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Gedreven ondernemers
Vraag een succesvol ondernemer eens naar de reden waarom hij
of zij ooit een zaak begon. De ogen gaan eerst dromerig staan,
dan glanzen, de stem klinkt overtuigend, de houding straalt
zelfbewustzijn en trots uit. Agrariërs en aannemers laten wellicht
hun handen zien: ‘Met deze handen is het begonnen, met deze
handen.’ Hoe zit dat in het onderwijs? Over investeringen,
opbrengsten, motivatieproblemen en doemscenario’s.
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Meer meisjes naar school
De oorlog tussen Israël en Libanon, een gebrek aan
democratische ontwikkelingen en onderdrukking van
vrouwen zijn onderwerpen die in de berichtgeving over de
islamitische en Arabische wereld overheersen. Verhalen
over positieve ontwikkelingen bereiken ons veel minder. Zo
wordt er bijvoorbeeld hard aan getrokken om het primaire
onderwijs in Jemen te verbeteren. Daarbij moeten wel de
nodige obstakels overwonnen worden.

> 32

De manager in het vizier
Onderwijsmedewerkers spreken zich uit over hun werk, hun
verwachtingen en hun beelden. Media storten zich op de
manager, die door zijn of haar werknemers met kritiek
overladen is. De professionals roeren zich, maar waar baseren
zij zich op? Hoog tijd voor een blik in perspectief. Hoe staat het
met de waardering voor schoolleiders? Reacties van en over
professionals.
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Weg met het Moet-isme
Targets halen, nieuwe onderwijsmethoden toepassen,
een leuke leerkracht maar ook een goede collega zijn:
onderwijspersoneel moet een heleboel. En in dat moeten
schuilt volgens onderwijsbegeleider en onderzoeker Fred
Korthagen het probleem. Hij motiveert schoolteams met
een succesvolle methode genaamd Multi-level Learning.

> 22
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Nieuwe kansen

Als u dit leest, is de vakantie ook in het noorden van ons land voorbij
en is het schoolleven weer begonnen. Ik hoop dat u bent uitgerust en
weer met een opgeladen accu aan het werk bent gegaan. Dat geldt in
ieder geval voor de AVS en de AVS’ers. Het wordt immers weer een
enerverend jaar: met verkiezingen op komst, de vorming van een
nieuw kabinet, een nieuw regeerprogramma en dus ook voor ons nieu-
we kansen om de dames en heren in Den Haag ervan te overtuigen dat
het bij het roepen om investeringen in onderwijs niet alleen bij woor-
den moet blijven, maar dat er nu ook echt geld moet komen. Tijdens de
jaarrede op ons congres in april heb ik aangekondigd dat de AVS zich
daarvoor sterk gaat maken. Ook wij zijn echter verrast door de kabi-
netscrisis in juni en het naar voren halen van de verkiezingen. We
nemen echter het voortouw om ons samen met de andere onderwijs-
organisaties in te zetten om nieuwe investeringen in een nieuw regeer-
akkoord voor elkaar te krijgen. Daarbij ligt wat ons betreft de nadruk op
investeren in mensen en gebouwen. U zult daar binnenkort meer over
horen, maar ik roep u nu alvast op om ons massaal te ondersteunen.

Kort voor de zomervakantie stuurde Maria van der Hoeven de Onder-
wijsmonitor 2006 naar de Tweede Kamer. Het is al met al een lijvig rap-
port, maar met enkele opmerkelijk zaken. Zo wordt het personeel in
het primair onderwijs van alle sectoren het hoogst gewaardeerd door
ouders (een 7.6!); vindt een duidelijke meerderheid van de ouders dat
buitenschoolse opvang een taak is van overheid en ouders (en niet van
scholen); blijkt opnieuw dat de schoolkeuze van ouders bepaald wordt
door het imago van de school en de afstand van huis en vindt men dat
scholen meer aandacht moeten besteden aan normen en waarden,
orde, netheid en sociale vaardigheden. Vooral dat laatste is opmerke-
lijk, omdat dit natuurlijk primair een taak is voor ouders zelf. Maar
orde, normen en waarden en sociale vaardigheden worden van oudsher
al door scholen onderwezen en gepraktiseerd. Als ze dat niet zouden
doen, is samenwerken met zoveel kinderen in een beperkte ruimte
ondoenlijk. En het zijn nu juist de ouders die hier steken laten vallen.
Het debat zou zich moeten toespitsen op hoe scholen en ouders op één
lijn kunnen blijven als het gaat om de opvoeding van de leerlingen.
Helaas geven veel ouders hierin ook zelf niet het goede voorbeeld.
Dat de agressie van ouders richting scholen de laatste jaren sterk is
gestegen, spreekt boekdelen.

Ik wens u een vruchtbaar schooljaar toe en hoop velen van u de
komende maanden weer te mogen ontmoeten.

Kaderspel > Ton Duif
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Kritiek op wachtlijsten 
speciaal onderwijs
In het manifest Onderwijs als kinderrecht stelde de PvdA begin dit schooljaar – samen met elf

maatschappelijke organisaties – dat minister Van der Hoeven ruim tweeduizend kinderen die speciaal

onderwijs vragen onnodig thuis laat zitten.

De ondertekenaars van het manifest,
waaronder ook de Algemene Onderwijs-
bond (AOb), de Nederlandse Vereniging
voor Autisme, de adhd-vereniging
Balans en de federatie van oudervereni-
gingen, vinden dat de minister veel te
weinig doet om de wachtlijsten in het
speciaal onderwijs aan te pakken. Een
grote groep leerplichtige kinderen met
gedrags- en leerproblemen zou maan-
denlang moeten wachten op een
geschikte plek. Het Gronings Instituut
voor Onderzoek van Onderwijs (GION)
schatte het aantal ’thuiszitters’ in het
gehele onderwijsveld begin dit jaar nog
tussen de 2500 en 5000 leerlingen. Vol-
gens de PvdA hoort een deel daarvan in
het speciaal onderwijs thuis. Maar daar
zou geen plek zijn vanwege geldgebrek.
Scholen in het speciaal onderwijs krij-
gen pas een vergoeding als ze meer dan
15 procent extra kinderen toelaten. Zo
niet, dan gaat het ten koste van hun
eigen budget. Pas bij het vaststellen van
een nieuw onderwijsbudget worden de
extra kinderen meegeteld. Voor veel
scholen komt het geld dan te laat. Zij
weigeren daarom tussentijds kinderen
met leer- en gedragsproblemen aan te
nemen. Als het aan de PvdA ligt moeten
er dan ook miljoenen extra gestoken
worden in het speciaal onderwijs.

Van der Hoeven
De minister bestrijdt dat ruim tweedui-
zend kinderen met grote gedrags- en
leerproblemen thuis zitten. In haar
online dagboek, de week van M, schrijft
Van der Hoeven: “De getallen waarover
wordt gesproken kloppen niet. Er zijn
in heel Nederland 94 echte ‘thuiszit-
ters’. Daarnaast zijn er zo’n 3.000 kinde-
ren die op een wachtlijst staan of nog

moeten worden geïndiceerd. Deze kin-
deren zitten wel degelijk gewoon op
school. Overigens heb ik 70 miljoen
euro extra uitgetrokken voor het speci-
aal onderwijs. Een verandering van het
bekostigingssysteem door niet meer te
kijken naar het aantal leerlingen uit het
vorig jaar maar uit het jaar van aanmel-
ding, is gemakkelijker gezegd dan
gedaan. En het lost de kern van de zaak
niet op: het enorm gegroeide aantal
leerlingen dat een verwijzing krijgt
naar cluster 4 (kinderen met een
gedragsprobleem).” De minister wil
eerst onderzoeken of kinderen niet te
gemakkelijk naar dit cluster verwezen
worden. Vierentwintighonderd kinde-
ren worden momenteel onderzocht. Uit
dat onderzoek moet blijken of zij beter
normaal of speciaal onderwijs kunnen
volgen.

Goede antwoord?
Jos Hagens, AVS adviseur op het gebied
van Onderwijs & Leerlingzorg: “Vragen
om miljoenen voor onderwijs is juist,
maar investeringen in het speciaal
onderwijs hoeven niet noodzakelijk het
goede antwoord te zijn. Het is onomstre-
den dat de problematiek van opvoeden
en onderwijzen in de huidige tijd een
stuk complexer en ingewikkelder is dan
decennia geleden. Als de mogelijkheden
van ouders en de professionaliteit van
leerkrachten daar onvoldoende op inge-
speeld zijn, ontstaan er steeds eerder en
steeds meer problemen. Dat leidt nu bij-
na automatisch tot verwijzing naar het
speciaal onderwijs en daarom is daar
steeds meer geld nodig.” Al in 2005
toont de Inventgroep in het rapport
‘Helpen bij opvoeden en opgroeien’ aan
dat investeren in preventie en vroege

interventie economisch het meest ren-
dabel (goedkoopst) is. Hagens: “Maar
onze hele structuur is zo ingericht dat
we wachten op vastlopen en mislukken
en dat er dan dure en langdurige onder-
steuning gegeven moet worden. Als de
politiek de vraag om miljoenen extra
voor onderwijs eens niet zou zien als kos-
ten (uitgaven voor duur speciaal onder-
wijs) maar als investering (ontwikkeling
van betere preventie en vroege interven-
tie), zou een ander gesprek kunnen
plaatsvinden. Dan zou een traject als
Passend Onderwijs in relatie tot de
Operatie Jong alle ontwikkelruimte kun-
nen krijgen. Volgens de AVS het juiste
antwoord op deze juiste vraag!” <

Inmiddels heeft minister Van der Hoeven

een brief aan de Tweede Kamer gestuurd

over de groei van het (voortgezet) speciaal

onderwijs, in het bijzonder cluster 4. Deze

groeit zorgt voor onvoorziene begrotings-

overschrijdingen. In een aantal media is vol-

gens de AVS onterecht de suggestie gewekt

dat deze brief de aankondiging zou zijn

van verscherpte criteria voor een ‘rugzak’,

bezuinigingen op het rugzakbeleid en spe-

ciaal onderwijs, en het terugbrengen van

rechten van ouders. Dit beeld is niet juist.

Natuurlijk vereist de groei nadere bezinning

en maatregelen, maar de brief van de

minister benadert het probleem juist erg

genuanceerd en voorzichtig.

Een uitgebreidere en inhoudelijk onder-

bouwde AVS reactie op de brief en de voor-

stellen daarin vindt u op > www.avs.nl >

Werkgeverszaken > Onderwijs & Leerling-

zorg > Speciaal onderwijs

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Onderwijsraad: meer waardering
voor leerkracht
De Onderwijsraad heeft op 31 augustus het advies Waardering voor het leraarschap uitgebracht aan

de Tweede Kamer, met het oog op het verwachte lerarentekort door de pensioneringsgolf die zich

vanaf 2007 zal voordoen. Maatregelen als het bieden van een aantrekkelijk carrièreperspectief en

concurrerende arbeidsvoorwaarden zijn volgens de raad noodzakelijk om leerkrachten voor het

onderwijs te behouden en nieuwe leerkrachten aan te trekken.

De Onderwijsraad roept dringend op de
tekorten nú aan te pakken en niet te
wachten tot problemen echt nijpend
worden. Bij het kiezen voor een loop-
baan moet het onderwijs een volwaardi-
ge optie zijn en blijven, ook onder groe-
pen die nu niet vaak voor deze sector
kiezen (waaronder voltijders, mannen,
allochtonen en academici). Ook worden
vooral in het basisonderwijs steeds min-
der zij-instromers aangesteld, omdat de
investering niet in verhouding zou staan
tot de opbrengst. De Onderwijsraad
bepleit dat het vak zowel financieel (sala-
ris) als inhoudelijk (opleiding) aantrekke-
lijker moet worden en meer perspectief
moet bieden. Overigens speelt het ver-
wachte personeelstekort minder in het
PO dan in het VO, omdat er de afgelopen
jaren minder kinderen geboren zijn.

Integraal personeelsbeleid
Met een goed, leeftijdsbewust, meerja-
rig personeelsbeleid kan het onderwijs-
veld inspelen op de verwachte tekorten,
stelt de Onderwijsraad. Naast het kwan-
titatieve aspect is ook een kwaliteitsim-
puls nodig. De raad spreekt over meer
functiedifferentiatie binnen de sector
(lastiger in het PO door minder aanvul-
lende taken), combinatiefuncties met

buitenschoolse educatiegerichte loop-
banen, speciale bachelor-, master- of
promotieopleidingen, concurrerende
arbeidsvoorwaarden (diplomabonus),
boventallige pools om personeel vast
te leggen en meer aandacht voor stage-
plaatsen voor allochtone studenten.
Schoolbesturen en -managers zouden
de bezwaren van team en ouders tegen
allochtoon onderwijspersoneel meer
weg moeten nemen.
Om scholen in staat te stellen een for-
matiebeleid voor de langere termijn
te voeren, moeten volgens de raad snel
kengetallen aan het veld ter beschik-
king worden gesteld. In het formatie-
beleid moet dan indien nodig rekening
gehouden worden met een ander
onderwijsproces. Niet alleen vanuit het
perspectief van de leerling, maar ook
vanuit de leerkracht (ander type leer-
kracht). Met name basisscholen hebben
vooralsnog een beperkte blik op hun
formatieplanning en kijken niet vaak
verder dan één jaar vooruit. Een pro-
actieve houding op dit vlak is dus aan-
bevelenswaardig. Het lijkt erop dat
binnen grote school(besturen) en
samenwerkingsverbanden meer moge-
lijkheden zijn om een professioneel
personeelsbeleid vorm te geven.

Parlementair onderzoek
Om te laten zien dat de positie van de
leerkracht cruciaal is, zou de Tweede
Kamer een parlementair onderzoek
naar de positie van de leerkracht moe-
ten uitvoeren. Volgens de Onderwijs-
raad kan de Kamer daarmee onder an-
dere de rolverdeling beter gaan sturen
(welke instantie neemt welke taak op
zich) en alert zijn op mogelijke down-
grading en ‘ontacademisering’ in het
onderwijs.

