwoordigers van alle grote besturen. 

Momenteel inventariseren we in ons samen-

werkingsverband waar (on)mogelijkheden 

en leermomenten zitten ten aanzien van de 

zorgplicht. Ook het gesprek met het regulier 

basisonderwijs is belangrijk. Alleen dan 

heeft het kans van slagen.”

Hebben de ontwikkelingen personele 

gevolgen, ook als het gaat om ambulante 

begeleiding?

“Ik denk het wel. De expertise op een 

andere manier benutten heeft consequen-

ties. Nu zijn er stabiele, grote locaties: drie 

sbo-scholen die hetzelfde product leveren. 

We moeten niet schromen om keuzes te 

maken en te zoeken naar aanvullende/ 
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Door krimp en bezuinigen raakt steeds meer onderwijspersoneel boventallig. De situatie is 

echter van korte duur, aldus de prognose van het Participatiefonds. Het fonds voorziet vanaf 

2016 een grote pensioengolf door de vergrijzing. Hoe behoud je in deze lastige tijden (jonge) 

medewerkers, om straks geen tekorten te hebben? Mobiliteitsbevordering, afschaffen van het 

last in fi rst out-systeem en het opzetten van kweekvijvers lijken hun vruchten af te werpen. 

tekst femke bakkeren

achtergrond

ro er i g e  t i j d en  o p  d e  a r b ei d s m a r k t

Van boventalligheid
naar tekorten 

Jongere leerkrachten zijn bij boventalligheid 
vaak de eersten die kunnen vertrekken door 
het last in fi rst out-systeem. 
Foto: Hans Roggen
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“We zitten in een unieke situatie”, vertelt directeur van het 

Participatiefonds Franz van Dijk. “Door krimp en bezuini-

gingen wordt veel onderwijspersoneel ontslagen, terwijl er 

binnen afzienbare tijd juist tekorten ontstaan.” Het fonds 

beheert uitkeringen van ontslagen personeel en zag de 

afgelopen jaren een fi kse stijging van nieuwe uitkeringen: 

van 2.725 in 2009 naar 3.520 in 2010 tot 4.879 in 2011. En 

het tij gaat nog niet keren. Uit een enquête in opdracht 

van het Participatiefonds onder ruim 1.500 schoolleiders 

en -bestuurders in het primair onderwijs blijkt dat zo’n 90 

procent zich genoodzaakt ziet de komende drie schoolja-

ren de uitgaven aan personeel verder terug te schroeven. 

Overigens was ten tijde van de enquête nog niet bekend dat 

de bezuinigingen op Passend onderwijs van de baan gin-

gen. Mogelijk had dat nieuws het toekomstbeeld iets opti-

mistischer gemaakt, wat de vergrijzing en huidige krimp 

echter onverlet laat.

Tot 2015 vindt de krimp – en daarmee gepaard gaande 

boventalligheid – volgens het Participatiefonds vooral 

plaats in Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en 

Limburg. Na 2015 volgen de andere provincies. In de grote 

steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en 

de regio Gooi & Vechtstreek Eemland zijn en blijven er vol-

gens de prognoses veel vacatures open staan.

In politiek Den Haag gaan inmiddels stemmen op om met 

ontslag bedreigde leerkrachten uit krimpgebieden naar de 

Randstad te ‘lokken’. Veel leerkrachten zijn echter vrouwen 

die parttime werken en wiens partner veelal hoofdkost-

winnaar is in de regio, blijkt uit een eerder verschenen 

Arbeidsmarktanalyse 2011 van het Sectorbestuur Onder-

wijsarbeidsmarkt. Massale bereidwilligheid om te verhui-

zen lijkt dan ook gering. Jongere leerkrachten zijn mogelijk 

nog wel te porren. Zij zijn bij boventalligheid vaak de eer-

sten die kunnen vertrekken door het last in fi rst out-systeem. last in fi rst out-systeem. last in fi rst out

Maar daar zit weer een pijnpunt voor de nabije toekomst; 

scholen blijven met oudere krachten zitten, die straks met 

pensioen gaan. Zelfs de krimpregio’s kunnen vanaf 2016 

weer een tekort aan personeel krijgen, aldus het Participa-

tiefonds. Mede door de uittocht van babyboomers bedraagt 

het lerarentekort in het po in 2016 1.400 fulltime banen en 

in 2019 bijna het dubbele: 2.700 banen.

Jonge instroom realiseren Arie de Wit, clusterdi-

recteur bij Openbaar Onderwijs Zwolle en regio (OOZ), zet 

z’n vraagtekens bij de recente cijfers. Hij was eerder oplei-

dingsmanager bij de pabo van Windesheim en hield in die 

hoedanigheid alle prognoses ook al bij. “Je merkt dat het 

niet altijd even accuraat is.” Wel ziet hij krimp, met name 

in de buitengebieden van Zwolle. En ook is er bij hem 

door bezuinigen afscheid genomen van tijdelijk perso-

neel, met name jongeren.

OOZ bestaat uit 35 scholen (ook voortgezet en speciaal 

onderwijs), waarvan het primair onderwijs 5.500 leerlin-

gen en 300 fte aan leerkrachten telt. “Hun gemiddelde 

leeftijd is 48 jaar”, vertelt De Wit. “Een massale uitstroom 

door pensionering zal dus nog even op zich laten wach-

ten; we zitten gemiddeld op zo’n 8 tot 10 fte per jaar wat 

met pensioen gaat.”

De OOZ-scholen hanteren een werkgelegenheidsbeleid 

waardoor er geen sprake kan zijn van gedwongen ontslag. 

De afgelopen anderhalf jaar werden vacatures intern 

opgevuld, alleen invalwerk werd opgevangen door tijde-

lijke, externe krachten.

Toch wilden ze bij OOZ een jonge instroom realiseren. 

Daarvoor werd anderhalf jaar geleden een kweekvijver 

opgezet: twaalf talentvolle afgestudeerden van de pabo 

zijn voor twee jaar 

aangenomen. Ze 

staan tweeëneen-

halve dag voor de 

klas en besteden 

evenzoveel tijd 

aan een door OOZ 

betaalde master-

opleiding: diverse 

variaties op de 

master Special 

Educational Needs. 

Afgelopen septem-

ber werd de groep 

uitgebreid met 

veertien nieuwe 

starters.

Het is echter 

de vraag of de 

eerste lichting, 

die deze zomer 

klaar is met het 

leerwerktraject, 

wel behouden 

kan worden voor de OOZ-scholen, vertelt De Wit. “Deze 

maand gaan we alle cijfers en prognoses weer op een rij 

zetten. Dan kijken we of we mensen uit de kweekvijver 

baanverlenging kunnen aanbieden en of we ook in sep-

tember 2013 een nieuwe groep van start laten gaan.”

Er zal sowieso bezuinigd moeten (blijven) worden. “Met 

Passend onderwijs op komst zullen mensen die nu op 

onze school voor speciaal onderwijs zitten, herplaatst 

moeten worden. We kijken verder naar de mogelijkheid 

om uit het Vervangingsfonds te treden en ons eigen ver-

zuim op te gaan vangen. Dat scheelt veel aan premiekos-

ten. Maar dat moeten we allemaal nog bekijken.”

Franz van Dijk, directeur van het Franz van Dijk, directeur van het 
Participatiefonds: “Als de ene school 
krimpt, kan boventallig personeel 
inspringen bij een aangesloten school 
die groeit.”

‘ l e g ,  a l s  g r o e i s c h o o l  i n  h e t 
w e s t e n ,  b i j vo o r b e e l d  c o n ta c t e n 
m e t  pa b o’s  i n  h e t  o o s t e n  e n 
n o o r d e n ’
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Noodzaak OOZ is niet de enige organisatie die druk 

bezig is om leerkrachten te behouden met de hand op de 

knip. Het zijn roerige tijden voor het primair onderwijs, 

die lastig zijn te voorspellen vanwege bezuinigingen, regi-

onale tendensen en onbetrouwbare leerlingenprognoses. 

Van Dijk van het Participatiefonds merkt echter dat de sense 

of urgency vaak ontbreekt. Veel scholen zijn niet voorbereid 

op de toekomst en het ontbreekt aan stevig personeelsbe-

leid. “Terwijl ze echt vooruit moeten zien, samenwerking 

moeten zoeken en over de schutting moeten kijken,” aldus 

Van Dijk. “Leg, als groeischool in het westen, bijvoorbeeld 

contacten met pabo’s in het oosten en noorden. Nodig stu-

denten uit voor stages en probeer ze aan je te binden.”

De recente ontwikkelingen rond Passend onderwijs bren-

gen de beoogde samenwerking mogelijk in een stroom-

versnelling, denkt Van Dijk. “Enerzijds zullen er door de 

herstructurering van Passend onderwijs functies overbodig 

worden, anderzijds biedt het kansen omdat in het kader 

van die herstructurering een groot aantal samenwerkings-

verbanden moet worden opgericht. En samenwerking – 

vooral op concreet regionaal niveau – is nu juist iets wat 

wij ook bepleiten. Zo kun je je werkgebied vergroten. Voor 

je uitstroom, maar ook elkaar ondersteunen via regionale 

mobiliteitscentra. Als de ene school krimpt, kan bovental-

lig personeel inspringen bij een aangesloten school die 

groeit.”

In beweging Mobiliteitsbevordering is de meest voor-

komende manier van schoolbesturen om ontslagen de 

komende tijd tegen te gaan, blijkt uit de recente enquête 

van het Participatiefonds. Begeleiding naar werk in een 

andere sector (27 procent) en het oprichten van een mobi-

liteitscentrum (17 

procent) worden in de 

enquête door besturen 

het meest genoemd.

Een succesvol mobi-

liteitscentrum heeft 

Personeelscluster Oost 

Nederland (PON) weten 

op te zetten. Onder PON 

(primair onderwijs) 

scharen 27 besturen, 

108 scholen met samen 

zo’n 2.300 medewerkers 

en 17.000 leerlingen. 

De regio kent een 

forse krimp, vertelt Mini 

Schouten, directeur 

van PON en één van 

de kartrekkers van het 

bovenbestuurlijke mobi-

liteitscentrum PON in 

Beweging. “Tussen 2010 

en 2020 daalt hier het 

aantal leerlingen met 

30 tot 35 procent. Slechts enkele scholen groeien.”

Om de situatie samen het hoofd te bieden, ging in 2011 

PON in Beweging van start. Het mobiliteitscentrum behelst 

onder andere een vacaturebank via de website voor alle 

vacatures uit de regio en voor vacatures uit andere secto-

ren, een vervangingspool, loopbaanbegeleiding en onder-

steuning bij interne én externe mobiliteit. Schouten: “In 

de achttien maanden dat we bezig zijn, hebben we al 129 

fte van de 1.800 fte weg weten te werken dankzij natuurlijk 

verloop en vrijwillige mobiliteit. Ook naar buiten toe. We 

hebben daarvoor contacten met – voor het personeel inte-

ressante – externe partijen gelegd. Zo zijn er mensen bij 

scholen voor speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs 

en zelfs de zorg aan de slag gegaan.”