AVS voorzitter Ton Duif is blij met het
advies van de Onderwijsraad: “Er moet
nu echt geïnvesteerd worden in de leer-
kracht, en natuurlijk ook in het school-
management.” Of een parlementair
onderzoek veel oplevert, is volgens hem
moeilijk te overzien. “Maar dit acht ik
niet nodig om de leerkracht op de agen-
da te krijgen. Deze staat er immers al
jaren op, maar echte investeringen blij-
ven uit. Ook de verkiezingsprogramma's
van de diverse partijen stemmen de AVS
in dit verband helaas nog niet vrolijk.” <

Meer informatie over het advies

‘Waardering voor het leraarschap’ vindt u

op www.avs.nl > Nieuws



Handreikingen en voorlichting WMS
Als alles volgens plan verloopt, wordt op 1 januari 2007 de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)

ingevoerd. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met het voorstel voor de WMS. De gezamenlijke

onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, hebben de handen ineen geslagen en zijn bezig handreikingen

te ontwikkelen en voorlichtingsactiviteiten te organiseren.

Voor een adequate invoering van de
nieuwe wet is het nodig dat alle bij de
medezeggenschap betrokkenen – zoals
bestuur, schoolleiding, leerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel en
ouders – voldoende op de hoogte zijn
van de veranderingen die de WMS met
zich meebrengt. Door de invoering van
de WMS krijgen het bevoegd gezag en
de (G)MR te maken met een wettelijke
regeling die veel ruimte biedt voor een

eigen invulling van de medezeggen-
schap. De vormgeving van de medezeg-
genschap is niet langer strak voorge-
schreven, maar vraagt om eigen
beslissingen. Bijvoorbeeld over de
opstelling van een medezeggenschaps-
statuut.

Door de gezamenlijke onderwijsorgani-
saties wordt momenteel hard gewerkt
aan onder meer:

• een handreiking medezeggenschaps-
statuut en -reglementen;

• een speciale website;
• schriftelijke informatie in de vorm

van brochures, nieuwsbrieven etc.;
• voorlichtingsbijeenkomsten.

De activiteiten starten in het najaar. 

Nadere informatie volgt via Kader Primair,

Kadernieuws en www.avs.nl <
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Te lage vergoedingen voor 
leermiddelen en onderhoud in PO
Uit recent onderzoek in opdracht van OCW blijkt dat basisscholen flink tekort komen op de vergoedingen

voor leermiddelen en gebouwenonderhoud. Voor het noodzakelijke onderhoud komen de scholen op

jaarbasis 40 miljoen euro tekort, een gemiddelde van 5500 euro per school.

De kosten van onderhoud zijn gemid-
deld 33 procent hoger dan de vergoe-
ding. Voor de leermiddelen is dat
14 procent. Als de kosten van compu-
ters en software worden meegerekend,
kost het onderwijsleerpakket 240 euro
per leerling. De vergoeding inclusief ict
is 177 euro per leerling. Daarmee
wordt slechts 74 procent van de kosten
gedekt. Er zijn tientallen miljoenen
euro's nodig om de scholen op dit
gebied bij te spijkeren.
De vergoedingen voor materiële
instandhouding van basisscholen wor-
den eens in de vijf jaar vastgesteld en
daarna geëvalueerd. Vijf jaar geleden
bleek het niveau van de vergoedingen al

te laag. Nu zijn ze opnieuw onderzocht
en wederom blijken de scholen fors
tekort te komen.

Brandbrief
VOS/ABB, de besturenorganisatie voor
het openbaar en algemeen toegankelijk
onderwijs, spreekt van een structurele
geldnood en stuurde onlangs een brand-
brief naar minister Van der Hoeven en
de Tweede Kamer met het verzoek een
einde te maken aan dit probleem. De
onderwijsorganisatie wijt de tekorten
onder meer aan extra uitgaven voor
onderwijskundige vernieuwingen,
een strenger handhavingsbeleid voor
bijvoorbeeld brandveiligheid en bij-

gebouwde noodvoorzieningen, die niet
worden meegerekend in de bekostiging.
VOS/ABB waarschuwt voor het verval
van schoolgebouwen en hoge energie-
kosten, als de onderhoudsvergoedingen
niet omhoog gaan.

De AVS pleit al enige jaren voor hogere
onderhoudsvergoedingen en is blij met
de ondersteuning en onderbouwing
door VOS/ABB.

Minister Van der Hoeven heeft nog niet
gereageerd op de brandbrief. Eind sep-
tember komt zij met een reactie op de
onderzoeksrapporten. <
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AVS scholenpanel Mediawijsheid: 
meer aandacht voor nieuwe media

Op verzoek van OCW heeft de AVS vlak voor de zomer een scholenpanel gewijd aan het thema

mediawijsheid. Hoe gaan scholen met mediawijsheid om, welke faciliteiten zijn er en waar liggen

de knelpunten? Uit het scholenpanel blijkt onder andere dat er meer aandacht moet komen voor

(de schadelijke effecten van) nieuwe media. 

In juli 2005 heeft de Raad voor Cultuur
het advies ‘Mediawijsheid, de ontwikke-
ling van nieuw burgerschap’ uitge-
bracht. Mediawijsheid is een verbreding
van media-educatie en gaat over kennis,
vaardigheden en de houding die burgers
nodig hebben om te functioneren in
een ‘gemedialiseerde’ wereld. De uit-
komsten van het scholenpanel onder-
steunen het ministerie bij het inventari-
seren van wat er speelt en leveren een
bijdrage aan de kabinetsreactie op het
advies van de Raad voor Cultuur.

Beperkt mediabeleid
De respons op het scholenpanel was
hoog: maar liefst 622 schoolleiders
stuurden de vragenlijsten retour. Scho-
len blijken weinig optimistisch over de
beschikbaarheid en kwaliteit van com-
puters en software. Op 70 procent van
de scholen moeten (meer dan) vijf leer-
lingen een computer delen. Op vrijwel
alle scholen wordt enigszins tot vol-
doende aandacht besteed aan cognitieve
vaardigheden in het gebruik van media
en gelden regels voor mobiel bellen,
sms’en en msn’en. Van mediabeleid in
brede zin is maar beperkt sprake:

46 procent heeft geen mediabeleid en
72 procent vindt dat er meer aandacht
moet komen voor het toenemende
informatieaanbod. Ook vindt 70 procent
dat er meer aandacht moet komen voor
de schadelijke effecten van nieuwe
media. Op de vraag of schoolleiders een
rol weggelegd zien voor nieuwe media
in het bevorderen van burgerschap ant-
woordt 48 procent bevestigend; 42 pro-
cent vindt dat enigszins het geval.

Verantwoordelijkheid
Sommige scholen besteden vanuit iden-
titeitsoverwegingen geen nadrukkelijke
aandacht aan nieuwe media. Ook zijn er
scholen die vinden dat het niet tot hun
primaire taak hoort hier structureel
aandacht aan te geven. Dit moet mini-
maal als gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid met de ouders opgepakt wor-
den, vinden de schoolleiders. Alleen al
omdat toezicht en begeleiding vanuit
de school beperkt is en de invloed van
ouders en vrienden groot, aldus een
aantal respondenten. 
Over de competenties van leerkrachten
spreken de schoolleiders hun zorgen
uit: slechts 19 procent vindt dat leer-

krachten over de juiste competenties
beschikken. Men ervaart een kloof tus-
sen de competenties van leerkrachten en
die van leerlingen. De vaak beperkte
infrastructuur en faciliteiten op scholen
versterken deze afstand. Aandacht voor
Pabo’s wordt daarom van groot belang
geacht naast communicatie en afstem-
ming met ouders en structureel media-
beleid (gedragsregels, scholing aan leer-
krachten, faciliteiten, coördinatie).

Conferentie
Op 12 oktober 2006 organiseren OCW en
de Raad voor Cultuur een conferentie
voor een brede groep die met mediawijs-
heid te maken heeft. Doel is mensen uit
verschillende sectoren bij elkaar te bren-
gen om kennis en ervaringen te delen.
Kijk voor meer informatie op
www.mediawijsheid.org

Voor meer informatie over het AVS scholen-

panel kunt u contact opnemen met de AVS,

Nicole van Dartel, n.vandartel@avs.nl
Op www.avs.nl > Vereniging > Meepra-

ten > Scholenpanels vindt u het uitgebrei-

de onderzoeksverslag en de vragenlijst.

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

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

BTW bij detachering personeel: een extra last?

De medewerkers van de AVS Helpdesk

krijgen, door een wijziging in het belasting-

stelsel, steeds meer vragen over BTW en

het detacheren van personeel. Op het AVS

Scholenportaal is daarom een centraal

advies geformuleerd. 

Veel scholen hebben, op grond van de
vrijstelling van omzetbelasting voor
onderwijs, nooit BTW berekend voor het
detacheren van personeel. De Belasting-
dienst is enige tijd geleden begonnen met
het controleren van scholen en heeft in
een aantal gevallen naheffingen opgelegd. 

De AVS heeft over deze kwestie contact
gezocht met belastingadviseurs van Ernst
& Young. Het advies dat zij aan scholen
geven, kunt u downloaden via www.avs.nl
> Werkgeverszaken > Financiën >
Belastingen > ‘Is BTW bij detachering
van personeel een extra last?’
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Indienen nieuwe aanvragen kortlopend
onderwijsonderzoek
Het ministerie van OCW heeft op jaarbasis een budget van t 800.000 beschikbaar voor kortlopend

onderwijsonderzoek. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteitszorg,

personeelsbeleid en waarden en normen. Nieuwe aanvragen voor 2007 kunnen nog tot 1 november 2006

worden ingediend bij de KPC Groep.

Jaarlijks worden scholen en instellingen
in het basisonderwijs, voortgezet onder-
wijs en middelbaar beroepsonderwijs
uitgenodigd aanvragen in te dienen
voor kortlopend onderwijsonderzoek.
De coördinatie hiervan wordt verzorgd
door de Landelijke Pedagogische Centra
(LPC) en KPC Groep is belast met de
dagelijkse uitvoering. De onderzoeken

worden uitgevoerd door gerenommeer-
de universitaire onderzoeksinstellingen.
De afgelopen jaren is al veel onderzoek
gedaan op basis van vragen uit het veld.
Het onderzoek ondersteunt de dagelijk-
se praktijk in de scholen en is zodanig
opgezet dat het optimaal is afgestemd
op de behoeften van scholen en dat
bovendien een hoge kwaliteit is gewaar-

borgd. Het onderzoek is in het bijzon-
der gericht op de implementatie van
kwaliteitsverbetering en de daarvoor
noodzakelijke voorwaarden. Elk onder-
zoek moet binnen een jaar zijn af-
gerond. <

Voor meer informatie: www.kpcgroep.nl/
kennisonline > Onderzoek

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

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

Herkomst professionaliseringbudget 
nader verklaard

Sinds 1 augustus 2006 is zoals bekend structureel een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor de

professionele ontwikkeling van onderwijspersoneel. Dit budget bestaat voor een deel uit ‘nieuw’ geld en een

deel komt beschikbaar door herschikking van middelen.

Over het professionaliseringsbudget ver-
scheen eerder een publicatie in Kader-
nieuws 1 van dit schooljaar en op het
AVS Scholenportaal.
De helft van het budget van 100 miljoen
euro werd tot 1 augustus 2006 ingezet
voor afzonderlijke subsidieregelingen
voor scholing en ontwikkeling. Deze
regelingen komen te vervallen. Wat
betreft de andere helft gaat het om een
nieuwe investering in het onderwijs en
dus om nieuw geld.

Bestemming
De 100 miljoen euro is bestemd voor
twee sectoren, het primair en het voort-
gezet onderwijs. Voor het primair
onderwijs is jaarlijks 59 miljoen euro
beschikbaar. Voor een gemiddelde basis-
school (223 leerlingen) betekent dit een
structureel extra budget van Y 7310.
Voor het schooljaar 2006/2007 liggen
de bedragen iets lager.

Het budget voor personeels- en arbeids-
marktbeleid wordt voor een basisschool
per leerling verhoogd met Y 27,51. Voor
een sbo-school gaat het bedrag met
Y 41,27 omhoog en voor een (v)so-school
met Y 82,53. Deze verschillen zijn het
gevolg van het feit dat de systematiek is
gekoppeld aan de formatieregeling. <
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Cfi-regeling buitenschoolse opvang van kracht

Om scholen te stimuleren nu al aan de slag te gaan met het (laten) regelen van buitenschoolse opvang, is er

een eenmalige subsidie beschikbaar. Deze regeling betreft een vast bedrag van t 6000 per school en een

bedrag van t 5,36 per leerling.

Scholen ontvingen 36 procent van dit
bedrag in augustus van dit schooljaar en
krijgen de overige 64 procent in januari
2007. Met het beschikbare geld – tot
stand gekomen door een succesvolle en
intensieve lobby van de AVS – kunnen
scholen ongeveer vijf uur per week, een
jaar lang, coördinatiewerkzaamheden
bekostigen om bso te realiseren. Werk-
zaamheden zijn bijvoorbeeld het peilen
van de wensen van ouders, het overleg-
gen met ouders, MR en kinderopvangor-
ganisaties en het formuleren van een
model om bso te organiseren.

Vlak voor de zomervakantie heeft
minister Van der Hoeven al een bedrag
van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld
aan het onderwijs, om de eerste voorbe-
reidingen voor bso te kunnen treffen.
Per 1 januari 2007 krijgen alle scholen
een inspanningsverplichting. Vanaf
augustus 2007 zijn scholen verplicht
bso te regelen wanneer ouders hierom
vragen.