Om effectieve mobiliteit op gang te krijgen, heeft PON 

onder andere het systeem van last in fi rst out aan de kant last in fi rst out aan de kant last in fi rst out

gezet. Schouten: “Zo voorkom je dat alle jonge, enthou-

siaste medewerkers moeten worden ontslagen en kan de 

diversiteit en kwaliteit binnen een team beter in stand 

gehouden worden.” Vaste krachten hebben garantie op 

werkgelegenheid en medewerkers kunnen zonder risico bij 

andere PON-besturen aan de slag. “Je behoudt dus je rechts-

positie als je binnen PON ergens anders gaat werken.”

En die veiligheid is nodig, wil je werknemers in beweging 

krijgen. “Je merkt dat mensen in het begin argwaan heb-

ben, huiverig zijn om hun bekende school of zelfs klas te 

verruilen voor iets nieuws. Het is dan ook belangrijk om 

leerkrachten goed voor te lichten.” Daarvoor gaan ze onder 

andere de scholen af en werd er onlangs een informatieve 

mobiliteitsmarkt gehouden.

Proactief Het is volgens Schouten cruciaal om niet 

alleen in lastige tijden bezig te zijn met mobiliteit. “Er 

is niks negatievers dan dreigend ontslag. Mobiliteit bete-

kent niet achteraf puinruimen, maar proactief kijken wat 

scholen en personeel nodig hebben om zich te blijven 

ontwikkelen.”

PON richt haar pijlen op de diverse doelgroepen. Zo zijn er 

speciale projecten gericht op langdurig verzuim en oudere 

werknemers. “Daarbij gaan we het komende jaar specifi ek 

inzetten op de mogelijkheden en het aantrekkelijk maken 

van vervroegd uittreden.” En om talentvolle jongeren aan 

zich te binden, is inmiddels een zogenoemd ‘A-team’ opge-

richt. Het team bestaat uit tien leerkrachten met minder 

dan drie jaar werkervaring, die vrijwel dagelijks aan het 

werk zijn en via coaching, bijscholing en voorrang in de 

fl expool extra aandacht krijgen.

Arie de Wit, clusterdirecteur bij Openbaar Arie de Wit, clusterdirecteur bij Openbaar 
Onderwijs Zwolle en regio (OOZ): “Deze 
maand kijken we of we mensen uit de 
kweekvijver baanverlenging kunnen 
aanbieden.”

‘ w e  g a a n  h e t  kom e n d e  j a a r 
 s p e c i f i e k  i n ze t t e n  o p  h e t  a a n -
t r e k k e l i j k  m a k e n  va n  ve rv ro e g d 
u i t t r e d e n’
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Het mobiliteitscentrum 

is dus niet alleen bezig 

om ontslagen te voor-

komen. Schouten laat 

weten dat de interne 

vacaturebank in 2016 of 

2017 mogelijk open gaat 

voor externen, omdat 

dan door vergrijzing de 

uitstroom naar verwach-

ting wat groter wordt 

en de sterkste krimp 

achter de rug is. “We 

hebben een maatschap-

pelijke opdracht om de 

onderwijskwaliteit te 

borgen en waar nodig te 

verbeteren. Het onder-

wijs staat voor grote uit-

dagingen, zoals Passend 

onderwijs en opbrengst-

gericht werken; dat 

vraagt om competente 

leerkrachten.”

Inmiddels heeft onder 

andere de PO-Raad 

om extra geld gevraagd van de overheid om werkgelegen-

heid en onderwijskwaliteit in deze onzekere tijden te 

waarborgen. 

In een reactie op de (afgewezen) motie over een overbrug-

gingsregeling voor boventallige leerkrachten in krimpge-

bieden van Joël Voordewind (ChristenUnie) heeft minister 

Bussemaker van OCW aangegeven dat samenwerking 

tussen schoolbesturen op regionaal niveau belangrijk is 

om het onderwijs voor specifi eke groepen leerkrachten 

(tekortregio’s, jong, academische opgeleid, techniek & bèta) 

aantrekkelijk te houden. Ze verkent welke maatregelen 

mogelijk zijn om arbeidsmobiliteit tussen tekort- en over-

schotregio’s tot stand te brengen.

Het Participatiefonds zou graag het geld wat nu besteed 

wordt aan thuiszittende werklozen, ruim 100 miljoen 

euro op jaarbasis, aanwenden voor stevige initiatieven om 

medewerkers op de werkvloer te behouden. Van Dijk: “Dat 

hebben we in de jaren tachtig ook succesvol gedaan in de 

bouwsector met het project Terugploegen van Uitkerings-

geld.” Om het uitkeringsgeld anders uit te geven, is echter 

medewerking nodig van onder meer de ministeries van 

Onderwijs en Sociale Zaken. Van Dijk: “We willen van 

de gebaande paden af, wat ook om andere regelgeving 

vraagt.” 

m e e r  w e t e n ?
Het volledige rapport van het Participatiefonds is te vinden via 

www.avs.nl/dossiers/personeelsbeleid.

Voor advies over mobiliteit en omgaan met krimp kunt u 

terecht bij de AVS, Margriet van Ast, maatwerk@avs.nl, 

tel. 030-2361010.

achtergrond

Mini Schouten, directeur van Perso neels-Mini Schouten, directeur van Perso neels-
cluster Oost Nederland (PON): “Je merkt 
dat mensen in het begin argwaan hebben, 
huiverig zijn om hun bekende school of zelfs 
klas te verruilen voor iets nieuws.”

Om leerkrachten goed voor te lichten gaat het bovenbestuurlijke mobiliteitscentrum van Personeelscluster Oost Nederland (PON) onder andere 
de scholen af en werd er onlangs een informatieve mobiliteitsmarkt gehouden. PON richt zich op diverse doelgroepen: om talentvolle jongeren 
te binden is bijvoorbeeld een ‘A-team’ opgericht. Tien leerkrachten met minder dan drie jaar werkervaring krijgen extra aandacht via coaching, 
bijscholing en voorrang in de fl expool.
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b a s i s s c h o o l  v r u c h t b a r e  b o d e m  v o o r  o n t w i k k e l e n  o n d e r n e m e  r s va a r d i g h e d e n

Zelfvertrouwen, prestatiegerichtheid, sociale oriëntatie. Doorzettingsvermogen, analytisch 

vermogen, pro-activiteit en creativiteit. Maar ook risicobereidheid en motiverend vermogen. 

Kinderen die deze vaardigheden weten te combineren, zijn mogelijke ondernemers-in-de-dop. 

Veel basisscholen proberen het ‘leren ondernemen’ te stimuleren. Met welk doel? Heeft het 

effect? En hoe voorkom je dat het bij eenmalige projecten blijft nu de subsidiekraan dicht gaat? 

“Het is aan het onderwijsveld om verder te gaan.” tekst lisette blankestijn

‘Je bent

achtergrond

je eigen bv’tje’
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b a s i s s c h o o l  v r u c h t b a r e  b o d e m  v o o r o n d e r n e m e  r s va a r d i g h e d e n

De aardbeien waren duur, afgelopen zomer. De leerlingen 

van de Groningse basisschool De Pettefl et waren slim, ze 

verkochten de aardbeien uit hun eigen ‘Torteltuin’ net 

onder de reguliere winkelprijs. In de herfst droogden ze 

zelf allerlei zaden. Ook daarmee valt veel winst te behalen. 

Net als met de honing van de stadsimker. “Maar onze leer-

lingen leren niet alleen over in- en verkoop en over winst 

maken. Ze leren ook om zich te verplaatsen in de klanten”, 

vertelt Hanneke Venema, leerkracht van groep 6/7/8 en een 

van de directieleden van De Torteltuinen bv. “Ze beseffen 

dat ze beleefd moeten zijn, en leren om dingen uit te leg-

gen over de groenten en fruit die ze verkopen. Alle kinde-

ren van onze school werken in de tuin en allemaal staan ze 

wel eens op vrijdag in het winkeltje, de ‘Tortelshop’. Maar 

ook maken ze reclameborden als er nieuwe producten zijn. 

En enkele kinderen schreven ons dankwoord, voor Cyprus.” 

Tijdens de uitreiking van de European Enterprise Promotion 

Awards op Cyprus ontving de Tortelshop een eervolle ver-

melding, nadat de Pettefl et afgelopen zomer de nationale 

voorronde won.

Jong De Pettefl et ontwikkelde het project Torteltuinen 

bv met subsidie uit het Actieprogramma Onderwijs 

Netwerk Ondernemen (ONO). AgentschapNL voert de sti-

muleringsregelingen uit en monitort ze. Waarom moeten 

kinderen al zo jong leren ondernemen? Jeroen Fredriks 

van AgentschapNL: “Als je kinderen al vroeg in aanraking 

brengt met ondernemen blijven ze er in de loop van hun 

schoolcarrière mee bezig. Ze zijn zich meer bewust van 

hun eigen capaciteiten. Het is goed om van jongs af aan te 

leren samenwerken, te ervaren waar je goed in bent. We 

zijn nu vijf jaar bezig en zien bij de betrokken scholen en 

leerlingen een positievere houding ten opzichte van onder-

nemerschap. Ook wordt het netwerk van de school sterker.” 

Zijn collega en coördinator van het Actieprogramma Eline 

Beemsterboer valt hem bij: “We zien vaak dat scholen die 

niets doen aan ‘leren ondernemen’ de ondernemersvaar-

digheden die bij kinderen zijn aangeboren eerder afl eren 

dan stimuleren. Veel eigen initiatief wordt in de kiem 

gesmoord. Dat is jammer. Kinderen zijn van nature nieuws-

gierig, en hebben het nodig om te zien dat dingen ook wel 

eens fout kunnen gaan. Het is bovendien gewoon leuk om 

de omgeving van de school meer te betrekken bij het leren. 

We hadden bijvoorbeeld een fi etsenmaker die groep 8 het 

een en ander bijbracht over hoe het werkt om een winkel te 

hebben en die daarbij ook alle kinderen leerde hoe ze een 

band moeten plakken.