De AVS werkt op dit moment aan een
programma waarmee schoolleiders
ondersteund kunnen worden bij de uit-

werking van de nieuwe taak die de wet
hen oplegt. Daarnaast biedt de AVS een
aantal cursussen die helpen om beleid
rondom dit thema op te zetten. Voor
meer informatie kunt u het scholen-
portaal raadplegen. <

Op www.avs.nl > Werkgeverszaken >

Onderwijs & Leerlingzorg > Opvang >

Regeling incidentele middelen bso voor

basisscholen staan de integrale cfi-regeling

(9 augustus 2006) en de berichtgeving in de

Staatscourant (18 augustus 2006) vermeld.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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> Investeringen, opbrengsten, motivatieproblemen en doemscenario’s
Vraag een succesvol ondernemer eens naar de reden waarom hij of zij ooit een zaak begon.

De ondernemer weet het vaak nog precies. De ogen gaan eerst dromerig staan, dan glanzen,

de stem klinkt overtuigend, de houding straalt zelfbewustzijn en trots uit. Agrariërs en

aannemers laten wellicht hun handen zien: ‘Met deze handen is het begonnen, met deze

handen.’ Hoe zit dat in het onderwijs? AVS adviseur Aagje Voordouw deelt haar visie.

tekst aagje voordouw

Gedreven
ondernemers

> thema drijfveer

Foto’s: Will Geurds



ouders, collega’s en pers zijn er gevoelig voor. Leerlin-
genaantallen lopen terug en leerkrachten zwermen
uit. Intussen werkt de schoolleider zich uit de naad om
samen met het team vele ballen tegelijk in de lucht te
houden. Een doemscenario. Hoe los je zoiets op?

Stoppen met motiveren
Spreek medewerkers aan op wat hen drijft in het
werk. Nodig hen vooral uit op die basis hun werk te
doen. Dan komt de medewerker uit zichzelf in bewe-
ging, omdat hij of zij het wíl. Dat is het omgekeerde
van motiveren. Wanneer de schoolleider focust op
motiveren, beweegt de medewerker omdat de school-
leider dat wil. Een tijdlang zal dat goed gaan, zeker als
de schoolleider een zeker charisma heeft en vaardighe-
den vanuit ‘verandermanagement’ adequaat en inspi-
rerend toepast. Daarna is er echter weer een nieuwe
prikkel nodig. Zo ontstaat een vicieuze cirkel: motiva-
tie/inspiratie, frustratie, nieuwe prikkel, frustratie,
nieuwe prikkel, onvrede, nieuwe prikkel, verzuring…
doemscenario. Het is begrijpelijk dat onvrede bestem-
peld wordt als ervaren werkdruk, weerstand, verzu-
ring of gezeur. Het lijkt er ook op. Probeer ondanks
dat zorgvuldig te luisteren naar de wens die onder de
onvrede ligt, vragen wat iemand nodig heeft om weer
prettig te kunnen werken. Het antwoord is vaak even
kwetsbaar als simpel. De ondertoon is in feite: laat me
werken vanuit mijn drijfveer en gebruik mijn talent.
Het vinden van dit antwoord vereist moed en een zeke-
re kwetsbaarheid, zeker ook van de schoolleider.

Bij het inventariseren van de verschillende drijfveren
en bijbehorende talenten ontstaat er vanzelf een palet
aan mogelijkheden die uitstekend ingezet kunnen
worden om de doelen van de school te realiseren. Met
trotse en tevreden medewerkers, die mogen werken
vanuit hun kracht en liefde voor het vak. Trotse mede-
werkers zijn het begin van succes. Niet voor niets
werkt de marketingterm be good and tell it al jaren als
een magneet voor succes. Maar dat niet alleen: het
levert de school ook voordeel op. De schoolleider hoeft
niet meer te motiveren en kan efficiënter inkopen.
Want personeel dat dicht bij de basis werkt, kan ver-
tellen wat goed is voor de resultaten en komt met
gerichte opleidingswensen, ideeën voor nieuwe werk-
vormen, samenwerkingsverbanden en commerciële
plannen.

Good practice
Lex Spee, directeur van montessorischool Weert en
Omstreken (MOZON) wilde de bescheidenheid van zijn
personeel reduceren, het gevoel van trots vergroten
en dit integreren in de communicatie van de school.
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Het huidige onderwijspersoneel maakte ook ooit de
keuze voor werken in het onderwijs. Iets in hen wilde
dat. Wat trok hen aan? Kinderstemmen, speelgoed op
het plein? De geur van natte jassen vermengd met kof-
fie? Het gezoem van een groep werkende kinderen?
Ramen die wel een verfje konden gebruiken? De
behoefte iets bij te dragen aan de ontwikkeling van
kinderen, werken aan hun vrijheid, de kracht willen
zijn achter het leren (leer-kracht), aan de slag willen
met onderwijskundige inzichten en stimulerende werk-
vormen, een goede basis willen leggen onder de wijs-
heid (onder-wijs) van de volgende generatie, het bieden
van een schone, uitdagende en veilige leeromgeving?
Los van de specifieke rol of functie in het onderwijs, is
het meestal ‘het leren’ of ‘de kinderen’ dat onderwijs-
mensen drijft, hun werk zinvol maakt en inspireert.
De ervaring leert dat het aanstekelijk en inspirerend
werkt als mensen werken vanuit hun ‘zin’ in het werk.
Voor henzelf, voor de organisatiedoelen en voor hun
collega’s. Daarnaast heeft werken vanuit zin een wer-
vend effect en mede daardoor de potentie om econo-
misch aantrekkelijk te zijn.

Ondernemende schoolleider
Natuurlijk, teruglopende leerlingaantallen, rapporta-
geverplichtingen, de pers die in de onderwijsnek hijgt,
consumentisme van ouders: het vergt van schoollei-
ders ondernemerschap en een wervende, soms com-
merciële houding. Dat wil echter niet zeggen dat zij
met hun team opeens vanuit andere intenties hun
werk moeten gaan doen. Liever niet zelfs. De bereid-
heid van onderwijsmedewerkers om te investeren in
het werk is groot, mits ze ervaren dat de schoolleider
een appèl doet op hun drijfveer. Zo kan het dat de leer-
kracht na twee slapeloze nachten op schoolkamp ook
op de derde dag nog lacht en zingt en dat hij of zij
zelfs de volgende dag – hees maar geconcentreerd –
op school een gesprek voert met de IB’er en een ouder.
Toch hebben schoolleiders zorgen over ongemotiveerd
personeel, want de medewerker klaagt ‘er niet zoveel
zin meer in te hebben, het beu te zijn’, enzovoort. Er
komt steeds meer op het bordje, en dan vooral zaken
die niet direct met het kind of oudercontact te maken
hebben. Zoals het invullen en bijhouden van check-
listen, tijdschrijven, het steeds opnieuw (soms om de
twee jaar) implementeren van nieuwe werkwijzen,
studiedagen die niet over onderwijs of het kind gaan…
Vaak voelt de medewerker zich ook speelbal van
‘hogerhand’. Gevolg is dat de medewerker zich, vanuit
de behoefte om de oorspronkelijke zin van het werk
nog te voelen, vastklampt aan het oude, vertrouwde.
Soms op een totaal onverwacht moment, bijvoorbeeld
bij het voorstellen van een kleine procedurele wijzi-
ging. Een uitstekende, gemotiveerde leerkracht kan
veranderen in een zure, mopperende leerkracht die de
kantjes er vanaf lijkt te lopen, de bond inschakelt voor
ieder wissewasje en overal vervelende en onterechte
dingen over de school rond bazuint. Veeleisende

Trotse medewerkers zijn
het begin van succes.
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Eer je broodheer
Be good and tell it-gedrag creëren bij medewerkers is
alleen mogelijk wanneer de schoolleider iets van hen
terug verwacht. Namelijk respect voor de school(lei-
der) en het bevoegd gezag. Ondernemers eisen van
hun medewerkers dat zij zich conformeren aan de
organisatie. Lukt dit niet, dan zal de medewerker
afscheid moeten nemen van het bedrijf. Tools als solli-
citatieondersteuning, outplacement of de gouden
handdruk helpen hierbij. Deze zijn in het onderwijs
nog niet echt gebruikelijk. Toch kan ook deze branche
de onderliggende ‘eer je broodheer’ uitdragen. Waar-
bij de schoolleider de ‘eer’ kan verdienen door te blij-
ven zoeken naar zingeving en kan belonen en straffen
met behulp van een goed werkend integraal perso-
neelsbeleid. <

Voorbeelden van (grote) bedrijven die aanhaken bij de

individuele drijfveren van hun medewerkers zijn te vinden

op www.greatplacetowork.nl

Aagje Voordouw is adviseur bij de AVS

en verzorgt onder meer de training-op-

maat ‘Je bent goed, vertel het rond’.  

Neem voor meer informatie contact op met

de AVS, Aagje Voordouw, tel. 030-2361010

of a.voordouw@avs.nl

Op deze manier wilde hij PR en marketing op een sub-
tiele manier deel uit laten maken van ieders werk.
Spee plande studiemiddagen, verzorgd door de AVS.
Op een creatieve manier, vanuit ieders persoonlijke
drijfveer, hielden dertig vakmensen zich bezig met het
benoemen van ‘klanten’, het formuleren van unieke
verkooppunten en het uitdragen hiervan. Presentaties
bevestigden hoe krachtig mensen zijn als zij zich
focussen op hun trots, als hun zingeving voorop mag
staan. Bij iedere persoon is deze trots anders, maar de
boodschap is hetzelfde: ‘Kom naar onze school.’ De
medewerkers kunnen hun school nog beter neerzetten
dan voorheen. Ze kunnen (weer) prima benoemen
waarvoor ze het doen, wie waar goed in is. En dat sti-
muleert van binnenuit.
Dit is een manier om zingeving op te zoeken, de ruim-
te te geven en in te zetten als peiler van ondernemer-
schap. Juist bij slechte resultaten, een verouderd
onderwijsconcept of een slechte pers verdient deze
weg aanbeveling: de uitdaging om op zoek te gaan
naar de redenen waarom medewerkers toch nog elke
dag aan de slag gaan met ‘hun’ kinderen. Om vanuit
de zin die er nog rest te bouwen aan verfijning van het
onderwijsconcept, het veranderen van de organisatie-
structuur of het opstellen van regels.
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> De drijfveren van twee generaties schoolleiders
Wat drijft schoolleiders ertoe te kiezen voor het onderwijs en vanuit welke motivatie

zijn ze leidinggevende geworden? Paul Kupper (1977) en Margreeth Boeschoten (1942)

vertellen vanuit twee generaties over hun drijfveren.

tekst bert nijveld

Paul Kupper is locatieleider/adjunct-directeur van de
Bloemcampschool in Wassenaar. Hij studeerde in 1999
af aan de Pabo in Haarlem. Het traditionele antwoord
op de vraag wat hem bewoog om voor deze opleiding
te kiezen – ik vond het leuk om iets met kinderen te
doen – geeft hij niet. “Nee, ik hoef niet perse met jon-
ge kinderen te werken. Wel merk ik dat ik het prettig
vind om met en voor mensen te werken en daarin iets
voor ze te betekenen. Het is de Pabo geworden omdat
ik het ook leuk vind om mensen iets aan te leren en ze

te begeleiden. En als je dan toch op die opleiding zit,
dan merk je dat je gevormd wordt tot leerkracht. 
Maar dat was dus niet mijn eerste drijfveer.” Tijdens
zijn opleiding was hij de enige man. “Ik vond dat geen
bezwaar, het was een welbewuste keuze. Al vind ik
het voor de ontwikkeling van de kinderen wel jam-
mer dat het steeds meer een vrouwenberoep aan het
worden is.”

Na twee maanden invallen en een jaar een eigen
groep, besluit Kupper toch iets anders te gaan doen.
“Het ging kriebelen; er moet toch meer zijn dan dit.
Ik ben toen intercedent geworden bij Randstad. De
motivatie bleef hetzelfde: mensen beter laten werken.
“Na twee maanden kreeg ik door dat dit niet iets voor
mij was en ben ik snel naar het onderwijs terugge-

keerd.” De ‘ik-wil-meer-drang’ blijft echter opspelen.
Kupper: “Onderwijs is een heel mooi vak, maar ik wil
me wel verder blijven ontwikkelen. Voor mij was wel
duidelijk dat ik mijn eindpunt niet had bereikt. Ik had
behoefte aan meer prikkels en meer uitdaging. Eén
van de weinige stappen die je dan in het onderwijs
kunt maken, is het management erbij te pakken.
Ik ben dus de schoolleidersopleiding gaan doen. De
combinatie van onderwijs en management trok mij

Voor en 
met mensen

> thema drijfveer

”De jongere generatie
heeft meer behoefte aan
de zakelijke kant.”

Paul Kupper: ”Ik had behoefte aan meer prikkels en

meer uitdaging.”



“Ik wist eigenlijk meteen al dat ik juf wilde worden”, verklaart

Margreeth Boeschoten.
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Boeschoten wordt volgend jaar september vijfenzestig
en zou daarna graag nog blijven werken. Momenteel is
zij directeur van de Koningin Julianaschool in Culem-
borg, een school voor speciaal basisonderwijs. “Toen ik
hier bijna vijf jaar geleden binnenkwam, waren er veel
problemen. Het team was naar eigen zeggen zelfstu-
rend, men had het idee dat het heel goed ging. Allerlei
directeuren en interim managers waren na drie maan-
den alweer vertrokken. Mij leek het wel een uitdaging.
Toch heb ik een aantal hele moeilijke zware jaren ach-
ter de rug. Mensen uit het team zagen mij als iemand
van buiten: ‘Wat kom jij ons nu vertellen? Je hebt geen
ervaring in het sbo.’

Maar we zijn nu op de goede weg. We zaten in een
heel oud gebouw en moesten verhuizen. We hebben
net een grote verbouwing achter de rug waarbij ik een
binnenhuisarchitect heb ingeschakeld. Het gebouw is
echt bijzonder sfeervol geworden, perfect. Ik vind het
heel jammer al zo snel afscheid te moeten nemen van
wat we nu opbouwen. Het wordt nu net tijd om te oog-
sten. Ik voel mij slachtoffer van het beleid van mijn
bestuur om de ouderen te laten afvloeien. Ik heb nog
helemaal geen zin om te stoppen. Dit is nog steeds een
heel leuk en boeiend vak. Binnenkort hoop ik te horen
of het bestuur mij dat volgende schooljaar wil laten
afmaken. Het is doodzonde, verdrietig en jammer
om geen gebruik meer te maken van mijn ervaring.
Ik vind het nog heerlijk om mijn steentje te kunnen
bijdragen, vooral voor de kinderen.” <

“Ik wilde altijd al
sturend zijn.”

aan; het lesgeven, wat ik twee dagen doe, zou ik nog
niet willen missen. Nadat ik de opleiding had afge-
maakt, was de volgende stap een baan te vinden in die
functie.” Zijn motivatie daarbij ligt niet zozeer puur in
het leiding willen geven. Kupper: “Het is toch meer de
helikopterview die je als leerkracht veel minder hebt.
Ik ben geïnteresseerd in beleidsmatige en zakelijke
aspecten. Samen veranderingen teweeg brengen.”

Het komt regelmatig voor dat Kupper wordt aangespro-
ken op zijn jonge leeftijd. “Maar die doet niet ter zake”,
vindt hij. “Het gaat om kwaliteit en om ideeën. Leeftijd
speelt geen grote rol. Ook niet als het gaat om ervaring;
ik zie geen schokkende verschillen.” Als hij dan toch
iets moet zeggen over generatieverschillen: “Zelf heb
ik het gevoel dat de jongere generatie meer behoefte
heeft aan de zakelijke kant, meer gericht is op timema-
nagement. Dat het allemaal best wat strakker kan. Meer
vanuit rechten en plichten, minder vanuit het hart.”

De lijnen bepalen
Margreeth Boeschoten wilde van kind af aan als iets
doen met lesgeven, anderen iets leren. “Ik heb mij al
heel jong voorgenomen in elk geval het onderwijs in
te gaan”, vertelt zij. “Ik weet nog dat ik zelf les kreeg
op de lagere school en van de leerkracht dacht dat hij
iets niet handig uitlegde, en hoe het dan beter zou
kunnen zodat kinderen het beter kunnen begrijpen. Ik
wist eigenlijk meteen al dat ik juf wilde worden. En juf
werd je op de kweekschool, waar ik toen heen gegaan
ben. Op mijn eenentwintigste was ik al hoofdleidster.”
Twee zaken inspireren haar in haar verdere onderwijs-
loopbaan. “De eerste is dat ik altijd al sturend wilde
zijn en ervoer dat ik daar ook goed in ben. Ik heb iets
in mijn karakter dat de lijnen wil bepalen. Het tweede
is dat ik tijdens mijn opleiding in aanraking kwam
met kinderen die extra zorg nodig hadden.”
Ten tijde van de vorming van de basisschool doet Boe-
schoten de applicatiecursus om de algemene bevoegd-
heid te halen. Dit vorm de aanzet om verder te stude-
ren: de opleiding speciaal onderwijs, remedial teaching,
directeur primair onderwijs, en in Amerika haar master
of science (management en special needs) en ten slotte
de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP). “Ik ben
altijd actief gebleven omdat ik vond en vind dat je niet
kunt zeggen: ‘Ik heb een opleiding en een functie en
dat betekent dat ik goed zit.’ Je moet altijd blijven
leren en bijblijven.” Boeschoten ziet deze eigenschap
overigens bij weinig van haar generatiegenoten en de
vijftigers terug. “Deze directeuren komen uit een heel
andere tijd, zeker als je het hebt over het speciaal
onderwijs. Binnen het management is heel veel veran-
derd. Je ziet vooral mannen het met elkaar hebben
over de vraag hoe lang ze nog moeten. Bij elke veran-
dering is het ‘het zal mijn tijd wel duren’, of ‘wat
hangt me nu weer boven het hoofd’. Ik zie weinig
enthousiasme om iets nieuws te ondernemen. Jonge-
ren zijn daarin ambitieuzer.”
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> 3e Congres vrouwelijke schoolleiders in aantocht
Op 30 november aanstaande organiseert de AVS het jaarlijkse congres voor vrouwelijke

schoolleiders. Het thema is dit keer ‘Geld en gedrevenheid’. Theo Hoge, van huis uit

monetair econoom en goed bekend met het onderwijsveld, verzorgt de inleiding.

tekst bert nijveld

Het is alweer het derde congres voor vrouwelijke
schoolleiders dat 30 november plaats vindt. Na twee
eerdere bijzonder succesvolle bijeenkomsten staat het
congres nu in het teken van geld. Een logische keus nu
de lumpsumfinanciering van start gaat, merkt medeor-
ganisator Henriëtte van der Voort op. “Wij gaan het
hebben over geld, maar vooral ook over gedrevenheid.
Want lumpsum biedt kansen: de autonomie van de
school wordt groter, je krijgt meer ruimte voor onder-
nemerschap.” Creativiteit is volgens Van der Voort een
ander sleutelbegrip. “Want dat heb je wel nodig om je
plannen en idealen te kunnen verwezenlijken.” Haar
verwachtingen over het congres? “Dat er opnieuw veel
nieuwe contacten gelegd zullen worden en dat het
weer een ontzettend gezellige dag wordt.”

Karin Brakel van de Haanstraschool in Leiden zal waar-
schijnlijk tot de deelnemers aan het congres behoren.
Zij is sinds anderhalf jaar directeur. Van oorsprong is
Brakel moleculair bioloog. Ze heeft 17 jaar in het bui-
tenland gewoond en had tijdens haar laatste buiten-
land posting een management functie in het bedrijfsle-
ven. In die zin is zij dus een opvallende verschijning.
“Ik had zelf nooit kunnen bedenken dat ik nog eens
directeur van een school zou worden. Aan de andere
kant zijn er ook genoeg overeenkomsten met functies
die ik hiervoor had. Je stuurt een team van professio-
nals met diverse achtergronden aan, je moet stimule-

ren en entameren en de bedrijfsvoering op orde heb-
ben.” Wat haar vooral opvalt in de vergelijking met
het bedrijfsleven? “In het bedrijfsleven lijkt men beter
om te kunnen gaan met veranderingen, terwijl accep-
tatie van verandering en besluitvorming in de onder-
wijswereld meer tijd nodig heeft.” Brakel heeft zich
aanvankelijk verbaasd over het rekenen en werken
met fte’s en fre’s. “Nog steeds begrijp ik niet waarom
een woensdag anders is dan een donderdag. Een werk-
week is voor mij een werkweek. Ik ben blij met lump-
sum. Je krijgt meer ruimte om beslissingen te nemen
die passen bij jouw specifieke situatie.” Brakel hoopt
tijdens het congres nuttige contacten te kunnen leg-
gen. “Ik wil van andere scholen horen hoe zij hun
financiële administratie bijhouden. Ik hoop wat con-
crete handvaten mee terug te nemen naar Leiden.”

Ongedifferentieerde koopkracht
De inleiding tijdens het congres wordt verzorgd door
Theo Hoge. Hoge heeft volgens eigen zeggen vijftien
jaar lang alles in het voortgezet onderwijs gedaan wat
je op een school kunt doen, alleen nooit in het
management gezeten. “Een beetje raar”, vindt hij ach-
teraf, “omdat ik nu als zelfstandig adviseur juist werk-
zaam ben voor dat management.” In zijn huidige werk
ervaart hij regelmatig dat mensen een enorme afkeer
hebben van al dat gedoe met begrotingen, afschrijvin-
gen en balansen. “Alsof geld tussen hen en hun ideaal

“Geld helpt
je om te kiezen”

> thema drijfveer
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het goed doet, kunnen er hele mooie dingen uit
komen”, stelt hij. De ervaring uit het voortgezet
onderwijs is echter dat men in het begin sterk op de
beheerskant gaat zitten. Wat kan er allemaal wel niet
mis gaan? Dat betekent dat de creativiteit die binnen
een organisatie aanwezig moet zijn, gewoon een aan-
tal jaren weg is. Op een gegeven moment zien de men-
sen dat het allemaal wel meevalt en worden ze creatie-
ver. Ze kunnen het geld inzetten zoals ze zelf willen.
In plaats van denken vanuit de control functie, gaan
ze denken in mogelijkheden. Dan zie je dat de school
gaat bloeien.”
Hij geeft toe dat de financiële ruimte in eerste instan-
tie beperkt zal zijn. “Maar als je op de langere termijn
denkt in een meerjarenbegroting, dan heb je een veel
bredere horizon en ontstaat die ruimte wel. Tot nu toe
was er sprake van wat ik noem ‘reactieve’ creativiteit.
Je moest achteraf creatief zijn om de uitgaven die je
gedaan had toe te schrijven aan de potjes die daarvoor
staan. Maar daar ontstaat niets door. Nu hoef je je niet
meer in allerlei bochten te wringen. Je doet gewoon
wat je zelf denkt dat belangrijk is, en dat is een
echte kans.”

Goede en minder goede voorbeelden van hoe scholen
met geld omgaan, ziet Theo Hoge overal om zich heen.
“Ik heb op een school gewerkt waar de handarbeid juf
op zaterdag met haar man en een geleend aanhangwa-

in staat. Een andere valkuil is dat mensen in kosten
gaan denken in plaats van in mogelijkheden en
opbrengsten. Geld is ongedifferentieerde koopkracht!
Je kunt er van alles mee. En juist daardoor moet je
kiezen, maar wel binnen je mogelijkheden. Dat is dan
weer het leuke van geld: dat het je helpt om te
kiezen.”

Hoge bepleit een emancipatie van het ‘gelddenken’.
Geld doet er wel degelijk toe. Ook wanneer je de finan-
ciën uitbesteedt of aan een collega of medewerker
overlaat, kun je er maar beter toch het een en ander
van af weten. “Je moet ervoor zorgen dat je de taal
spreekt van degene die de portefeuille bewaakt. Je
moet weten wat het verschil is tussen kosten en uitga-
ven. Doe je dat niet, dan maakt een manager bedrijfs-
voering gehakt van je. Dan krijg je niet voor elkaar
wat je voor ogen hebt. En met een beetje pech gaat
degene die achter de geldknoppen zit heel sterk bepa-
len wat wel en niet kan. En dat is verkeerd. Een eco-
noom aan het roer is het onderwijs naar de knoppen!
Terwijl als je er wel het een en ander van afweet, je de
wapens van de ander kunt gebruiken. Dat is de eman-
cipatie die ik bepleit.”

Denken in mogelijkheden
Uiteraard zal Hoge tijdens zijn inleiding ook ingaan op
het wel en wee van de lumpsumfinanciering. “Als je

Impressie van het congres voor vrouwelijke schoolleiders in 2005 Foto: Gerard Helt
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gentje hout ging halen. Veertig kilometer verderop,
want voor een prikkie. Toen zij aan het eind van het
jaar geld over had, werd dat ingezet om het tekort in
een andere sector op te lossen. Zij gaat dus nooit meer
op zaterdag met haar man en geleend aanhangwagen-
tje hout halen. En terecht! Het ligt zo voor de hand.
Alleen mensen die aan de geldkraan zitten en niet zien
wat erachter zit, kunnen dit soort dingen met droge
ogen doen. Dan haal je de lol en de energie uit de
school. Doe je het wel goed, dan kan geld een bron van
energie en creativiteit zijn.”

Ten slotte wil Hoge nog een laatste observatie kwijt:
“Wat mij is opgevallen is dat als je ziet hoe mensen
met geld omgaan en over geld denken dat heel erg
sterk bepaalt hoe ze in het leven staan. Mensen die
gierig zijn, zijn niet alleen gierig met geld maar
gierig met alles. Vrijgevige mensen staan onbezonnen
in het leven.” <

Meer informatie over Theo Hoge: www.hogeadvies.nl

“Een econoom aan het roer
is het onderwijs naar de
knoppen!”

> Congres

Vrouwelijke schoolleiders
Naast de inleiding door Theo Hoge zijn er diverse

workshops: Werken met lumpsum in de praktijk,

Persoonlijke presentatie, Wat hebben we het toch goed

hè?! (leer uw kracht en zwakte op financieel terrein

kennen), Lumpsum en bestedingsvrijheid en Geld als

middel om idealen te verwezenlijken. Tot slot worden

uw verlangens rond geld en gedrevenheid onthuld

door een heuse mysterie guest.

Thema: Geld en gedrevenheid

Datum: 30 november 2006

Locatie: NBC De Blokhoeve, Nieuwegein

Kosten: d 185 leden; d 200 niet-leden

Organisatie: AVS in samenwerking met 

Henriëtte van der Voort

Informatie en aanmelden: www.avs.nl > Nieuws &

Agenda > AVS Agenda of mail naar de AVS, Barry van

Ravenstein, b.vanravenstein@avs.nl
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> Dubbelgesprek ervaren begeleider en directeur
In 2002 stopte Bert Heuberger als locatieleider van Maastrichtse basisschool

Op het Merkenveld. Hij besloot om zijn opgebouwde ervaring niet helemaal verloren

te laten gaan en volgde een AVS-traject, waarin hij werd opgeleid tot ervaren

begeleider in school voor (startende) directeuren en leerkrachten. 