Koppelen aan methode Voor leerkrachten ligt er 

de uitdaging om dit soort activiteiten te koppelen aan 

taal- en rekenlessen. Een ondernemende schoolleider 

moet dit stimuleren, collega’s kunnen elkaar aanmoe-

digen. Zo ontstaat er een ondernemende cultuur in een 

school.” Hoe ervaart leerkracht Venema van De Pettefl et 

dit? “Ik heb niet ervaren dat ik het rekenprogramma kan 

inruilen voor de rekenlessen die te maken hebben met 

onze winkel. De meerwaarde voor ons zit hem erin dat 

we initiatiefrijke, zelfstandige leerlingen krijgen door 

de Torteltuin. Behalve dat ze ondernemersvaardigheden 

opdoen, leren de kinderen ook nog eens veel over de 

natuur. Er is veel draagvlak voor de tuin bij de collega’s 

en ook de ouders zijn heel betrokken. Dat brengt veel 

saamhorigheid in de school.”

De Vrije Ruimte, particuliere school voor natuurlijk 

leren in Scheveningen, doet ook veel aan ondernemen op 

school. Zorgen om de methode zijn er niet. Marty Smits, 

directeur: “Drie keer per jaar opent ons restaurant, Crazy 

butler. Onder begeleiding van een leerkracht regelen de 

kinderen alles: boodschappen, koken, bediening, fi nan-

ciën. De klanten komen uit de familiekring, maar ook 

uit de wijk. Daarnaast hebben alle kinderen een kasboek: 

ze krijgen maandelijks 5 euro voor hun persoonlijke ont-

wikkeling. Een meisje diende bijvoorbeeld een aanvraag 

in voor eigen kalligrafeerpennen. De leerlingen houden 

de fi nanciële afwikkeling hiervan zelf bij. Op dit soort 

manieren leren onze kinderen rekenen. De methode 

dient alleen ter ondersteuning.”

Effect Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten 

van stimuleringsmaatregelen en lesprogramma’s die 

leerlingen laten kennismaken met ondernemerschap. 

BizWorld* is zo’n programma, waarbij leerlingen in teams 

leren om een bedrijf op te zetten. Ze worden daarbij 

geholpen door een echte ondernemer, die de school 

adopteert. Uit onderzoek van SLO blijkt dat dit onderne-

mersspel 23 van de 58 kerndoelen behandelt. Daarnaast 

toonde onderzoek van de Universiteit van Amsterdam 

aan dat dit programma een positief effect heeft op de 

ontwikkeling van ondernemerschapsvaardigheden. Prof. 

dr. Mirjam van Praag, hoogleraar Ondernemerschap en 

Organisatie aan de UvA en wetenschappelijk directeur 

van het Amsterdam Center for Entrepreneurship: “Ons onder-

zoek laat zien dat de basisschool een vruchtbare bodem 

biedt voor het ontwikkelen van deze vaardigheden en dat 

Leerlingen van basisschool De Pettefl et uit Groningen in- 
en verkopen onder andere honig van de stadsimker met 
winst in hun ‘Tortelshop’.

‘ h e t  i s  b e l a n g r i j k  d at  d e 
p i o n i e r s  z i c h t b a a r  m a k e n 
w e l k e  p o s i t i e v e  e f f e c t e n 
o n d e r n e m e n d  l e r e n  h e e f t ’
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vroeg investeren hierin wellicht belangrijker is dan tot nu 

toe werd gedacht. Het gaat vooral om niet-cognitieve vaar-

digheden, zoals doorzettingsvermogen, creativiteit en pro-

activiteit. Van de negen voor ondernemerschap belangrijke 

vaardigheden ontwikkelen zich zeven signifi cant meer bij 

leerlingen die het programma doen dan bij een vergelijk-

bare controlegroep van leerlingen.”

Betekent dat dat leerlingen die pas in het voortgezet onder-

wijs of later met ondernemerschap geconfronteerd worden 

een achterstand vertonen ten opzichte van leerlingen die 

op de basisschool een programma als BizWorld hebben 

gedaan? Van Praag: “Interessante vraag, maar hiernaar is 

nog geen onderzoek gedaan.”

Veel effectonderzoek rept over ondernemersvaardigheden 

vanwege hun economische belang. Van Praag ziet echter 

een breder belang. “Een ondernemende houding, onderne-

mersvaardigheden en kennis over ondernemerschap zijn 

ook voor werknemers rele-

vant.” Fredriks (Agentschap-

NL): “Als je ondernemerschap 

stimuleert worden kinderen 

zich ook meer bewust van de 

maatschappij, en hun eigen 

rol daarin. Ze leren samen-

werken, doen misschien iets 

voor een goed doel of hun 

wijk.”

Levensecht Veel school-

leiders hebben zelf een onder-

nemersachtergrond. Bert van 

der Neut bijvoorbeeld: via 

het bedrijfsleven waar hij als 

consultant en trainer werkte 

is hij momenteel interim-

schoolleider op de Blink, een 

basisschool voor levensecht 

leren in Culemborg. “Als je 

als kinderen wilt leren onder-

nemen, moet je daarvoor 

soms je plannen omzetten, 

en afwijken van het vaste 

curriculum. Dat vraagt van jou als schoolleider en van je 

team om een andere mindset. Bij leren ondernemen gaat 

het vooral om hoe je jezelf in de wereld zet. Wie ben ik, 

wat wil ik? Hoe laat ik mezelf zien? Die bewustwording 

is belangrijk als je later een bedrijf start, maar natuurlijk 

ook als medewerker of zzp’er. Bij ondernemend onderwijs 

leren kinderen om zichzelf als bv’tje te zien. Je bent zelf 

je bedrijf. Een open mind, out-of-the-boxdenken. Daar gaat 

het om. Als je dat voelt, komt de rest vanzelf. We halen als 

school voor levensecht leren zoveel mogelijk de buitenwe-

reld naar binnen. Ondernemers, maar ook kunstenaars. 

Pettefl etleerlingen leren zich te verplaatsen in de klanten, beleefd te zijn en dingen uit te leggen 
over de producten die ze verkopen.

Alle leerlingen van de school werken in de tuin en staan wel eens 
in het winkeltje.

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

Als zij hun verhaal vertellen voelen kinderen de passie, ze 

stappen over de grens van het schoolplein. We hebben ook 

wel eens met een lesprogramma voor ondernemerschap 

gewerkt, maar dat was bedacht door volwassenen. Dat vind 

ik niet voldoende, je laat daarmee persoonlijke inspiratie 

van leerlingen liggen.”

Geen hype Er zijn inmiddels legio voorbeelden van 

ondernemend leren. De Stichting Bestuur Openbaar 

Onderwijs Rotterdam ontwikkelde met een educatieve 

uitgever een doorlopend programma, en doet daarmee een 

pilot in de Leonardoklassen. Friese kinderen werken aan de 

Kindergids en verzorgen de advertentieverkoop en adminis-

tratie. De gemeente Joure stimuleert ondernemerschap van 

leerlingen rond ambachtelijke activiteiten. Vaak krijgen 

scholen subsidie vanuit het bedrijfsleven en de overheid. 

Andere scholen fi nancieren de activiteiten zelf. Smit van 

De Vrije Ruimte: “Een lunch in de Crazy butler kost Crazy butler kost Crazy butler Y 3,50. 

Daarmee dekken we de kosten. En er staat een varken voor 

donaties.” De fi nanciële stimulans van de overheid is op z’n 

retour. Zo zijn de ONO-subsidies gestopt. Beemsterboer van 

AgentschapNL: “Ondernemend onderwijs is niet meer weg 

te denken. Bij zo’n 10 procent van de basisscholen is dit 

type onderwijs verankerd. Het is dus geen hype. Fredriks: 

“Het is aan het onderwijsveld om verder te gaan. Er zijn nu 

79 netwerken opgericht. De subsidie stopt, maar de samen-

werking in die netwerken niet. AgentschapNL blijft moni-

toren en houdt contact met de projectleiders. Het gevaar 

dreigt dat het bij eenmalige projecten blijft, zoals we vaak 

zien in het onderwijs. Het is belangrijk dat de pioniers nu 

zichtbaar maken welke positieve effecten dit type onder-

wijs heeft. Dan kan het via schoolbesturen uitkristalliseren 

naar andere scholen.” 

*Stichting BizWorld en Stichting Jong Ondernemen werken 

sinds eind oktober 2012 samen om kinderen en jongvolwas-

senen op school kennis laten maken met het ondernemerschap 

en dit te verankeren in het Nederlandse onderwijs, op alle 

lesniveaus. Samen gaan ze verder onder de naam Jong Onder-

nemen; BizWorld blijft wel als programma voor het primair 

onderwijs bestaan.

m e e r  w e t e n ?
www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/

actieprogramma-onderwijs-en-ondernemen

www.pettefl et-groningen.nl

www.bizworld.nl

www.jongondernemen.nl

Hoe je jezelf neerzet is belangrijk als je later een bedrijf start, maar ook als medewerker of zzp’er. “De meerwaarde zit hem erin dat we initiatiefrijke, 
zelfstandige leerlingen krijgen.”
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Weg met de 
controlerende
manager
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Weg met de 
controlerende
manager

Als kind wilde René ten Bos al fi losoof worden, maar het 

zou nog tot zijn 21e duren voordat hij aan die wens toegaf. 

Na een blauwe maandag aan de sociale academie versleet 

hij verschillende baantjes, van werken in een slachthuis 

en een wasmiddelenfabriek tot garnalenvisser. “Dat soort 

werk is me veel te hard, ik was ‘s avonds fysiek kapot. Tot 

verbijstering van mijn ouders begon ik daarna toch nog 

aan de studie fi losofi e in Nijmegen.” Na zijn afstuderen in 

1988 bleek er geen baan te vinden en liet hij zich bij Akzo 

Nobel in twee jaar omscholen tot assistant-to-the-manager. 

Hij kreeg vervolgens bij Business School Nederland de 

kans cursusmateriaal te schrijven. Dat resulteerde in het 

lijvige en veelgeprezen boek ‘De manager’, dat nog steeds 

gebruikt wordt in het hbo. ‘Een jeugdzonde’ noemt Ten 

Bos dit boek nu. “Omdat er niets van mezelf in staat. Het is 

puur een uitleg over managementtheorieën.”

Een mening over management heeft hij inmiddels wel. Hij 

richt zijn pijlen op de controlerende manager die stuurt op 

resultaat. Zo heeft hij altijd ontkend dat managers professi-

onals zijn. “Het is meestal iets wat je overkomt. Als je goed 

bent in je vak, zul je op een gegeven moment gevraagd wor-

den om iets anders te gaan doen. Daarna kun je niet meer 

doen waar je juist zo goed in was. Dit heeft te maken met 

de bureaucratie van een organisatie, waarin de functie 

belangrijker is dan de persoon. Het maakt niet uit wie het 

werk doet, als het maar gebeurt. Overheerst de persoon 

de functie, dan moet hij worden weggepromoveerd naar 

een positie waarin hij weer gewoon functionaris is.”