Directeur Marie-José Duijsings van basisschool Sint Martinus in Gronsveld maakte

gebruik van de ervaring van Heuberger, als extern lid van de kwaliteitsgroep van

de Sint Martinusschool. Hoe hebben zij elkaar wederzijds gemotiveerd?

tekst larissa pans

Duijsings: “Tijdens een zelfevaluatieproject kwamen
we erachter dat we geen duidelijk kwaliteitsbeleid
hadden. Dat hebben we in het schooljaar 2004-2005
ontwikkeld. Interne zelfevaluatie alleen geeft niet
altijd een objectief beeld. We hebben Bert en een
ouder gevraagd om gedurende twee jaar als externe
professionals in onze kwaliteitsgroep te functioneren.
Zo hebben we een dubbele check. Bert komt van bui-
ten, ik kende hem niet. Hij komt wel uit het onder-
wijs, dat merk je.”
Heuberger: “Voordat ik stopte, had ik al met mijn
bestuur gepraat over begeleiding en advisering op
mijn oude school, want ik had er behoefte aan om
mijn kennis in te zetten. Vóór de start van het AVS-
traject vroeg ik ook al een registratie aan bij de Kamer
van Koophandel. Het was in het begin wel lastig om er
tussen te komen bij scholen. Je staat aan de zijkant,
want je bent eruit gestapt. Je moet actie ondernemen
om in beeld te blijven.”
Duijsings: “We betrekken Bert bij alles wat we op het
gebied van kwaliteitszorg evalueren. Zo hebben we
drie kwaliteitskaarten gemaakt en een schoolvademe-
cum, een afsprakenklapper op schoolniveau. Bert
toetst wat wij doen. Laatst had ik een ouderavond
waarin ik de kwaliteitskaart ‘ouders en school’ heb
gepresenteerd aan de ouders.”

Heuberger: “Ik mocht erbij gaan zitten en dat tekent
wel de open sfeer die we hebben. Marie-José durft zich
kwetsbaar op te stellen en dat zie je niet vaak terug bij
directeuren. Het was een bijzonder goede avond en ik
heb haar adviezen mogen geven over wat kleinere
zaken, waardoor ze de ouders misschien nog beter kan
bereiken.”
Duijsings: “Bert vond het een heldere presentatie en
de ouders dachten goed mee. Als commentaar gaf hij
dat mijn inleidend praatje over de ontwikkelingen van
het afgelopen jaar wel erg snel ging. Hij vroeg zich af
of de ouders dat konden volgen.”
Heuberger: “Zij heeft alle kennis en dan praat je
gemakkelijk over mensen heen. Het is belangrijk om
te weten hoe je overkomt bij ouders en of ze met inte-
resse blijven luisteren.”
Duijsings: “Afgelopen jaar hebben we een Inspectiebe-
zoek ‘nieuwe vorm’ gehad. We konden laten zien dat
we ook extern checken en we hebben gemerkt dat de
Inspectie onze manier van werken op het gebied van
kwaliteitszorg als zeer positief beoordeelt. Komend
schooljaar ontwikkelen we een kwaliteitskaart op
het gebied van didactisch handelen en pedagogisch
klimaat. Als deze klaar is, willen we Bert er weer bij
betrekken.”

“Hij is meer een maatje”

> thema drijfveer
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Duijsings: “Ik zou anderen in het onderwijs zeker een
maatje, coach of sparring partner aanraden. Het houd je
wakker en je ontwikkelt jezelf. Bert maakt verslagen
van zijn werkzaamheden en ik lees ze regelmatig
terug om te zien wat er speelde en wat er is veranderd.
Maar soms denk ik ook: Nee, dat pas ik niet aan, want
dat zie ik anders.”
Heuberger: “Ik blijf nog een jaar lid van de kwaliteits-
groep en dan wordt het tijd voor wisseling. Regelmati-
ge vernieuwing is goed. Wat lastig blijft aan mijn werk
is datgene wat je doet duidelijk te maken aan besturen
en directies. Directies willen alles zelf oplossen, maar
hebben vaak te weinig tijd om dat te doen. Als direc-
ties meer uit handen zouden durven geven, kunnen
coaches een grote steun voor ze zijn.” <

Op 21 en 22 september start bij de AVS een nieuwe

training voor (aspirant) fpu’ers tot ervaren begeleiders

van onderwijspersoneel. Kijk voor meer informatie op

www.avs.nl > Werkgeverszaken > Personeelsbeleid >

Professionalisering

Heuberger: “Ik ga ook op klassenbezoek. Enerzijds van-
uit mijn rol in de kwaliteitsgroep, anderzijds voor indi-
viduele coaching van een groepsleerkracht. Dat vind ik
heel leuk. Je bent met je oude vak bezig en ziet wat er
in de groep gebeurt. Ik kijk of de ingevoerde ontwikke-
lingen ook worden toegepast. Leerkrachten kijken er
aanvankelijk met de nodige argwaan en spanning naar
uit. Ik kan dat meestal wel wegnemen. Mensen accep-
teren het omdat het ook voor hun eigen ontwikkeling
belangrijk is. En ik kan tegen Marie-José zeggen: Maak
pas op de plaats, mensen houden de ontwikkelingen
niet bij.”
Duijsings: “Het is heel fijn om iemand met een frisse
blik te hebben. Bert proeft de sfeer in een team en
weet wat er speelt. Ik zie onze samenwerking als
gelijkwaardig, hij is een soort maatje en ik kan zaken
aan hem voorleggen. Hij staat naast je, maar zit niet
in de organisatie. In overleg met de groepsleerkracht
stellen we een plan van aanpak op en evalueren dit
tussentijds regelmatig.”
Heuberger: “Onze samenwerking is open, zeer zakelijk
en to the point. We weten van elkaar dat een gestelde
vraag goed doordacht beantwoord wordt. Ik weet dat
haar vragen serieus zijn en dat ze echt iets doet met
mijn advies. Vaak merk ik dat ze mijn bevindingen
bespreekt in het team.”

“Als ervaren begeleider moet je actie ondernemen om in beeld te blijven.”
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> Schoolteams motiveren met Multi-level Learning
Targets halen, nieuwe onderwijsmethoden toepassen, een leuke leerkracht maar ook

een goede collega zijn: onderwijspersoneel moet een heleboel. En in dat moeten

schuilt volgens onderwijsbegeleider en onderzoeker Fred Korthagen het probleem.

tekst danielle arets

Neem het voorbeeld van een leerkracht die bij het
jaarlijkse evaluatiegesprek weliswaar een vast contract
krijgt, maar toch huilend de directiekamer verlaat.
Tijdens het gesprek werd er vooral gefocust op wat er
nog niet goed gaat, welke doelen nog gehaald moeten
worden en welke competenties nog ontwikkeld. De
vreugde over het vaste contract is ondergesneeuwd.
Het is een van de vele praktijkcases die Fred Korthagen
aanhaalt om aan te geven dat de onderwijswereld te
veel op targets aanstuurt. “We focussen te veel op

competenties. Ik wil niet zeggen dat competentiege-
richt trainen niet goed is, maar minstens zo belangrijk
is training in het voelen en het willen. Twee elemen-
ten die nu volkomen onderbelicht zijn.”

Multi-level Learning
Korthagen is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit
Utrecht. In die hoedanigheid houdt hij zich voorname-
lijk bezig met onderzoek naar de factoren die van
invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. Daar-

Weg met 
het Moet-isme

> thema drijfveer

“We leven van toets naar toets”
Op de PCBS De Gong in Apeldoorn wor-

den diverse cursussen gevolgd om de

motivatie van leerkrachten en manage-

ment te versterken. Volgens locatiedi-

recteur Wil Stoffels-Leene werd de

afgelopen jaren te veel nadruk gelegd

op het meten en registreren van leer-

prestaties. De vele regels van onder

meer de Inspectie werken volgens haar

verlammend: “Er ligt een onevenredig

grote druk op het toetsen van leerlin-

gen. We leven van toets naar toets. De

kerntaak, het lesgeven en begeleiden

van kinderen, raakt daardoor onderge-

sneeuwd.” Het PCBS heeft begin dit

jaar de hulp van een trainingscentrum

ingeroepen om onder andere meer

ruimte te creëren voor de individuele

talenten van leerkrachten en deze

beter te benutten.

Stoffels-Leene: “Nu is er weinig vrij-

heid om af te wijken van taakpakket-

ten. Maar als een leerkracht ‘rekenen’

juist heel veel plezier heeft in het

geven van een gymles, dan moet daar

ruimte voor gemaakt kunnen worden.”
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Fred Korthagen: “We focussen te veel op competenties.”

“Je moet met elkaar blijven praten”
Ellen Rouwenhorst is sinds een jaar

directeur van obs Het Bijvank in

Enschede. “Ik ben makkelijk te motive-

ren; onderwijs is een mooi vak. Ver-

nieuwingen als lumpsum en het per-

soonlijk ontwikkelingsplan (POP)

zullen bij menige school hun weerslag

hebben op de motivatie. Gelukkig

maken wij deel uit van een samenwer-

kingsverband van scholen; zo betalen

we gezamenlijk een boekhouder en

een ict-manager waardoor we redelijk

het hoofd kunnen bieden tegen een

beleidsverandering als lumpsum. Als

je daar als school alleen voor staat,

kun je behoorlijk vastlopen. Voor het

maken van een POP kunnen vooral

oudere leerkrachten weinig enthou-

siasme opbrengen. Toch zie ik er zelf

wel voordeel in, mits je genoeg tijd

inbouwt om persoonlijke wensen en de

eisen van de school op elkaar af te

stemmen. Je kunt in die gesprekken

ook focussen op 

je eigen rol als directeur; hoe kan ik

ervoor zorgen dat zij hun werk het

leukst kunnen doen?” Rouwenhorst

plant daarom in het begin van het jaar

haar agenda vol met twee gesprekken

per leerkracht en een aantal uren klas-

senbezoek. “Een behoorlijke tijdsin-

vestering, maar wel een cruciale. Je

moet als directeur in contact blijven

met je team. De grootste valkuil is het

moment waarop mensen langs elkaar

heen gaan praten.”

Reflecteren
“Mensen zelf vergeten wat hun motivaties en drijfve-
ren zijn”, vervolgt Korthagen. “Door reflectiemomen-
ten in te bouwen kunnen die innerlijke drijfveren of
knelpunten aan de oppervlakte komen. Kernreflectie
betekent nadenken over wat en waarom je iets doet.
Daarvoor moet je niet alleen met het hoofd denken,
maar vooral ook je gevoel aanspreken. Reflecteren op
de situatie waarin je je bevindt, levert vrijwel altijd veel
winst op. Onderzoek heeft uitgewezen dat de beste pro-
fessionals vaak goed zijn in reflecteren. Als je echt goed
weet waar je kracht zit en je kunt die aanspreken, dan

naast coacht hij schoolteams en schoolleiders. Daar-
voor beroept hij zich op de Multi-level Learning (MLL)
methode, die hij samen met collega Angelo Vasalos
ontwikkelde. De basisgedachte van MLL is het aanbo-
ren van de eigen kwaliteit. “Wie zijn eigen kwaliteiten
kent, heeft ook meer oog voor de kwaliteiten van
anderen. Dat maakt deze methode zo geschikt voor
schoolleiders en leerkrachten, want wanneer zij
respectievelijk hun medewerkers of leerlingen bewus-
ter maken van hun talenten, zullen ze beter presteren,
maar zal ook de relatie tussen leerkrachten, schoollei-
ders, kinderen en ouders verbeteren.”
Korthagen is niet de enige die zich kritisch uitlaat over
de effecten van het competentiedenken. Ook de
Inspectie maakt zich zorgen over de druk die soms op
schoolteams gelegd wordt vanwege de gestelde kaders.
“Maar het is diezelfde Inspectie die veel scholen in een
keurslijf dwingt”, stelt Korthagen. “Men is als de dood
voor de Onderwijsinspectie en dus wordt er heel strak
ingezet op aanpassing aan de vast omlijnde kaders.
Maar weinig scholen durven de vrijheid te nemen om
een eigen invulling aan het onderwijsprogramma te
geven.” Korthagen probeert daar verandering in te
brengen. Een moeilijke klus omdat binnen scholen
over het algemeen een sterke top-downstructuur
heerst. “Mensen kunnen over het algemeen slecht
tegen verandering; zeker oudere leerkrachten voelen
er weinig voor om alweer een nieuwe methode voorge-
legd te krijgen. Als scholen dan ook nog eens heel hië-
rarchisch georganiseerd zijn, is het inzetten van een
veranderingstraject vaak een moeilijke onderneming.
Maar ons traject is juist niet gericht op het maken van
nieuwe beoordelingssystemen. We willen de school-
teams niet beoordelen of nieuwe kaders aanreiken,
maar ze veel meer trainen hun eigen kwaliteiten te
doorzien en in te zetten. We proberen een omkering te
bewerkstelligen door te focussen op iemands sterke
kanten, motivaties en drijfveren.”
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functioneer je het beste. Als dan bovendien ook de
omgeving je aanpak waardeert, dan kom je in een soort
flow waarin alles vanzelf lijkt te gaan.” De aanpak van
Korthagen is daarom ook sterk gericht op het team.
“We adviseren scholen om tijdens een vergadering van
een uur, een minuut of tien in te lassen voor een ‘meta-
moment’. Even nadenken over hoe er vergaderd wordt
kan soms verrassende inzichten geven. Bijvoorbeeld
dat het team geneigd is te lang te blijven hangen bij
problemen en niet oplossingsgericht denkt of dat een
of twee teamleden steeds het woord voeren. Bovendien
trainen we ook op de communicatie tussen leerkrach-
ten onderling en tussen het management en het team.
Elkaar positieve feedback geven kan de totale sfeer in
de koffiekamer veranderen. Huilend weglopen na een
beoordelingsgesprek is er dan niet meer bij.”

Terugval
Toch bestaat er natuurlijk ook de kans op terugvallen
in oude patronen. Daarom maakt elke school een basis-
document waarin de eigen visie helder omschreven

staat. Ook de ingebouwde metamomenten tijdens ver-
gaderingen moeten voorkomen dat de positieve energie
weg ebt. Verder wordt er op school een ontwikkelgroep
gevormd die probeert de geleerde technieken in stand
te houden. “Maar als schoolteams eenmaal ervaren
hebben wat ze kunnen bereiken door hun eigen kracht
aan te boren, willen ze niet eens meer anders werken.
Terugvallen is daarom nauwelijks een gevaar”, denkt
Korthagen.