Koekjesfabriek
Dit gaat ten koste van het vakmanschap en dus van 

kwaliteit. Met de toenemende resultaatgerichtheid die 

de overheid het onderwijs oplegt, wordt het er alleen 

maar slechter op, volgens Ten Bos. “In een koekjesfabriek 

kun je eenvoudig het aantal koekjes per dag bepalen en 

hierop sturen. Onderwijs is echter geen product, maar 

een dienst. Er zijn leerlingen in allerlei soorten en maten, 

alleen dat staat verregaande standaardisatie al in de weg. 

Als je het onderwijs dus een productiebedrijfparadigma 

gaat opleggen dan leidt dat tot een verkeerde bureaucra-

tisering, die resultaten in plaats van processen centraal 

stelt. Mijn vrouw is leerkracht op een sbo-school en zegt 

dat je werk tegenwoordig goed gevonden wordt als je 

achteraf een goed verslag hebt gemaakt van wat je bereikt 

hebt. Kwaliteit van onderwijs zit echter niet in een ver-

slag achteraf, maar in de interactie met leerlingen in 

de klas. Resultaatgerichtheid negeert het procesmatige 

aspect van onderwijs. Een ander voorbeeld is hoe Doekle 

Terpstra bij Inholland orde op zaken wil stellen. Hij wil 

dat de professionals weer vol energie het werk centraal 

stellen, maar dit moet dan wel binnen strakke resultaat-

parameters. Dat leidt tot een spanningsveld waarin de 

professional en de manager pontifi caal tegenover elkaar 

komen te staan. Terpstra bedoelt het zonder twijfel goed, 

maar gaat voorbij aan de essentiële zelfstandigheid van 

de professional.”

Het gevolg is dat de manager steeds verder van de profes-

sional en de werkvloer af komt te staan. Ten Bos: “Het 

leidt tot een soort machtsspel, waarin niemand elkaar 

vertrouwt. Posities worden immers onzeker op het 

moment dat resultaten uitblijven. De manager wil voort-

durend controleren of het juiste wel gebeurt. Dit leidt tot 

een soort heilloze administratie, waarbij de professional 

continu rekenschap moet afl eggen over wat hij of zij aan 

het doen is. Daar wordt niemand gelukkiger van.”

Persoonlijkheid
De manager zou een ander soort leiderschap moeten 

ambiëren. “Natuurlijk zijn managers geen leiders”, stelt 

René ten Bos (53) is sinds 2002 als fi losoof verbonden aan de 
Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Daarvoor werkte hij ruim tien jaar als 
managementdocent bij Business School Nederland en Schouten & 
Nelissen. Hij schrijft over organisatie-ethiek, politiek, maar ook over 
dieren, water en duurzaamheid. Zijn laatste boek heet Business 
Ethics and Continental Philosophy, waarvan komend voorjaar de 
Nederlandse versie verschijnt. Foto’s: William Moore

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

Resultaatgericht leiderschap is een misvatting. 

De manager zou veel meer een leidinggevende 

moeten worden die het proces draagt en 

mensen in beweging brengt. Daarvoor moeten 

leiders zichzelf genezen van ‘resultatitis’ en 

afl eren om te controleren. Aan het woord is 

René ten Bos, hoogleraar fi losofi e aan de 

Faculteit der Managementwetenschappen van 

de Radboud Universiteit Nijmegen.

tekst daniëlla van ‘t erve
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Ten Bos. “Management is een functie, leiderschap hangt 

altijd samen met persoonlijkheid. Ga maar na: je kunt 

iemand benoemen tot manager, maar niet tot leider. De 

vraag of hij leider wordt hangt af van de manier waarop hij 

op persoonlijk niveau interacteert met mensen. Die men-

sen zien in hem of haar altijd een mens en niet een tech-

nocraat. Een leider is dus zeker niet iemand die klakkeloos 

uitvoert wat van hogerhand wordt opgelegd, bijvoorbeeld 

een resultaatverplichting. Hij of zij is eerder geïnteresseerd 

in de mensen die het werk moeten doen, maar ook in de 

mensen met wie gewerkt wordt.”

Managers moeten zichzelf volgens de hoogleraar genezen 

van ‘resultatitis’. Ze moeten weer meer coördineren in 

plaats van controleren. Hoe dat kan, komt aan de orde in 

zijn boek ‘Stilte, geste, stem’ (2011). “Geste komt van het 

Latijnse gerere dat ‘dragen’ betekent. In Latijnse landen 

wordt management aangeduid met woorden als ‘gestion’. 

Managers zouden veel meer het proces moeten dragen, in 

plaats van aansturen op resultaten. Resultaatgericht lei-

derschap duidt op een ‘gestisch’ onvermogen. Vertrouwen 

is bijvoorbeeld een geste. Dat is niet iets wat je afdwingt 

door audits, tijdschrijven of 360 graden feedbacksystemen, 

vertrouwen is iets dat je geeft”, legt Ten Bos uit. “Als ik 

mijn kind vertrouw om een boodschap in de stad te halen, 

moet ik ook accepteren dat het niet 100 procent zeker is 

dat dat helemaal goed gaat. Ik kan hem hooguit aanwijzin-

gen geven, maar dan nog blijft die onzekerheid bestaan. 

Tenzij ik achter hem aan ga fi etsen, maar dan geef je juist 

de boodschap: ik wantrouw jou, met alle gevolgen van 

dien. Door controle temper je elk enthousiasme. Een goede 

manager accepteert dus binnen een bandbreedte dat er 

verschillende uitkomsten mogelijk zijn. Resultaat laat hem 

niet onverschillig, maar de beweging is belangrijker dan de 

uitkomst.”

Onzichtbaar
Een goede leider is als een scheidsrechter, vindt Ten Bos. 

“De scheidsrechter draagt een proces: hij wil dat de wed-

strijd goed verloopt, ongeacht de uitkomst. Wanneer doet 

hij het goed? Op het moment dat hij zichzelf wegcijfert, 

niet in de weg loopt en als na afl oop de spelers en suppor-

ters niet over hem spreken. Zo’n soort onzichtbaarheid zou 

ik ook graag van managers zien en dat kan alleen als ze het 

resultaat niet centraal stellen.”

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

René ten Bos: “Vertrouwen is niet iets dat je afdwingt, maar dat je geeft. Door controle temper je elk enthousiasme.”
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interview

Durven loslaten is de boodschap van Ten Bos, maar ook: 

weet wat er speelt op de werkvloer. “Kwaliteit is volledig 

afhankelijk van wat er in de klassen gebeurt. Ik pleit ervoor 

dat managers veel meer oog hebben voor het primaire 

proces, dat ze meer in de klassen kijken en sneller signalen 

oppikken en ingrijpen als het niet goed gaat. Ik kom nogal 

eens professionals tegen die doodongelukkig zijn met de 

gang van zaken in hun klas, omdat ze niet weten hoe ze 

orde moeten houden of om moeten gaan met leerlingen 

die totaal verknipt doen. Managers zouden deze leerkrach-

ten niet zo lang moeten laten zwemmen. Dat leidt tot een 

hoog ziekteverzuim en een lage status van het beroep.”

Het loslaten van resultaten maakt je werk als manager 

uitdagender en de professionals gelukkiger. Ten Bos: “Als ik 

mijn kind vertrouw om een boodschap in de stad te halen, 

dan verander ik zijn wereld. Het mag ergens naar toe waar 

het voorheen niet naar toe mocht. Maar daardoor verander 

ik ook mezelf en kom ik een stap verder in het opvoedings-

proces. Mijn verantwoordelijkheid gaat veel verder dan 

een goede uitkomst alleen. Resultaatgericht denken is een 

schandalige reductie van de complexiteit van het onder-

wijs. Daarmee doe je de professional, maar ook jezelf als 

manager te kort.” 

Meer René ten Bos
op het AVS-congres 2013

Rene ten Bos zal het 

AVS-congres op 15 maart 

2013 inleiden met de 

lezing ‘Coördineren in 

plaats van controleren’. 

Daarin betoogt hij dat 

de verbinding tussen lei-

derschap en resultaat-

gerichtheid gebaseerd 

is op een misvatting, ten 

gevolge van te veel poli-

tieke bemoeizucht met 

(onderwijs)organisaties.

Vervolgens hoopt hij dit onderwerp tijdens een workshop te 

verdiepen door met deelnemers in gesprek te gaan.

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

Organisatieadvies   |   Onderzoek & Evaluatie   |   Interim-management   |   Werving & Selectie

Beter onderwijs. Betere jeugdhulp.
Met meer rendement en meer betekenis. 
Daar staan we voor. Daar geloven we in.
Daar dragen we aan bij.

Samen met u realiseren we duurzame oplossingen 
en noodzakelijke veranderingen. Met verrassende 
werkvormen, leerzame interventies en deskundig 
advies. We begeleiden veranderingsprocessen en 
helpen samenwerking vorm te geven. Praktijkgericht, 
op maat gesneden en met oog voor de mensen en 
het resultaat dat u wilt behalen.

www.vanbeekveldenterpstra.nl

Uw opdracht is onze opdracht

Al 25 jaar
een betrouwbare

partner

Verantwoord veranderen met hart voor onderwijs en zorg
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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: 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 veranderende 

maatschappij, waarin meer aanslui-

ting 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: t 17,50

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 veranderende 

maatschappij, waarin meer aanslui-

ting 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 

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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Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen 

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Roelof Bisschop, 

woordvoerder Onderwijs namens de SGP in de Tweede Kamer.

politieke column

droompolitiek
Je hebt soms van die dromen waarin alles 

goed komt. Zo’n soort droom had ik als 

onderwijsman-in-de-praktijk. Over mannen 

en vrouwen die samen met hun leerlingen 

– klassikaal en individueel – werken aan 

de ontwikkeling van die jonge mensen. 

Meesters en juffen die kinderen al jong 

hun eigen talenten en mogelijkheden leren 

ontdekken en hen voorzien van de juiste 

bagage. Bevlogen leerkrachten met hart 

voor hun leerlingen én hun vak. Samen 

hielden ze het schip van het onderwijs in de 

vaart en op koers.

Maar er was ook een politieke buitenwereld, 

die zich maar al te graag met dat schip 

bemoeide. En die buitenwereld had daar 

uiteraard verstand van, want iedereen heeft 

immers een tijdje op het onderwijsschip 

meegevaren. Heel veel stuurlui wisten dus 

vanaf de walkant precies te vertellen wat 

er allemaal met het onderwijsschip moest 

gebeuren. ‘Zorg voor meer bagage!’, ‘Beetje 

meer naar links – o nee, toch niet! ’, ‘Meer 

uren les!’, ‘Kwaliteit moet beter!’, enzo-

voorts, enzovoorts. Zo namen de problemen 

van de leerlingen en de leerkrachten toe en 

groeide de irritatie bij de bemanning.

Maar toen, in een bijzonder moment van 

zelfrefl ectie, besloten al die lieden-aan-de-

wal eens goed naar hun bemoeienissen met 

het onderwijsschip te kijken. Ze stelden in 

2007 de commissie Dijsselbloem in. In mijn 

droom verschenen heldere blauwe luchten 

boven prachtige, idyllische zeegezichten. De 

scheepskapel bracht harmonische muziek 

ten gehore en er heerste een sfeer van 

zonovergoten vreugde. De commissie was 

aan het werk.

Begin 2008 leverde zij het resultaat van haar 

noeste vlijt af, met een veelbelovende titel: 

‘Tijd voor onderwijs’. Staande ovaties, zowel 

van de bemanning als van de wallieden. 

Alom instemming: de problemen waarmee 

het onderwijsschip was opgezadeld, waren 

haarfi jn in kaart gebracht. Iedereen viel de 

analyse bij en sprak plechtig af dat het in 

het vervolg beter moest. Het onderwijsschip 

zou zelf weer haar koers bepalen. Het was 

Dijsselbloem voor en Dijsselbloem na. En ze 

debatteerden nog lang en gelukkig.

Toen ik wakker werd bleek de werkelijkheid 

er echter heel anders uit te zien. De com-

missie Dijsselbloem lijkt nooit te hebben 

bestaan. Een parlementaire onderzoeks-

commissie die een vernietigend rapport 

presenteerde over onderwijsvernieuwingen? 

De commissie die vond dat de politiek nu 

eens moest stoppen met maatschappelijke 

problemen over de schutting van het onder-

wijs te gooien? De commissie die vond dat 

de inspectie zich tot haar kerntaak moet 

beperken? De commissie Dijsselbloem?

Kijk maar naar de start van het nieuwe 

kabinet. De leuke nieuwe plannen en ideeën 

buitelen over elkaar. Zo bedacht iemand: 

leerkrachten moet eigenlijk leren herken-

nen dat er leerlingen zijn die goed zijn in 

techniek. Het kabinet noteerde daar nog 

gauw bij dat er meer gym gegeven moet 

worden en dat cultuur in het basisonderwijs 

erg belangrijk is. Het is weer als vanouds. 

Voor veel onderwijsmensen krijgt de droom 

opnieuw trekken van een nachtmerrie. 

Politiek jojo-beleid en onbetrouwbaarheid 

zijn schering en inslag. 

Desondanks heb ik nog steeds een droom. 

Een droom waarin politici uit de droom 

worden geholpen. Politici zijn er namelijk 

om het onderwijs te helpen, niet om lucht 

te geven aan hun eigen behoeften. Dat 

betekent minder regels in plaats van meer. 

Meer ruimte voor scholen en leerkrachten. 

Hopelijk gaat de Kamer de komende jaren 

een beetje met die droom aan de slag. In 

ieder geval hoop ik ook op die ene minister 

in het kabinet, de heer Dijsselbloem. Ik 

droom dat hij met enige regelmaat zijn col-

lega een por geeft en zegt: ‘Hallo, wakker 

worden, ik was er ook nog!’ 

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

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

d e  c o m m i s s i e  d i j s s e l b lo e m  l i j k t  n o o i t
t e  h e b b e n  b e s ta a n
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AVS Helpdesk – Vraag van de maand

Van de AVS

Wat is het verschil tussen ontslagbeleid en 

werkgelegenheidsbeleid? 

tekst jan stuijver

Als er onverhoopt sprake is van gedwongen ontslagen bij een 

werkgever binnen het primair onderwijs kent de CAO PO twee moge-

lijkheden. Een werkgever hanteert ofwel de regeling ontslagbeleid 

(artikel 10.4) ofwel de regeling werkgelegenheidsbeleid (artikel 

10.2). 

Ontslagbeleid
Bij ontslagbeleid wordt personeel ontslagen op grond van hun 

positie op de door de werkgever gehanteerde afvloeiingslijst. 

Voorwaarde is wel dat het betreffende personeel eerst tenminste 

één schooljaar in het risicodragend deel van de formatie (rddf ) 

is geplaatst. De werkgever moet in het bestuursformatieplan 

vastleggen welke functies binnen welke functiecategorie in het 

rddf geplaatst moeten worden. Het formatieplan moet worden 

vastgesteld vóór 1 mei, waarbij de P(G)MR instemming heeft. 

Daarna wordt besloten van welke werknemers de functie niet meer 

gehandhaafd kan worden. Het besluit om de werknemer in het rddf 

te plaatsen en de bekendmaking daarvan aan de betrokkene(n) 

moet vóór de zomervakantie schriftelijk worden medegedeeld. 

Hierbij wordt, afhankelijk van de afvloeiingsregeling, het principe 

last in fi rst out gehanteerd. Als de werkgever dit niet tijdig doet, dan last in fi rst out gehanteerd. Als de werkgever dit niet tijdig doet, dan last in fi rst out

kan de werknemer een jaar later niet ontslagen worden. Belangrijke 

artikelen in de CAO PO hierover zijn artikel 2.8, 10.4 en bijlage 3. 

Decentraal georganiseerd overleg (DGO)
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een taak en een 

functie. Personeelsleden hebben de functie leraar en als taak 

bijvoorbeeld ambulante of interne begeleiding. Een functie wordt 

in het rddf geplaatst. Bij hantering van de afvloeiingslijst kan dat 

betekenen dat een leerkracht ontslagen wordt en een AB’er of IB’er 

weer een lesgevende taak krijgt. Afwijking hiervan is alleen moge-

lijk in overleg met de vakbonden via het Decentraal Georganiseerd 

Overleg (DGO).

In een DGO kan afgesproken worden om het zogenaamde afspiege-

lingsbeginsel te hanteren. Het afspiegelingsbeginsel betekent dat 

niet alleen het last in-fi rst out-principe geldt, maar dat dit principe 

wordt toegepast binnen verschillende leeftijdscategorieën. De leef-

tijdsopbouw van het personeel blijft daarmee zoveel mogelijk gelijk 

aan de opbouw die er is voorafgaand aan de ontslagen. 

Werkgelegenheidsbeleid
Bij werkgelegenheidsbeleid heeft het personeel een werkgelegen-

heidsgarantie. Werkgelegenheidsbeleid kent geen afvloeiingsrege-

ling. Als een werkgever van mening is dat die garantie niet meer 

geboden kan worden, moet deze met de vakcentrales een sociaal 

plan overeenkomen en dient de werkgelegenheidsgarantie te 

worden opgeheven. Binnen de afspraken van het sociaal plan zal 

gedwongen ontslag zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. 

Het kader voor het sociaal plan wordt gegeven in artikel 10.3 CAO 

PO. Gedwongen ontslagen kunnen pas ingang vinden twee jaar 

na het sluiten van het sociaal plan. In noodsituaties kan van de 

bepalingen van artikel 10.2 van de CAO PO afgeweken worden. 

Dit gebeurt in overleg met de vakcentrales. 

Het werkgelegenheidsbeleid kent twee fasen, de vrijwillige en 

de gedwongen fase. Voorafgaand aan de gedwongen fase wordt 

bepaald welke functies boventallig zijn en welke personeelsleden 

worden ontslagen. Het uiteindelijke besluit moet aan de werknemer 

bekend worden gemaakt. 

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

is digitaal beschikbaar via www.avs.nl/vereniging/

overdeavs/organisatie (Jaarverslag).

Het jaarverslag van de AVS over schooljaar 2011/2012 

is digitaal beschikbaar via 

overdeavs/organisatie (Jaarverslag).

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 

januari-uitgave via www.avs.nl/evaluatiekp

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 

januari-uitgave via 
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e d u c at i e v e  r e i z e n

Subsidie voor buitenlandse 
studiebezoeken

Leerkrachten en schoolleiders van scholen en 
lerarenopleidingen kunnen tot 1 april aanstaande 
bij het Europees Platform subsidie aanvragen voor 
studiebezoeken aan het buitenland.

Het programma Bios, 

Bevordering Internationale 

Oriëntatie en Samenwerking, 

biedt hiervoor veel moge-

lijkheden, mits er sprake is 

van samenwerking met een 

buitenlandse partner, gericht 

op heldere leerdoelen. Doel is het vergroten van de internationale 

oriëntatie en de daarmee samenhangende deskundigheid van 

 (toekomstige) leerkrachten en schoolleiders, door het stimuleren 

van nascholing in het buitenland.

De subsidie geldt voor studiebezoeken wereldwijd (met uitzondering 

van Bonaire, Saba en Sint Eustachius) van minimaal vier volledige 

programmadagen tot maximaal drie weken. Per leerkracht of school-

leider geldt een maximum van 750 euro; per school is dit 3.000 euro 

per schooljaar. Nieuwe aanvragers genieten voorrang.

Maak gebruik van deze mogelijkheid! De AVS organiseert in 2013 

educatieve reizen naar Finland (Lapland/Rovaniemi), België (Brugge 

en Gent), Polen/Krakau en biedt maatwerkreizen naar onder andere 

IJsland, Indonesië, Marokko, Rusland (Moskou), Denemarken 

(Århus), Israël, Malawi, Oostenrijk-Slovenië-Hongarije en Zweden 

(Stockholm).

Meer informatie en aanmelden: www.avs.nl/educatievereizen

Subsidie aanvragen: www.europeesplatform.nl/sf.mcgi?496

De AVS biedt ondersteuning bij het aanvragen van de subsidie en 

kan de benodigde begroting van een bepaalde reis/studiebezoek 

overleggen. Neem hiervoor contact op met Monique Duparant, tel. 

030-2361010, m.duparant@avs.nl.

a v s  o p  d e  n o t  2 0 13

Leraar in de lift: toekomstgericht 
leiderschap

De AVS neemt van 22 tot en met 
26 januari 2013 deel aan de NOT in de 
Jaarbeurs in Utrecht. Naast een stand 
waarin de producten en diensten van 

de AVS getoond worden, verleent de AVS ook medewerking 
aan de inhoudelijke NOT-academy sessies. Meer specifi ek: 
aan het Young Professional Programma waarmee we de 
leerkracht met schoolleiderambitie aanspreken. Onder het 
motto ‘De AVS helpt u een handje’ helpen we ambitieuze 
leerkrachten op weg.

De AVS verzorgt in dit kader samen met Frank Koelen, directeur van 

basisschool De Bloeiende Betuwe, op de NOT 2013 een sessie voor 

young professionals over toekomstgericht leiderschap. Toekomstgericht 

leiderschap betekent onder meer: niet bij de pakken neerzitten maar 

je ondernemend opstellen. Wat zijn de onderwijsbehoeften van onze 

‘klant’, de leerlingen en ouders, om zich in de toekomstige maatschap-

pij te kunnen ontplooien? Hoe kunnen we dit realiseren? Kunnen we 

dit alleen? Zo nee, dan vraagt een toekomstgericht leider zich af hoe je 

kunt samenwerken om zo doelen te realiseren. Wat betekent dit con-

creet? Hoe neem je je team mee? Wat kom je daarbij tegen? Wat vraagt 

dit aan leiderschapscompetenties en leiderschapsstijlen? In de sessie 

vertelt schoolleider Koelen over zijn ervaringen bij het realiseren van 

de ambities van zijn basisschool. Deze ervaringen worden gekoppeld 

aan te ontwikkelen leiderschapscompetenties en leiderschapsstijlen. 