De positieve insteek van Multi-level Learning staat
niet op zichzelf. In de psychologische wetenschap is
men er hoe langer hoe meer van overtuigd dat focus-
sen op kwaliteiten en krachten van mensen meer
winst oplevert dan het ellenlang analyseren van trau-
ma’s en tekortkomingen. Korthagen: “Eigenlijk zijn
we te lang bij Freud blijven hangen. We hebben te
lang gedacht dat onderbewuste emoties ons belem-
meren en dat we die dus moeten oplossen. Maar uit
recent onderzoek blijkt dat een paar sessies positieve
feedback veel meer opleveren dan jarenlang onder-
zoek naar knelpunten.” <

Kijk voor meer informatie op www.kernreflectie.nl



Het is nog een beetje zomer, maar het is dan ook al sep-
tember. Je ziet en voelt dat het najaar nadert: de dagen
worden korter en bovenal, de school is weer begonnen.
Gelukkig nieuw jaar. We gaan weer aan het werk. Kin-
deren en collega’s wachten op ons, aan de slag! Dat is
precies de bedoeling van zo’n tijd als deze. Dat je uitge-
rust en wel een beetje ander mens bent geworden,
open voor iets nieuws. In al die lange weken van voor-
bij overkomt het mij nooit dat mijn hart uitgaat naar
beleid of naar belangen. Het staat open voor wat er
echt toe doet: licht, leven, liefde, de goede dingen. Ik
zou dat vast willen houden als we weer in en aan het
onderwijs werken.

Toch gaat dit nu niet over de zomer vol licht of de
school voor de leerling, maar over de sectorvorming als
organisatie van en voor het onderwijs. Welnu, daar ben
ik voor. Waarom we het dan nu niet meteen doen?
Omdat het zo’n idee is dat, zolang het geen duidelijk
en gedeeld beeld van inhoud en vorm heeft, fictie is.
Daarom is het goed en verstandig om samen te zoeken
naar een verbindend concept. Wie meent het al gevon-
den te hebben, bedient zich van de bekende politiek:
‘Ik zie het wel, maar nu jij nog’. Ik zal mijn beeld hier-
bij geven. Daar hebben we in de kring van de Besturen-
raad ook breed over nagedacht. We bieden het al onze
vrienden aan voor gesprek, ook de AVS. Wie weet vin-
den we samen wel iets beters.

Zo’n sector is uitdrukking van de wens en noodzaak om
samen bestuurlijke kracht te ontwikkelen, om doelen
en middelen effectief te verbinden. Het is geen vak-
bond van leerkrachten of een vereniging van schoollei-
ders die op locatie hun eigen rol hebben, maar het
stijgt daar bovenuit. Zo’n sector gaat over het belang
van passende bekostiging van alle scholen samen, van
goed werkgeverschap en van de hoofdlijnen van ade-
quaat onderwijsbeleid. Zo’n sector focust op z’n functie
zonder anderen het licht in de ogen te misgunnen. Het
biedt grote schoolbesturen de dynamiek die hen toe-
komt en waarborgt voor kleine schoolbesturen de
eigenheid waar zij recht op hebben. Zo’n sector wordt
gedragen door de instellingen zelf. Het is geen superbe-
stuur met macht over scholen en blijft onafhankelijk
van derden. Er worden geen deals gesloten of diensten
verdeeld met twee handen op één buik.

Inmiddels is het goed dat er een AVS is, en een Bestu-
renraad, en een Werkgeversvereniging Primair Onder-
wijs die net met de werknemers een mooie CAO heeft
afgesloten, ook met de AVS. Aan de betekenis van ons
onderwijs kan iedereen een unieke bijdrage leveren en
kunnen we samen een stap verder zetten. Daar gaan
dan wel onze leden over. Die kiezen voor het verschil,
voor kleurrijke veelvormigheid, bijzonder en openbaar.
Gelukkig maar. Zo zit ons onderwijs, onze geschiede-
nis, onze toekomst in elkaar. Daarom hoeven we elkaar
nog niet de tent van ons onderwijsbestel uit te redene-
ren, of ons door anderen uit te laten spelen. Bundeling
van denk- en werkkracht is geen politieke, maar een
bestuurlijke agenda, ook met de AVS. Eigenlijk gek dat
we dat nog niet gerealiseerd hebben. We zijn immers
dienaren van waar het op school om gaat: goed onder-
wijs voor aan ons toevertrouwde kinderen. Houd het
licht van deze zomer nog even vast. <

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het

primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in

Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen

uit het onderwijsveld geven hierover hun mening in de

vorm van een column. Deze maand de beurt aan

Henk Strietman, directeur van de Besturenraad.

In het licht van de sector

> sectororganisatie

“Bundeling van denk- en
werkkracht is geen politieke,
maar een bestuurlijke
agenda.”
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> uw mening telt – webpoll

Tussenschoolse opvang

De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal

kunnen reageren op onderstaande stelling. De uitslag staat

erbij vermeld, evenals enkele reacties uit het veld.

Per 1 augustus 2006 is de wet op de tussenschoolse opvang

veranderd. Eventuele aanpassingen op schoolniveau moeten

voortaan in nauw overleg met de oudergeleding van de

(G)MR vastgesteld worden. Hoe gaat dat op uw school in

z’n werk?

■■■■■■■■■■■■ 
Op mijn school was alles al conform de nieuwe wet geregeld

(alleen de formele verantwoordelijkheid is overgedragen).

■■■■■■■■■■■■ 
De aanpassingen zijn in goede harmonie tot stand gekomen.

■■■ 
Het leverde heftige discussie op met de (G)MR, maar we

zijn er uiteindelijk wel uitgekomen.

■■■■■■ 
Het leverde heftige discussie op met de (G)MR; vanwege

de verschillen in opvatting zijn we er nog niet uit.

Nieuwe webpoll

De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt

reageren luidt:

Professionalisering en scholing zijn zowel voor mij als voor

mijn team erg belangrijk. Zeker met het oog op de wet BIO

en de afspraken in de nieuwe CAO.

• Eens; ik maak geregeld gebruik van cursussen en

scholing, bijvoorbeeld via het aanbod van de AVS.

• Gedeeltelijk eens; het bijhouden van vakliteratuur acht

ik voldoende om bij te blijven.

• Oneens; de beste scholing krijg je automatisch in de

praktijk. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

Ga naar www.avs.nl en geef uw mening!

Enkele reacties

Herman Bijsterbosch, bovenschools stafmedewerker bij

Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente (KONOT),

waar 22 scholen onder vallen:

“Als er bij optie drie ‘discussies’ had gestaan in plaats van

‘heftige discussies’ had ik daarvoor gekozen, want discussie

over de aanpassingen hebben we zeker gehad. Over de

richting (verdere professionalisering) waren we het snel

eens, maar toen de uitwerking kwam, werd er hier en daar

wel gemord. Bijvoorbeeld over de eis dat overblijfkrachten

een cursus moeten volgen of dat ze een vrijwilligersover-

eenkomst moeten tekenen. Sommige scholen zeggen dan:

‘Waarom moet dat nu? Ze werken hier al tien jaar zonder!’

Maar zeker als we straks ook de voor- en naschoolse

opvang erbij krijgen, willen we toch naar nog hogere

kwaliteitseisen.”

Barbara Schram, directeur van sbo De Vonder in Slagharen:

“Op de Vonder was alles al conform de nieuwe wet gere-

geld. We zijn een school met een regiofunctie en hebben al

jaren een continurooster. De leerkracht blijft gewoon bij zijn

of haar klas. Etenstijd is ‘lestijd voor gezond gedrag’, waar-

bij de leerlingen (leren) tafel dekken, handen wassen en

tanden poetsen. Na het eten gaan de kinderen, onder toe-

zicht van enkele leerkrachten, een kwartiertje buiten spelen.

We hebben hier dus geen overblijfkrachten of ouders. Dat is

heel bewust. De middagpauze is vaak een moment dat er

allerlei conflicten kunnen ontstaan die doorwerken in de

klas. Om dit te voorkomen, laten wij het overblijven niet

over aan ouders of assistenten.”

Herman Woltjer, stafmedewerker onderwijs bij Penta

Primair in Grootegast, een vereniging waarbij 26 prote-

stants-christelijke scholen zijn aangesloten:

“Geen van deze opties is nog op ons van toepassing. We

hebben een peiling gehouden op alle scholen. Zestien scho-

len gaven aan dat ze op dezelfde voet door willen. Dat kan,

alleen wordt het bestuur verantwoordelijk. De andere tien

scholen willen graag professionaliseren. Daar ben ik nu mee

bezig. Het idee is dat een professionele organisatie voor

kinderopvang de coördinatie, de administratie en de scree-

ning en begeleiding van de (vrijwillige) overblijfkrachten

gaat doen. Als dit met de scholen concreet is uitgewerkt,

gaat het plan naar de MR. Ik verwacht overigens geen pro-

blemen. Alles gaat in overleg met de scholen en ook de GMR

is op de hoogte. Ik heb tot nu toe geen signalen ontvangen

dat we op de verkeerde weg zitten.”

tekst eva prins

44%%

42%%

5%%

10%%



Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen aan.

Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie, enzovoort. De oplossingen kunnen echter uiterst

origineel zijn. Directeur Henk Witjes van basisschool ’t Fort in Bergen op Zoom over ‘zijn’

probleem en de oplossing.

tekst joëlle poortvliet

“We lijden onder het stempel ‘zwarte school’. De ver-
houding tussen autochtone en allochtone inwoners in
de wijk is 65 staat tot 35 procent, terwijl op onze
school 88 procent van de kinderen een niet-Nederland-
se achtergrond heeft. We willen dat het schoolplein
weer een reële afspiegeling wordt van de wijk. De laat-
ste jaren is het aantal leerlingen teruggelopen van 200
naar 90. De vooroordelen zijn bekend en helaas spelen
ze ons parten. Een – aan de buitenkant – oud gebouw,
dus wellicht geen moderne voorzieningen. Wat oudere
leerkrachten, dus vast niet zo enthousiast. En veel
allochtone kinderen, wat een negatief effect op de taal-
ontwikkeling van andere leerlingen zou hebben. Alle-
maal onzin. Alleen is het ontzettend moeilijk om dat
de ouders uit te leggen. Je krijgt de kans niet. Ouders
kiezen vaak automatisch voor een andere school, bui-
ten de buurt.’’

Aanpak
“We houden campagnes, gaan de wijk in en folderen
huis aan huis. Alles onder het motto ‘t Fort kleurt de
wijk’. Om te laten zien dat we ook echt de daad bij
woord voegen, hebben we dit jaar twee opvangklassen
in groep 1. In één van die twee klassen hebben we de
‘gewenste’ verhouding gemaakt. Dat betekent dat daar
op dit moment twee autochtone en één allochtone
leerling in zitten. De andere klas telt 19 kinderen. Zod-
ra twee autochtone leerlingen zich aanmelden, kan
ook een nieuwe allochtone leerling bij de eerste groep
aansluiten. We hopen op een klas van zo’n tien leerlin-
gen aan het eind van het schooljaar.” 

Ervaringen
“Het initiatief nu enkele weken oud, maar het gaat pri-
ma. Het bestuur heeft ons vijf jaar de tijd gegeven om
de verhoudingen te normaliseren. Er zijn wat vragen
gesteld over discriminatie, maar dat is absoluut niet
aan de orde. Alle kinderen zijn welkom. We delen
alleen de klassen in. Ik ben nog maar twee weken
directeur op deze school en ben daarmee in een rijden-
de trein gestapt. Maar wat ik merk is dat er in ieder
geval over ’t Fort wordt gesproken. Onze basisschool is
weer een optie voor de ouders. Zowel het team als de
ouders staan vierkant achter het project. Eén van de
ouders uit onze kleinste schoolklas heeft meegewerkt
aan een tv-programma over de actie. Zij zei daarin dat
ze haar kinderen wel naar een school verder weg kon
brengen, maar dat  ze al spelend op straat toch de kin-
deren van ’t Fort – de kinderen uit de buurt – tegen-
komen. Dat vond ik wel treffend.’’ <

Schoolplein als reële
afspiegeling van de wijk

> zo kan het ook

“Zowel het team als de ouders staan vierkant achter het project.”

Foto: Con Clasquin
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> De manager in het vizier
Onderwijsmedewerkers spreken zich uit over hun werk, hun verwachtingen en hun

beelden. Media storten zich op de manager, die door zijn werknemers met kritiek

overladen is. De professionals roeren zich, maar waar baseren zij zich op? Hoog tijd

voor een blik in perspectief. Hoe staat het met de waardering voor schoolleiders?

Reacties van en over professionals.

tekst rené van eijk

Schieten maar
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• In het onderwijs is 75 procent van mening dat het
aantal leidinggevenden in de eigen werkomgeving
de laatste jaren is toegenomen;

• In onderwijs omschrijft eenderde van de werkne-
mers het contact met de hoogste manager als
‘slecht’;

• Men vindt dat het management in bijna vier van de
tien gevallen onvoldoende op de hoogte is van de
inhoud van het primaire proces en begrip toont voor
dilemma’s;

• Men vindt dat de hoeveelheid regels, resultaatgerich-
te afspraken, controle-instrumenten, protocollen,
registratie en papierwerk (kortom bureaucratie) de
laatste jaren sterk is toegenomen (83,6 procent) en
tweederde van de respondenten vindt dat dit een
negatieve invloed heeft op het werkplezier en de
directe tijd voor de kinderen. Tegelijkertijd is 58,3
procent niet van plan om vanwege die toenemende
bureaucratie ander werk te gaan doen;

• Van de leerkrachten gelooft een ruime meerderheid
niet dat de regels en de voorschriften bedacht
door het management de kwaliteit en efficiency
verbeteren;

• Leerkrachten zijn in zeven op de tien gevallen van
mening dat de managers een onevenredig zware
druk leggen op de het budget van de scholen;

• Vrijwel niemand is van mening dat managers de
dagelijkse werkzaamheden ontlasten, maar juist
voor henzelf onnodig werk creëren.

Weerwoord
Oud-minister Pechtold van bestuurlijke vernieuwing
nuanceert de resultaten van deze veelbesproken
enquête. Afgelopen juni, vlak voor zijn aftreden,
schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer dat het
percentage managers in het onderwijs de laatste jaren
juist gedaald is: “De cijfers (…) laten zien dat er tussen
2001 en 2005 juist een afname van het aantal directie-
leden is. De verhouding management – onderwijsge-
vend personeel is bijvoorbeeld in het basisonderwijs
gedaald van 11,6 procent naar 10,6 procent. (…)
Belangrijk is daarnaast niet te vergeten dat zowel de
‘handen in de klas’ als de managers en leidinggeven-
den een waardevolle bijdrage leveren aan het onder-
wijs. Ook managers werken met passie voor de leerling
en geven de benodigde leiding aan mensen en instel-
lingen.” Verder onderkent Pechtold in zijn brief dat
overbodige bureaucratie en regeldruk moeten worden
weggenomen. Hij geeft aan dat het kabinet reeds bezig
is met grote dereguleringsoperaties en acties ter ver-
mindering van de administratieve lasten, monitor- en
registratieverplichtingen.

Ideologische kitsch
Desalniettemin is de kritiek niet mals. Doet de onder-
wijsmanager zijn of haar werk niet goed? Wat gaat er
mis? Knevelen ze hun professionals en beknotten ze
hen in de zo felbegeerde ruimte om professioneel te

Onderwijspersoneel heeft zich op allerlei podia uitge-
sproken over hoe de professionaliteit van schoolleiders
eruit ziet. De Nederlandse Schoolleidersacademie
(NSA) heeft de competenties van schoolleiders beschre-
ven. Daaruit blijkt veelzijdigheid. Maar hoe werkt deze
veelzijdige manager dan in de praktijk? Actualiteiten-
programma’s besteedden veel aandacht aan het feno-
meen dat leerkrachten het management niet waarde-
ren. Wat is waar?

Waar wij voor staan
In het onderzoeksrapport ‘Waar wij voor staan – de
onderwijsagenda van de beroepsgroep’ wordt een aan-
tal uitspraken gedaan door onderwijspersoneel die van
toepassing zijn op de schoolleider:

• “Stimuleer en faciliteer een uitdagend leer- en werk-
klimaat. Schoolleiders moeten hun professionals
betrekken bij visie- en beleidsontwikkeling. Zij moe-
ten de kaders scheppen waarbinnen professionals
meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het
onderwijs en hun eigen ontwikkelproces. Schoollei-
ders geven derhalve richting, maar laten de concrete
invulling over aan de professionals (het team);

• Het voeren van (integraal) personeelsbeleid is een
belangrijke taak voor managers. Zorg voor een gede-
gen functionerings- en beoordelingscyclus, inclusief
leeftijdsbewust personeelsbeleid, mogelijkheden
voor taak- en functiedifferentiatie en een heldere
aanspreekcultuur;

• Net als de professional moet ook de schoolleider
over een professionele houding beschikken. Mensen
in het onderwijs willen een schoolleider die in staat
is te inspireren en te stimuleren, die vertrouwen in
hen heeft, naar hen luistert en hen serieus neemt.
Ze willen een schoolleider die weet wat er leeft op
de werkvloer, die de processen in de organisatie
begeleidt en die (bij andere partijen) ruimte eist voor
zijn of haar professionals. Tot slot vinden zij het
belangrijk dat de schoolleider teamvorming stimu-
leert door verantwoordelijkheden (en bevoegdheden)
te delegeren naar de teams en te investeren in team-
ontwikkeling.”

Bovenstaande sluit mooi aan bij wat schoolleiders zelf
vinden over wat zij moeten kunnen, zoals beschreven
in de competenties van de Nederlandse Schoolleiders-
academie (NSA). Waar komt dan dat negatieve geluid
vandaan dat zo vaak in de media doorklinkt?

Opmars van de manager
Op verzoek van de NCRV’s Netwerk is afgelopen voor-
jaar door ITS een internetenquête afgenomen onder
leden van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Nu 91,
Sting en De Unie. Hiervan was 61 procent afkomstig
uit het onderwijs en 39 procent uit de zorg. De resulta-
ten met betrekking tot de (onderwijs)manager liegen
er niet om. Een greep uit de bevindingen:
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Het rapport ‘Management en Bestuur – Onderzoek
naar de inrichting van bovenschoolse managementbu-
reaus in het primair onderwijs’ (een uitgave van
VOS/ABB en ITS) schrijft in haar conclusie: “De
management/bestuursbureaus spelen een belangrijke
rol in het bestuur en management van het primair
onderwijs. Belangrijke taken worden daar vervuld om
scholen te ontlasten en te ondersteunen en hen beter
in staat te stellen zich bezig te houden met daar waar
ze goed in zijn, namelijk onderwijskundig beleid
(uit)voeren. Door besturen wordt met de bovenschool-
se managementbureaus redelijk zuinig omgegaan. Er
worden geen hoge salarissen uitbetaald. (....) De kosten
van bovenschoolse bestuursbureaus bedragen gemid-
deld 3,8 procent van de totale begroting.”
De beleving en werkelijkheid zijn niet geheel congru-
ent met elkaar. De geluiden zijn divers. Dat betekent
niet dat onderwijsmanagers de kritiek achteloos terzij-
de moeten schuiven. Het is zaak duidelijk te maken
waar ze voor staan en gaan. Dat vergroot het draagvlak
en de kwaliteit van het primaire proces. <

Meer informatie

www.onderwijsaanhetwoord.nl
www.its-nijmegen.nl (Opmars van de manager en

Management & Bestuur)

www.keeskraaijeveld.nl
www.minbzk.nl > ICT en de overheid > Administratieve

lastenverlichting burgers > Parlementair > Brief aan de

Tweede Kamer over managers en bureaucratie in zorg en

onderwijs (Pechtold)

René van Eijk is AVS adviseur op het gebied

van organisatieontwikkeling,

r.vaneijk@avs.nl

werken? Wellicht beperken leidinggevenden slechts
hun drang naar vrijheid. Kees Kraaijeveld schreef afge-
lopen juni in De Volkskrant een artikel over de ruimte
die professionals voor zichzelf opeisen en hoe onjuist
die handelswijze is: “Professionals hebben regels
nodig. Concreter is beter, geldt hierbij. Want abstracte
regels, zoals 'klantgericht werken', kun je niet omhel-
zen zonder dat je samen afspreekt in welk gedrag zo'n
attitude zichtbaar moet worden. Het is een van de
wijze lessen van de gedragstherapie: als je wilt dat
iemand verandert, zeg hem dan niet dat hij anders
moet zijn, maar vooral wat hij anders moet doen.
Alleen zo weten professionals waar ze aan toe zijn. En
dat is nodig, want 'ruimte' mag leuk klinken, maar is
in de praktijk vaak meedogenloos. Het is alsof je een
in de dierentuin geboren Pandabeer uitzet, zonder het
dier eerst te leren hoe het zichzelf moet redden. Van
een professional die jarenlang gekooid is geweest in
een bureaucratie, mag je ook niet verwachten dat deze
vanzelfsprekend zijn mentaliteit aanpast. Zorgvuldig-
heid verandert niet zomaar in resultaatgerichtheid.
Geïnstitutionaliseerde argwaan niet in persoonlijke
aandacht.”

Serieus nemen
Overeind blijft dat de signalen uit het veld niet gene-
geerd mogen worden. De aanbevelingen in ‘Waar wij
voor staan’ sluiten niet zomaar nauw aan bij de com-
petenties die schoolleiders zelf hebben ontwikkeld. De
kritiek die onderwijsmedewerkers al dan niet expliciet
hebben, dient te worden gepareerd met professionele
ontwikkeling en een niet aflatende ijver om het
management zodanig in te richten dat het efficiënt en
doelmatig is.
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> Primair onderwijs in Jemen deel I
De oorlog tussen Israël en Libanon, een gebrek aan democratische ontwikkelingen

en onderdrukking van vrouwen zijn onderwerpen die in de berichtgeving over de

islamitische en Arabische wereld overheersen. Verhalen over positieve

ontwikkelingen bereiken ons veel minder. Zo wordt er bijvoorbeeld hard aan

getrokken om het primaire onderwijs in Jemen te verbeteren. Daarbij moeten wel

de nodige obstakels overwonnen worden.

tekst ans aerts

Het dorpje Al Djoraan ligt in de bergen van Jemen. Een
aantal jongens staat ’s ochtends op het schoolplein in
het gelid, onder toezicht van een leerkracht. Het och-
tendappèl blijkt bij nader inzien minder strikt dan het
in eerste instantie lijkt. Groepjes kinderen komen met
een schooltas op hun rug, of een stapeltje boeken
onder hun arm, rustig aanslenteren. Soms hebben ze
al een lange tocht achter de rug, vanuit een dorpje ver-
derop. De meisjes van deze streek, met hun jurken in
suikerzoete kleuren, gaan soms maar een paar jaar
naar school vanwege een gebrek aan vrouwelijke leer-
krachten. In Jemen is het gebruikelijk dat jongens en
meisjes vanaf ongeveer groep 4 gescheiden les krijgen
van een leerkracht van hun eigen sekse.

Armoede
Jemen is een arm land. Ongeveer de helft van de 20
miljoen inwoners leeft van minder dan twee dollar per
dag. Het primair onderwijs bestaat er uit zes jaar basis-
onderwijs en drie jaar lager voortgezet onderwijs. In
principe kent het land een leerplicht voor de leeftijds-
categorie van zes tot vijftien jaar, maar niemand con-
troleert of kinderen wel of niet naar school gaan. In
2004 ging 66 procent van de kinderen op het platte-
land naar school. In de stedelijke gebieden was dit 89
procent. Er gingen al meer meisjes naar school vergele-
ken met enkele jaren daarvoor, maar de percentages
lopen per regio erg uiteen. Bovendien zijn de statistie-
ken nogal onbetrouwbaar.

De regering van Jemen erkent dat onderwijs een van
de belangrijkste factoren is om armoede te bestrijden
en economische ontwikkeling te bewerkstelligen. Er
wordt dan ook hard aan gewerkt om de onderwijskan-
sen, met name voor meisjes, te verbeteren. Afkar Al
Shami, senior programmamedewerker Educatie op de
Nederlandse ambassade in de hoofdstad Sana’a: “Om
het onderwijs toegankelijker te maken voor meisjes
heeft het kabinet besloten om het schoolgeld van
ongeveer één dollar per jaar voor meisjes in groep 1
tot en met 6 af te schaffen. Verder heeft het ministerie
van Onderwijs van Jemen in 2005 een speciale Girls
Education Unit opgericht, die zich bezighoudt met ver-
betering van de toegang tot onderwijs voor meisjes.”

Nederlandse bijdrage
Nederland gaf in 2005 zo’n 22 miljoen euro aan ont-
wikkelingshulp aan Jemen, waarvan 8,5 miljoen voor
onderwijs. Ons land ondersteunt Jemen onder andere
via het Basic Education Development Project (BEDP), dat is
ontwikkeld door het Jemenitische ministerie van
Onderwijs in samenwerking met de International Deve-
lopment Association (IDA). Nederland levert een flinke
bijdrage aan de formulering van het BEDP. Het BEDP
richt zich op het bouwen van klaslokalen in met name
armere gebieden, het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs en het verbeteren van de beleidscapaci-
teit van het ministerie van Onderwijs. Bijna 50.000
leerkrachten kregen bijvoorbeeld bijscholing en ouder-

Meer meisjes naar school
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gemeenschap. Eén van de grootste problemen is echter
een gebrek aan voldoende gekwalificeerde vrouwelijke
leerkrachten in de rurale gebieden. Opleidingen zijn er
alleen in stedelijke gebieden. Meisjes van het platte-
land krijgen meestal geen toestemming van hun
ouders om in een stad een opleiding te volgen. Het
Jemenitische Onderwijsministerie bedacht daarom het
zogenaamde cascadesysteem. Groepen leerkrachten
ontvangen bijscholing en brengen het geleerde vervol-
gens over aan hun collega’s op scholen in een van
tevoren vastgesteld cluster. Met deze aanvullende trai-
ningen kunnen meisjes, die de middelbare school heb-
ben afgerond en afkomstig zijn uit rurale gebieden,
voor de klas staan. De trainingen worden zoveel moge-
lijk op locatie uitgevoerd, waardoor vrouwen geen gro-
te afstanden hoeven te reizen. Het systeem behoeft
echter nog nadere ontwikkeling, omdat er nog te wei-
nig vrouwen een training ontvangen.

Vertrouwen
Het ‘vrouwentekort’ wordt soms opgelost door manne-
lijke leerkrachten les te laten geven in de rurale
gemeenschap, waaruit ze zelf afkomstig zijn. Het feit
dat zij het vertrouwen genieten van de bevolking
maakt het voor hen mogelijk om meisjes te onderwij-
zen. Ambassademedewerker Afkar Al Shami: “Rurale
gemeenschappen staan vaak afwijzend tegenover men-
sen die van elders afkomstig zijn, zeker als het om
vrouwen gaat. Een task force van het ministerie van

participatie werd ingevoerd. Elke school wordt geacht
ouderraden, ‘father- en mothercouncils’ op te richten,
om ouders meer bij het onderwijs te betrekken. Het
mes snijdt aan twee kanten, want er ontwikkelen zich
ook nieuwe initiatieven. Zo besloot een moeder om
een schoolbibliotheekje op te zetten.
Ook ondersteunt Nederland het Jemenitische Social
Fund for Development (SFD). Het voert diverse program-
ma’s uit, waaronder het Rural Girls Education Programme,
dat in 2002 van start ging en erop is gericht de onder-
wijskansen van meisjes in rurale gebieden te verbete-
ren. Projectcoördinator Rajaa Al Aghbari vertelt: “Veel
meisjes op het platteland volgen maar één of twee jaar
basisonderwijs en worden vervolgens van school
gehaald. Meisjes moeten vaak al op jonge leeftijd in
het huishouden werken en trouwen soms heel jong.
Ouders zijn er niet altijd van overtuigd dat onderwijs
voor hun dochters belangrijk is.” Het SFD regelt ook
zaken als het aanleggen van waterreservoirs bij scho-
len voor de opvang van regenwater. “Op deze manier
zijn meisjes veel minder tijd kwijt met het halen van
water voor het huishouden. Ze kunnen dit meteen van-
uit school meenemen naar huis”, aldus Al Aghbari.