Koelen verzorgt deze sessie samen met Jacqueline Kenter, senior advi-

seur bij de AVS, op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari.

Onder het motto ‘Leraar in de Lift’ kunnen bezoekers van de AVS-stand 

via een ‘Kop van jut’ (spel) ook de verschillende stadia doorlopen van 

een leerkracht met ambitie: van klasse-assistent tot bovenschools 

manager. Iedereen die de ‘top’ bereikt krijgt daarvoor een prijs. 

Bovendien kunnen bezoekers in de AVS-stand terecht voor een gratis 

kopje koffi e of thee van Douwe Egberts. Scholen die tussen nu en 31 

maart 2013 een koffi e- en theevoorziening van DE aanschaffen ontvan-

gen een gratis Sanoma jaarabonnement (zie www.decs.nl/onderwijs). 

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

Bezoek minister en staatssecretaris
Op woensdag 23 januari zijn minister Bussemaker en staats-

secretaris Dekker vanaf 11.30 uur aanwezig op de Nationale 

Onderwijstentoonstelling. Via het College Tour-format kunnen bezoe-College Tour-format kunnen bezoe-College Tour

kers kennismaken met beide bewindspersonen. Aansluitend zullen 

Bussemaker en Dekker met bezoekers in gesprek gaan over actuele 

onderwijsthema's. De winnaars van de publieksprijs van de drie NOT 

Innovatieroutes 2013 worden ook bekend gemaakt op woensdag 23 

januari (13.30 uur).

Meer informatie en aanmelden voor de sessie van de AVS:

www.avs.nl en www.not-online.nl

Nieuwe medewerker
Jan Stuijver (j.stuijver@avs.nJan Stuijver (j.stuijver@avs.nJan Stuijver ( l) versterkt sinds 

1 december 2012 de AVS Helpdesk als adviseur. 

Hij heeft een zeer ruime ervaring als leerkracht, 

directeur, clusterdirecteur en algemeen direc-

teur in het primair onderwijs. Ook deed Stuijver 

kennis op over Passend onderwijs als bestuur-

der en lid coördinatie/stuurgroepen WSNS en was hij enkele 

jaren penningmeester van het REC 2 bestuur Noord-Holland/

Flevoland. Zijn specialisaties liggen verder op het gebied van 

de bedrijfsmatige kant van de schoolorganisatie, plan-control 

cyclus en opleiden in school. >
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Route 1 Organisatie

28    Leiders als ‘Warriors for the human spirit’
Jan Jutten (Natuurlijk leren) sessie

Een levende systeembenadering staat ver af van 

de dagelijkse praktijk van (school)leiderschap. 

Nog steeds zie je pogingen om onze wereld en 

onze scholen op een mechanistische manier te ver-

anderen: meer regels, dikke plannen, protocollen, 

aansturing, strenger straffen. Daar komt nog bij dat 

de benadering meestal gefragmenteerd is. Hoe kan het anders?

Een school is een levend systeem. Leiders worden zich in deze 

sessie ervan bewust wat dit voor hun dagelijkse werk betekent. 

We richten ons op twee essenties van systeemleiderschap:

•  dienstbaar leiderschap in kleine kring, maar wel in het belang 

van een groter geheel: wat betekent het om als schoolleider een 

‘warrior for the human spirit’ (een dappere leider die bestand is 

tegen negatieve dynamieken) te zijn? (Margaret Wheatley)

•  het systeem als geheel bekijken: de grenzen van de school reiken 

verder dan de hekken rond het schoolplein, opvoeden is immers 

een hele puzzel.

29   Educatief leiderschap: een pedagogische 
opdracht voor morgen!

Marcel Bogaarts (Bazalt) workshop
en Jack Duerings (Fydes Fontys)

Opvoeden voor de maatschappij van de toekomst 

is geen sinecure. Wie heeft immers een glazen bol 

met heldere vergezichten? Wat we vrijwel zeker 

kunnen zeggen, is dat de volwassenen van morgen 

in een andere samenleving terechtkomen dan wij 

nu beleven.

Veel toekomstscenario’s wijzen op het complexer worden van onze 

samenleving. (Over)Leven in de samenleving van de toekomst vraagt 

veel van mensen met betrekking tot bijvoorbeeld jezelf kennen, jezelf 

beheersen en jezelf begrijpen, ook in de wijze waarop je in interactie 

met anderen functioneert. Robert Marzano noemt de vaardigheden 

die betrekking hebben op deze aspecten van onze ontwikkeling: 

'conatieve vaardigheden' (aanvullend op cognitieve vaardigheden).

Maak kennis met het concept van conatieve vaardigheden en verken 

de implicaties voor uw onderwijspraktijk en de ontwikkeling van 

uw school.

Centrale afsluiting
Joop Kanen, voorzitter Loyalis en 
fanatiek bergbeklimmer

Zijn leiderschapsfi losofi e wordt gezien als toonaangevend. 

‘Als je ziet dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, 

moet je ze ook loslaten. En niet bang zijn dat ze op hun neus 

vallen, want daar leren ze van. Als je dit vertaalt naar je eigen 

organisatie en het blijkt resultaat te hebben, dan brengt dat  

een succesvolle beweging op gang die niet meer te stoppen 

is.’  Leiderschapsfi losofi e waar u in uw praktijk uw voordeel 

mee kunt doen. Kanen is een fanatiek bergbeklimmer en zal 

tijdens zijn presentatie de parallel trekken met deze uit de 

hand gelopen hobby. De door hem geleide cultuuromslag 

bij Interpolis leidde tot een grote medewerkers- én klanten-

tevredenheid.

de dagelijkse praktijk van (school)leiderschap. 

onze scholen op een mechanistische manier te ver-

anderen: meer regels, dikke plannen, protocollen, 

aansturing, strenger straffen. Daar komt nog bij dat 

Opvoeden voor de maatschappij van de toekomst 

is geen sinecure. Wie heeft immers een glazen bol 

met heldere vergezichten? Wat we vrijwel zeker 

kunnen zeggen, is dat de volwassenen van morgen 

in een andere samenleving terechtkomen dan wij 

nu beleven.

edu c at ief  l eider s c h a p

av s- con g re s  20 13

Extra sessies AVS-congres

Inschrijven voor het congres:

www.avs.nl/congres2013 

Vroegboekkorting t/m 6 februari.

nieuwe hoofdsponsor sinds verschijnen congresbrochure
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l i d  w o r d e n

Voordelig kennismaken
met de AVS

De AVS biedt 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.

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?’

Voor
slechts
15 euro! 

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

‘Wereldwijd toegang tot onderwijs voor ieder kind’

Maak het mogelijk. Word een WEF-school.
Kijk op www.worldeducationforum.com/nl wat u kunt doen om te helpen.
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Trainingen & opleidingen School for leadership
Februari 2013

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Financieel management 31 januari en 1 februari John G. de Leeuw

• Interim-management, iets voor u? 31 januari en 1 februari Tom Roetert 

• Schoolleider vakbekwaam  6 februari Tom Roetert

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

• Schoolleider startbekwaam  6 februari Tom Roetert

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

• Neurolinguistisch Programmeren – NLP (leidinggevenden) 7 en 8 februari Maartje Alma en/of Ger van Drunen

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

• Opleiding Middenkader 8 februari Bob Ravelli

• Rechten en regels (2) 12 februari Harry van Soest en/of 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/of Merlijn Norder

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 13 februari Bob Ravelli

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

Maart 2013

Opleiding/training Data Trainer/adviseur/contactpersoon

• Bouwen aan een lerende TOPschool 5 maart Jacqueline Kenter 

• Schoolleider startbekwaam  6 en 20 maart Tom Roetert 

• Schoolleider vakbekwaam  6 en 20 maart Tom Roetert 

• Timemanagement 6 maart Tom Roetert en/of Maartje Alma

• Oplossingsgerichte teamcommunicatie (2) 6 maart Gerard van Uunen en/of Jacqueline Kenter

• Verantwoording en verslaglegging 7 maart John G. de Leeuw

• De winst van verschil (2) 7 maart Ruud de Sain en/of Nynke de Geus 

• Competentiegericht coachen (2) 7 en 8 maart Tom Roetert en/of Jacqueline Kenter 

• Opleiding Middenkader 13 maart Bob Ravelli

• Effectief en effi ciënt vergaderen (2) 13 maart  Tom Roetert en/of Jacqueline Kenter

• Financieel Management (vo, serie 2) 13 en 14 maart John G. de Leeuw

• Sprekend jezelf 13 maart Maartje Alma en/of Merlijn Norder

• Appreciative inquiry: de kracht van waarderend werken (2) 14 maart Tom Roetert en/of Nynke de Geus

• Basiscursus Sociocratie 14 en 28 maart Ineke Dammers 

• Bovenschools leiderschap en Marzano (2) 14 maart Gerard van Uunen en/of Jacqueline Kenter

• Opbrengstgericht leiderschap (2) 20 maart Bob Ravelli 

• Interim-management, iets voor u? 20 maart Tom Roetert

• Competenties en Passend onderwijs (2) 20 maart Gerard van Uunen en/of Ineke Dammers

• Neurolinguïstisch Programmeren – NLP (leidinggevenden) 21 en 22 maart Maartje Alma en/of Ger van Drunen

• Succesvol onderhandelen (2) 21 en 22 maart Tom Roetert en/of Ans Keij

• Verantwoording en verslaglegging (vo) 21 maart John G. de Leeuw

• Opbrengstgericht leiderschap 21 maart Bob Ravelli en/of Jan Jutten

• Opbrengstgericht leiderschap (3) 22 maart Bob Ravelli 

• Onderwijskundig leiderschap en Marzano (4) 26 en 27 maart Gerard van Uunen en/of Jacqueline Kenter

• Meesterlijk coachen 27 en 28 maart Tom Roetert

• Brain Boost! (onderwijsgevenden) 28 maart Maartje Alma en/of Merlijn Norder

(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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Tweedaagse

Stimulerend beoordelen, het gesprek

Eendaagse voor leidinggevenden

Brain Boost!

Het beoordelingssysteem is prima in orde in uw school en niets staat 

u in de weg om een beoordelingsgesprek te hebben met uw mede-

werkers. Maar toch komt het er niet van. Kennelijk is er toch nog een 

struikelblok om het als vanzelfsprekendheid te zien als afronding van 

de gesprekkencyclus. Waar ligt die blokkade? Een goed systeem en 

een prima voorbereiding verdienen een vaardige gesprekspartner. 

In deze training staan de vaardigheden in het beoordelingsgesprek 

centraal, met als doel deze te verbeteren en het beoordelingsgesprek 

de gewenste sturende werking te geven.

Doelgroep: iedereen binnen de organisatie die daadwerkelijk 

beoordelingsgesprekken voert.

Data: 6 en 7 februari 2013

Kosten: leden t 1.045 / niet-leden t 1.245 (incl. boekje en CD-rom 

Stimulerend beoordelen)

Uitvoering: Jacqueline Kenter en/of Tom Roetert

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: voorjaar 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.

Twee tweedaagsen en een terugkomdag of vier eendaagsen

Neurolinguïstisch programmeren (NLP)
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)

Lees verder >
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Professionaliserings- en Innovatiecentrum
Funderend Onderwijs

De AVS organiseert maatwerktrainingen (in company) in company) in company

sociale media voor basisscholen. Onlangs volgde 

basisschool Anton van Duinkerken in Bergen zo’n 

studiemiddag.

tekst winnie lafeber

Het gebruik van sociale media in de klas staat nog in de kinder-

schoenen op deze school. Er is nog geen Facebook- of Hyvespagina, 

de school twittert niet, maakt geen gebruik van wiki’s en doet niet 

aan webcare. Wel is een aantal – jonge – leerkrachten privé bezig 

met sociale media en heel soms doen ze er iets mee met leerlin-

gen. De studiemiddag is bedoeld als kennismaking met sociale 

media. AVS-adviseur Tom Roetert geeft aanknopingspunten en 

achtergrondinformatie om te onderzoeken of de school dit verder 

wil ontwikkelen. Hoe kun je als school bijvoorbeeld YouTube en 

andere sites praktisch gebruiken? Op welke manier wil de school 

kennis overdragen aan leerlingen? Roetert vertelt dat je niet met 

sociale media moet beginnen ‘omdat de rest het ook doet’. Het 

is een middel, geen doel op zich. Hij illustreert aan de hand van 

fi lmpjes wat de reikwijdte is van nieuwe ontwikkelingen en hoe snel 

sociale media oprukken (shifthappens.wikispaces.com). Kinderen 

zijn digital learners, ze zijn ermee opgegroeid en weten niet beter. 

Leerkracht en bovenbouwcoördinator Ilona Rottier merkt op: 

“Wij belemmeren kinderen in hun ontwikkeling als we niet mee-

gaan. We verbieden mobieltjes in de klas, maar dat heeft met angst 

te maken. Je hebt toch een voorbeeldfunctie.” Roetert benadrukt de 

grote invloed van sociale media op de meningsvorming: vrienden 

die iets goed- of afkeuren (liken) worden veel serieuzer genomen 

dan ‘traditionele’ reclame. Dit raakt scholen ook.

Nuttig  Voor het onderwijs zijn een aantal sociale media zeker 

van nut, zoals Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, Wiki (leerwiki.

nl), slideshare (presentaties delen) en fl ickr (foto’s delen). Roetert 

wijst op het gebruik van Twitter om tips en artikelen van collega’s 

op andere scholen te ontvangen en om contact te onderhouden 

met ouders. Als ouders klachten verspreiden via Twitter moet 

je daar als school iets mee. LinkedIn is interessant door de vele 

discussiegroepen en ook bij solliciteren is het noodzakelijk een 

pagina aan te maken met je cv. Op YouTube zijn veel lessen te 

vinden en kinderen kunnen leren zelf een fi lmpje te maken. Ook op 

leerwiki.nl staan kant-en-klare lessen.

Maatwerktraining sociale media is eyeopener

‘Er liggen veel kansen richting ouders’

Studiedagdeel

Rechten en regels bij aanname en ontslag van personeel
Als u te maken krijgt met ontslag van een werknemer, krijgt u ook 

met vele regels en procedurele stappen te maken. Uiterst belangrijk 

hierbij is om de goede stappen te zetten en te kunnen anticiperen 

op toekomstige verplichtingen. Om problemen te voorkomen is het 

van belang om bij het in dienst nemen van personeel (bijvoorbeeld 

op basis van vervanging) al te bekijken welke verplichtingen u 

mogelijk in de toekomst gaat opbouwen. Aan de hand van praktijk-

situaties wordt de wet- en regelgeving inzichtelijk gemaakt en het 

samenhangende systeem van regels verduidelijkt. Met aandacht 

voor de verschillen tussen openbaar en bijzonder onderwijs.

Doelgroep: directeuren en P&O-functionarissen

Datum: 12 februari 2013

Kosten: leden t 225 / niet-leden t 325

Uitvoering: Harry van Soest en/of Anita Vink

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

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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Een school kan met behulp van sociale media kennis delen, 

 co-creëren en communiceren met andere leerkrachten, leerlingen 

en ouders. Wel is het belangrijk om huisregels of een protocol op 

te stellen, aan webcare te doen en leerkrachten en ouders erbij te 

betrekken. Op de vraag of je vrienden moet worden met leerlingen 

of ouders antwoordt Roetert: “Het is beter vrienden te worden van 

de school.” Een van de hoofdtaken van leerkrachten is kinderen 

wegwijs te maken in de veelheid aan informatie. Het aloude 

kennismonopolie is weg, leerkrachten zijn procesbegeleiders 

geworden. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat kinderen op afstand 

beter leren dan in de les. Dat zegt iets over het nut van digitale 

informatie(verspreiding).

Cyberpesten  Natuurlijk zijn er ook nadelen. Denk maar aan 

cyberpesten, een mogelijke verslaving of het klakkeloos overnemen 

van – onjuiste – informatie. Maar volgens Roetert kan een school 

niet om sociale media heen. “Wat als ouders niet voor een school 

kiezen, omdat deze bijvoorbeeld geen Facebookpagina heeft en 

de concurrentie wel?” Schoolleider Frans de Graauw meldt dat de 

school wel al een Facebook- en Twitteraccount heeft vastgelegd, 

maar dat hij binnenkort teambreed wil bespreken ‘hoe nu verder’. 

William Jongenelen, adjunct: “Het is goed te weten waar we nu 

staan. Ik besefte niet dat het zo veelomvattend en groots is. We 

werken al wel met nieuwe webbased methodes die zich meer webbased methodes die zich meer webbased

richten op sociale media en we zijn net gestart met Safe school, 

een soort afgeschermde community voor oudercommunicatie.” Het community voor oudercommunicatie.” Het community

enthousiasme en de bereidheid van het team zijn na deze middag 

verder versterkt.

m e e r  w e t e n ?
AVS-adviseurs Tom Roetert, Bob Ravelli en Merlijn Norder 

verzorgen studiemiddagen op maat over sociale media. Voor hele 

schoolteams (inclusief de schoolleider), bovenschools managers 

met hun directeuren, (G)MR en ouderraden of individuele 

leerkrachten.

Kosten: 65 euro per persoon

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/pifo/socialemedia

Of mail/bel naar socialemedia@avs.nl, tel. 030-2361010 

(Margriet van Ast).

‘ w e  b e l e m m e r e n  k i n d e r e n 
i n  h u n  o n t w i k k e l i n g  a l s  w e 
n i e t  m e e g a a n ’
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voor: schoolleiders primair onderwijs

van: NSA

wanneer: 4, 5 en 6 maart

waar: Drachten, Amersfoort en Eindhoven

wat: drie gratis regionale bijeenkomsten

NSA beroepsstandaard
De NSA heeft onlangs de nieuwe beroepsstandaard uit-

gebracht, inclusief het digitale instrument ‘NSA EFFECt’, 

waarmee schoolleiders generieke competenties specifi ek 

kunnen maken (zie ook Kader Primair 2, oktober 2012, pag. 

40). Doel van de bijeenkomsten is het introduceren van de 

nieuwe beroepsstandaard en de werkwijze van het instrument. 

Hierin zal uiteengezet worden hoe schoolleiders er binnen hun 

bestuur en/of school mee kunnen werken. Aanmelden kan via 

drachten@nsa.nl (4 maart), amersfoort@nsa.nl (5 maart) of 

eindhoven@nsa.nl (6 maart).

voor: schoolleiders

van: CAOP Research i.o.v. Arbeidsmarktplatform Primair 

Onderwijs

wat: onderzoeksrapport/good practices

Werven en behouden van 
schoolleiders

Handvatten voor de ontwikkeling en verdere professionalisering 

van het schoolleidersvak. Over succesvolle leiderschaps-

praktijken, benodigde competenties en het opleidingenveld. 

Met goede voorbeelden en tips voor het werven, opleiden en 

begeleiden van schoolleiders van binnen en van buiten de eigen 

sector (o.a. kweekvijvers en regionale opleidingstrajecten). Ook 

staan er voorbeelden in van activiteiten om schoolleiders voor 

het onderwijs te behouden. www.arbeidsmarktplatformpo.nl

voor: schoolbesturen, schoolleiders en gemeenten

van: uitgeverij Kluwer

wat: boek

Krimp als uitdaging
Leidraad om personele en fi nanciële ‘rampen’ te voorkomen en 

de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. De praktijkvoor-

beelden laten zien dat door de handen ineen te slaan gedwon-

gen ontslagen kunnen worden voorkomen en dat geplande 

sluiting van scholen niet hoeft te leiden tot kwaliteitsverlies. 

Met aandacht voor meerjarig beleid, leerlingprognoses, orga-

nisatie, fi nanciën, huisvesting, communicatie en verschillende 

krimpscenario’s afhankelijk van de regionale situatie en de 

onderlinge verhoudingen. ISBN 978 90 13 10920 7

tenslotte  Voor u geselecteerd

t r a i n i n g
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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: professionals in het onderwijs, de opvoeding, zorg en 

welzijn, opleiders, studenten

van: Mytylschool Tilburg

wanneer: 6 maart

waar: Mytylschool Tilburg

wat: studiedag

De kracht van 
oplossingsgericht werken

Met Dr. Ben Furman, de bedenker van Kids’ Skills en Mission 

Possible en medebedenker van het oplossingsgericht werken. 

Centraal in zijn lezingen staat dat praktisch alle problemen 

kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld 

moeten worden. Furman treedt internationaal op als des-

kun dige op het gebied van oplossingsgerichte therapie, 

teamontwikkeling en systeemdenken. Met goede voorbeelden 

van oplossingsgericht werken vanuit het werkveld/de praktijk. 

Inschrijven kan tot 20-2-2013. Meer informatie: Marja van Esch, 

Mytylschool Tilburg, tel. 06-33712678 en www.benfurman.com

voor: onderwijs

van: APS

wat: spel

Vooroordelenspel (hoog)
begaafdheid Junior

Vervolg op het Vooroordelenspel (hoog)begaafdheid voor 

volwassenen. Heeft op veel scholen het gesprek over (hoog)

begaafdheid op een speelse manier op gang gebracht. Scholen 

hebben zo de bij hen levende vooroordelen ontmaskerd en 

de stap gemaakt om een (hoog)begaafdheidsbeleid op te 

zetten. Het spel bevat uitspraken van leerlingen over (hoog)

begaafdheid. Sommige uitspraken zijn waar (feit), andere niet 

(vooroordeel). www.aps.nl
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voor: geïnteresseerden

van: internationale ontwikkelingsorganisatie VSO

wanneer: 9 februari

waar: omgeving Utrecht

wat: gratis informatiebijeenkomst

Werken in een 
ontwikkelingsland

Vanuit ontwikkelingslanden is er veel vraag naar deskundigen, 

vooral uit het onderwijs, die hun kennis en ervaring duurzaam 

willen delen met lokale collega’s. Wil je concreet meewerken 

aan een rechtvaardiger wereld zonder armoede en wil je tijdelijk 

leven in Afrika of Azië? VSO informeert belangstellenden over 

werken in een ontwikkelingsland. Laat je adviseren over de 

mogelijkheden op jouw vakgebied en ontmoet vakgenoten die 

in een ontwikkelingsland hebben gewerkt. www.vso.nl

voor: leerkrachten, ib’ers, rt’ers, (cogmed-)coaches, ouders, 

(neuro)psychologen

van: prof. dr. Torkel Klingberg/Pearson Assessment & 

Information

wat: boek (2011)

Het lerende brein
Klingberg heeft het immer groter wordende reservoir aan 

kennis over het brein gebundeld, geordend en  toegankelijk 

gemaakt voor onderwijzend personeel, ouders en hulp-

verleners. Met vele voorbeelden gaat hij in op vragen als: 

hoe maken we de stap van kennis over zenuwcellen naar het 

onderwijs in het klaslokaal? Klingberg pleit voor integratie van 

deze kennis in de lerarenopleidingen. ISBN 978 90 265 2239 0, 

bestelling-nl@pearson.com

voor: leerlingen groep 8 en ouders

van: Stichting Schoolinfo i.o.v. VO-raad

wat: website en app

Hulp bij kiezen vo-school
Om kinderen van groep 8 en hun ouders te ondersteunen bij de 

stap naar het voortgezet onderwijs, is er nu naast een website 

ook de Schoolkompas app. Met informatie over vo-scholen aan 

de hand van vijftien kenmerken, waarmee basisschoolkinderen 

en hun ouders scholen kunnen zoeken en vergelijken. De 

gegevens komen met name uit Vensters voor Verantwoording, 

waarbij 98 procent van de vo-scholen de eigen resultaten 

online presenteert op www.schoolvo.nl. Meer informatie: 

www.schoolkompas.nl

voor: leerkrachten po en vo

van: Breinreeks van Bazalt en HCO

wat: uitgave (2012)

De principes van 
breinvriendelijk leren

‘Krachtig Onderwijzen’ gaat in op de kernprincipes en werk-

wijzen die het leren stimuleren. Een vertaling en bewerking 

van het boek Fierce Teaching, van de Amerikaanse expert in 

Brainbased learning, Eric Jensen, die neurologische  kennis 

vertaalt naar praktische toepassingen in de klas. Vanuit 

kennis over de werking van het brein kan een leerkracht met 

aangeleerde strategieën/werkwijzen invloed uitoefenen op de 

betrokkenheid en leerresultaten van leerlingen. 

ISBN: 9789461181015

voor: onderbouwleerkrachten, pedagogisch medewerkers, 

schoolleiders en managers

van: OCGH Advies en OMJS

wanneer: 6 februari

waar: Conferentiehotel Willibrordhaeghe in Deurne (NB)

wat: conferentie

Inspiratiedag voor het
jonge kind

Thema dit jaar is ‘Creatief zijn, geen kunst’. Met verschillende 

workshops waarbij de focus ligt op het jonge kind in de leeftijd 

van 2-6 jaar. Ook is er een informatiemarkt waar verschillende 

organisaties zich presenteren. www.inspiratiedagjongekind.nl

voor: professionals die binnen de context van een klas of 

(leef )groep werken met kinderen met gedragsproblemen

van: Euregionaal Congresburo (ECB)

wanneer: 31 januari

waar: Aristo Eindhoven

wat: landelijk symposium

Gedragsproblemen in de groep
Als gevolg van onderliggende pathologie (zoals ADHD) of hun 

opvoedingsgeschiedenis (zoals mishandeling of  verwaarlozing) 

kunnen kinderen gedrag vertonen dat, met name in een 

groep en/of klas, moeilijk te hanteren is. De professional 

wordt ongewild geconfronteerd met spanningsvelden op het 

gebied van leerprestaties versus gedragsregulatie. Sociaal-

emotioneel leren lijkt in de plaats te komen van opbrengst-

gericht leren. Onder anderen prof. Dolf van Veen en drs. Marjon 

ten Heggeler-Bliek leveren een bijdrage aan dit symposium. 

http://congresburo.com
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boekbespreking

De titel ‘Het komt op de leraar aan’ sprak me direct aan. Het is één van die 

uitspraken die ik zelf vaak gebruik tijdens bijeenkomsten met schoolleiders. 

De achterfl ap belooft dat leerkrachten door het lezen van het boek anders 

naar hun beroep leren kijken en dat er ideeën worden aangedragen waarmee 

hun werkomgeving veranderd kan worden. Vooral dat laatste leek me ook van 

belang voor hun leidinggevenden. tekst tom roetert, avs

Het is geen boek met een kop en een 

staart, maar een bundel met artikelen 

van verschillende auteurs. Dat is ook 

meteen het manco. Verschillende stijlen, 

verschillende insteken en soms verschil-

lende doelgroepen, zoals de leerkracht 

of zijn/haar leidinggevende. De inhoud 

gaat van concreet en praktisch tot zwaar 

theoretisch. En dat laatste bedoel ik heel 

letterlijk. Bij sommige bijdragen kreeg ik 

sterk de sensatie van een omgevallen boe-

kenkast: het ene na het andere onderzoek 

wordt aangehaald en de overkoepelende 

visie ontbreekt. Jammer is ook dat in dit 

boek uit 2011 soms krantenartikelen wor-

den aangehaald uit 1997. Daarmee komen 

de inzichten soms gedateerd over en dat 

is zonde, want de strekking van sommige 

artikelen is zeer de moeite waard.

Het boek is dus een verzameling van 

artikelen door auteurs die hun sporen 

in het onderwijsveld hebben verdiend. 

De volgende hoofthema’s komen aan 

bod: maatschappelijke waardering of 

beroepstrots; loopbaanperspectief; de 

druk van ouders; werkdruk; maatschap-

pelijke verwachtingen; vergadercultuur; 

relatie tussen leerkrachten en school-

leiding en Passend onderwijs. In diverse 

artikelen worden de trends en de – soms 

het komt op de leraar aan
wetenschappelijke – inzichten op deze 

onderwerpen goed beschreven.

Een aantal bijdragen heb ik met plezier 

gelezen. Het artikel van Peter de Vries 

(CPS) over omgang met ouders getuigt van 

een genuanceerde kijk op de soms gecom-

pliceerde verhoudingen tussen ouders en 

leerkrachten. Hierbij is het prettig dat het 

verhaal met onderzoekscijfers wordt onder-

steund en geïllustreerd. Daarnaast biedt 

het artikel praktische handvatten voor elke 

leerkracht. Ook de (andere) thema’s op zich 

vormen al een welkome aanzet tot refl ectie 

voor elke leerkracht: loopbaanontwikke-

ling, beroepstrots, et cetera.

Het is jammer dat bepaalde thema’s, die 

altijd boven water komen zodra het gaat 

om het beroep van leraar, niet verder 

worden uitgediept. Werkdruk, vakanties, 

de maatschappelijke verwachtingen... Dit 

zijn thema’s die elke leerkracht kent en 

deze hoofdstukken lijken dan ook eerder 

een verdedigingspleidooi voor de niet-leer-

kracht. Interessanter zou het zijn geweest 

om de expertise van een buitenstaander 

hierop los te laten. Neem bijvoorbeeld het 

artikel over werkdruk. Dit gaat volledig uit 

van de ervaren werkdruk door leerkrachten, 

maar verzuimt om daadwerkelijk een 

vergelijking te maken met de gemaakte 

werkuren in andere sectoren. De tips om 

werkdruk beheersbaar te houden lijken 

vooral gericht op beleidsmakers en school-

leiders. Niet op de leerkracht zelf.

Ondanks deze punten van kritiek kan ik 

het boek toch aanraden. Er staan een paar 

goede artikelen in die praktisch toepasbare 

tips geven voor leerkrachten en leiding-

gevenden. Vooral de besproken relatie 

tussen leerkrachten en schoolleiding is 

voor leidinggevenden zeer interessant. 

Daarnaast is het goed dat leerkrachten dit 

soort zaken ook eens aangeboden krijgen 

en daar samen met hun collega’s over kun-

nen discussiëren. 

Het komt op de leraar aan, onder redactie van 

Van Beurden en Dietvorst, Boom/Lemma uitgevers, 2011,

ISBN 978-90-5931-686-7

Alle eerder verschenen boekbesprekingen zijn terug te  vinden 

op www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/

kaderprimair/boekbesprekingen.

vo o r a l  d e  b e s p r o k e n 
r e l at i e  t u s s e n 
l e e r k r a c h t e n  e n 
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o n d e r z o e k s c i j f e r s 
w o r d t  o n d e r s t e u n d 
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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?

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

Spectrum-SPCO staat voor Protestants 
Christelijk Basisonderwijs, is verantwoordelijk 
voor negen basisscholen in Lansingerland 
met ruim 2300 leerlingen en 200 
medewerkers.

CBS Prins Willem-Alexander is onderdeel van 
Spectrum-SPCO en heeft ruim 350 leerlingen 
met 16 groepen en een enthousiast team 
van 25 medewerkers.

Wij zoeken een

INSPIRERENDE DIRECTEUR

Meer informatie over deze functie is te 
vinden op www.spectrum-spco.nl
Wilt u meer informatie over de school, kijk 
dan op www.pwabasisschool.nl

Spectrum-SPCO
     
CBS Prins Willem-Alexander

ad
ve

rt
en

ti
e

Gezocht:
Ondernemende directeur/bestuurder 

met hart voor praktijkonderwijs in Roermond
(speciaal onderwijs)

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?



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 voor minder dan de helft van de prijs naar ons congres!

Wie nu AVS-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 op www.avs.nl/congres2013. 

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

betaal slechts 
d 250 ipv d 510 !

En kom voor minder dan de helft van de prijs naar ons congres!

ed u c at ief  l eid er s c h a p