In Jemen is sprake van een strikte scheiding tussen de
mannen- en vrouwenwereld. Zeker op het platteland
van Jemen spreekt het vanzelf dat meisjes vanaf groep
4 of 5 gescheiden les krijgen van een vrouwelijke leer-
kracht; het liefst een vrouw uit de betreffende

Foto: Nico te Laak
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belang van onderwijs voor jongens én voor meisjes en
deelt hij leaflets uit.” De eerste resultaten zijn inmid-
dels geboekt. Er gaan meer meisjes naar school en
ouders zijn eerder bereid om hun dochters langer naar
school te laten gaan als er aparte scholen voor meisjes
zijn en er vrouwelijke leerkrachten beschikbaar zijn. 
Aan de kinderen zelf ligt het niet. Zij willen graag
leren, al dan niet in een gemengde klas. Maaike van
Vliet, eerste secretaris voor Onderwijs op de Neder-
landse ambassade in Sana’a: “Ik ben wel eens in afgele-
gen dorpje geweest waar jongens en meisjes van een
jaar of veertien samen in de klas zaten. Ze zaten echt
te hongeren naar kennis, maar er was geen leerkracht.
Af en toe kregen ze les van iemand van een lagere
klas. De kinderen vertelden dat ze daar zaten omdat
ze een ander soort leven dan hun ouders wilden, met
meer mogelijkheden.” <

Aanvullende bronnen

• Jaarverslag SFD 2004;

• Website ministerie van Buitenlandse Zaken;

• The Second Joint Annual Review of de Implementation

of the National Basic Education Development Strategy,

mei 2006. Ministerie van Onderwijs Jemen.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de

Nederlandse ambassade in Jemen. In een volgende Kader

Primair deel II over het primair onderwijs in Jemen.

Onderwijs zoekt uit hoe het geven van onderwijs in
landelijke gebieden aantrekkelijk gemaakt kan wor-
den voor vrouwelijke leerkrachten die van elders
afkomstig zijn. Bijvoorbeeld door accommodatie of
vervoer voor een groep vrouwen tegelijk te regelen.
De lokale gemeenschappen moeten bovendien over de
streep worden getrokken.” Het SFD is actief aan de
slag gegaan met het instellen en trainen van lokale
adviescommissies en oudercommissies. De commissies
staan dicht bij de lokale gemeenschap en zijn van
belang voor het promoten van onderwijs voor jongens
en meisjes. Ze denken mee over mogelijkheden om
een vroegtijdig schooluitval van meisjes te voorkomen.

Projectcoördinator Al Aghbari: “Consultants van het
SFD bezoeken, samen met leerkrachten uit de lokale
gemeenschappen, bovendien mensen thuis op om ze
er op te wijzen dat het belangrijk is dat meisjes onder-
wijs volgen. Verder voeren we campagnes om meisjes-
onderwijs onder de aandacht te brengen. Hiervoor
schakelen we niet alleen de scholen zelf in, maar ook
moskeeën. Tijdens de preek vertelt de imam over het

“Ouders zijn er niet altijd van
overtuigd dat onderwijs voor
hun dochters belangrijk is.”
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> Wereld van sociale zekerheid en pensioen steeds ingewikkelder
Veel werknemers weten niet waar ze staan als het gaat om het samenspel van sociale

zekerheid en pensioen. Niet verwonderlijk als je kijkt naar de stortvloed aan

veranderingen. Een routeplanner die werknemers de weg gaat wijzen en daarmee ook

de werkgever ondersteunt, zou uitkomst kunnen bieden.

tekst rené meijers, loyalis

“Er verandert zoveel, het wordt steeds moeilijker om
al die ontwikkelingen bij te benen. Wij merken dat
heel duidelijk aan de reacties van werknemers en
werkgevers. Er komen meer vragen binnen en de
medewerkers van onze Klantenservice merken dat
achter die ene vraag veel onzekerheid schuilgaat.
Vaak zijn werknemers het overzicht kwijt. Het is veel,
het is ingewikkeld en ze hebben ook niet de tijd en
de behoefte om er veel mee bezig te zijn.”
Aan het woord is Harry Trommelen. Vanuit zijn
functie als productontwikkelaar bij Loyalis volgt hij
alle ontwikkelingen op de voet.
“Ik bedoel, wie heeft op dit moment een goed over-
zicht op wat er allemaal voor hem geregeld is via wet-
geving, pensioenregeling, CAO en werkgeversregeling?
En wie durft te zeggen dat hij een geïntegreerd over-
zicht van zijn financiële situatie heeft? Het antwoord
is toch bijna altijd: ‘Ik niet’. Dat heeft ons aan het den-
ken gezet. We hebben ons afgevraagd hoe wij dat
tekort aan overzicht kunnen invullen. Wij hebben hier
dat overzicht wel, al moet ik zeggen dat het zelfs voor
onze professionals niet altijd gemakkelijk is. Maar wat
helpt, is dat wij ons dagelijks bewegen in de wereld
van overheid en onderwijs. Van wetgeving en pen-
sioenregelingen tot en met CAO-niveau, wij volgen de
ontwikkelingen op de voet. Met de kennis die dat ople-
vert, helpen wij de werkgevers al. Maar die kennis
gaan wij nu ook meer voor werknemers inzetten.”

Voor werknemer én werkgever
Loyalis biedt antwoord op het gebrek aan overzicht
met het Servicepakket. Een gratis pakket dat zowel de
werkgever als de werknemer helpt. “Het biedt juist
overzicht op het persoonlijke niveau van de werkne-
mer, omdat het laat zien wat de persoonlijke effecten
en mogelijkheden zijn van zowel wet als pensioenrege-
ling, CAO en werkgeversregeling. De werknemer,
krijgt ook zicht op zijn financiële risico’s.” Maar wat
zijn voor een werkgever de voordelen van zo’n service-
pakket? Harry Trommelen hoeft er niet lang over na
te denken: “De werkgever krijgt door de nieuwe Pen-
sioenwet een steeds belangrijker rol in de voorlichting
aan de werknemer. En uit onderzoek blijkt dat de
werknemer zijn werkgever ziet als een belangrijke
bron van informatie en als raadgever. Wij verwachten
dat het totale pakket veel vragen van werknemers zal
beantwoorden. Vragen die anders op het bordje van de
werkgever terecht komen. En als de werknemer toch
nog vragen heeft, kan hij terecht bij onze Klantenser-
vice.”

Servicepakket
Het nieuwe Servicepakket bestaat uit drie onderdelen:
de Inkomensvooruitblik, een persoonlijke rekenaar op
internet (MijnLoyalis) en een alert-service per e-mail.
De Inkomensvooruitblik is een document – noem het
een landkaart – die in grafieken laat zien wat vanuit

Routeplanner 
kan uitkomst bieden
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de pensioenregeling en via aanvullingen bij Loyalis is
geregeld. De werknemer ziet elk jaar wat hij goed voor
elkaar heeft en wat zijn aandacht verdient. Bijvoor-
beeld als het gaat om het inkomen bij pensionering of
arbeidsongeschiktheid. Doet de werknemer mee aan
de levensloopregeling, dan ziet hij de mogelijkheden
die het opgebouwde spaarsaldo biedt.
De volgende stap is dat de werknemer op een gemak-
kelijke manier zijn reis kan plannen door de wereld
van sociale zekerheid. Harry Trommelen: “Stel, hij wil
er met de levensloopregeling een tijdje tussenuit. Of
hij wil antwoord op de vraag of het inkomen van zijn
nabestaanden past bij de lasten die er dan zijn. Dat
soort scenario’s en planningen kun je maken op Mijn-
Loyalis. Achter een wachtwoord staan daar de persoon-
lijke gegevens klaar. Je kunt er rekenen terwijl je tege-
lijkertijd toegang hebt tot achtergrondinformatie. Eind
dit jaar wordt het mogelijk om ook zaken die je bij
andere aanbieders hebt geregeld, zelf toe te voegen.”
Met de e-mail alert-service komt de informatie zelfs
spontaan naar de werknemer toe. Een e-mail wijst
hem er op dat in de regelingen of in de persoonlijke
situatie iets is veranderd dat zijn toekomstig inkomen
raakt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een veran-
dering in de pensioenregeling of een nieuwe bepaling
over levensloop in de CAO. Loyalis introduceert de
alert-service gefaseerd vanaf het komende najaar.

Meedoen via de werkgever
De werkgever die meedoet, krijgt voldoende informa-
tiemateriaal voor zijn werknemers. Dankzij de adres-
gegevens die hij ter beschikking stelt, kan Loyalis het
Servicepakket kosteloos aan de werknemers aanbieden.
Uiteindelijk beslist de werknemer zelf of hij gebruik
maakt van deze service. Als hij het aanmeldingsformu-
lier invult, dan geeft hij Loyalis meteen toestemming
voor het gebruik van zijn pensioengegevens. Die zijn
nodig om de drie onderdelen van het pakket volledig
te kunnen benutten. <

Meer informatie en het aanmeldingsformulier zijn te vinden

op www.avs.nl in de rechterkolom. Klik op ‘Aanmelden

Loyalis Servicepakket’. 

Werkgevers kunnen ook bellen met de Loyalis Adviesdesk:

tel. 045 – 579 69 96. 

Productontwikkelaar Harry Trommelen: “Wie heeft

op dit moment een goed overzicht op wat er

allemaal voor hem geregeld is?”
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> Regiegroep Activiteitenplan Schoolleiders PO in actie
Volgens cijfers van OCW zal de jaarlijkse uitstroom van directeuren en managers naar

(pre)pensioen in de periode tot 2015 verdubbelen. Met als gevolg een toenemende

vervangingsbehoefte. Om duurzaam verzekerd te zijn van voldoende aanwas van

schoolleiders – zowel kwantitatief als kwalitatief – heeft het ministerie de Regiegroep

Activiteitenplan Schoolleiders PO in het leven geroepen. Hoe gaat de regiegroep te

werk en welke rol is weggelegd voor coaching bij het bevorderen van de instroom en

voorkomen van de uitstroom van schoolleiders?

Tekst Vanja de Groot

Behalve vergrijzing spelen meerdere factoren een rol
bij het moeilijk kunnen bezetten van vacatures voor
schoolleiders: het verwachte tekort aan leerkrachten
en de feminisering in het onderwijs dragen bijvoor-
beeld eveneens bij aan de stagnerende doorstroom
naar een functie als schoolleider. Dat geldt ook voor de
beperkte (financiële) waardering, arbeidsvoorwaarden,
imago en de geslotenheid van het veld.
De Regiegroep Activiteitenplan Schoolleiders PO
bestaat uit vertegenwoordigers van alle schoolleiders-,
vak- en besturenorganisaties – waaronder de AVS – en
de opleidingen voor schoolleiders, gebundeld in de
Samenwerkende Opleidingen Schoolmanagement
(SAMOS). Het voorzitterschap ligt in handen van de
NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie). Belangrijk-
ste doel is om het aantal onvervulde vacatures voor
directeuren in het PO in 2007 te beperken tot maxi-
maal 250 fte (volgens de Arbeidsmarktbarometer PO
2005-2006 was dat op 31 december 2005 al terugge-
bracht tot 180 fte) door geschikte potentiële krachten
te werven en bestaande krachten te behouden. Dit
alles kan volgens de regiegroep alleen gerealiseerd
worden als scholen een integraal personeelsbeleid voe-
ren (IPB), waardoor een professionele organisatie ont-
staat die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de

functie van schoolleider. Een andere voorwaarde is het
hanteren van bekwaamheidseisen: hiermee creëer je
een helder beeld van de functie, zodat potentiële
schoolleiders geen verkeerde verwachtingen krijgen.

Activiteiten
Om haar doel te bereiken, onderneemt de regiegroep
verschillende activiteiten. Een ervan is het ontwikke-
len van praktijkkaternen met relevante thema’s over
het schoolleiderschap in het PO zoals kweekvijvers, in-
en uitstroom en de organisatie van het management
en leiderschap (gedeeld leiderschap). De regiegroep
denkt dat goede kwalitatieve kweekvijveropleidingen
en mogelijk ook plaatsingsperspectieven voor geslaag-
den (voorrangsbeleid) zouden kunnen bijdragen aan
het terugdringen van de vacatures. Daarvoor moet
inzicht verkregen worden in de resultaten van kweek-
vijvers en zullen indien nodig kwaliteitseisen opge-
steld worden.
Ook het project Duobanen neemt de regiegroep onder
de loep. Er is veel interesse voor duobanen in manage-
mentfuncties, vooral onder vrouwen. Management-
functies worden echter nog nauwelijks in deeltijd aan-
geboden. De regiegroep ziet onder andere voordelen in
(tijdelijke) duobanen voor het inwerken van startende

Schoolleider 
worden én blijven
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Coaching
Scholingsmogelijkheden en professionele ondersteu-
ning blijken belangrijke, helpende aspecten binnen de
geschetste problematiek. Het ontbreken hiervan kan
leiden tot onvrijwillige uitstroom in de startfase van
het schoolleiderschap. Coaching blijkt een effectief
(beleids)instrument om beginnende schoolleiders te
begeleiden en zo vroegtijdig uitval te voorkomen. Het
kan preventief als ontwikkelingsinstrument worden
gezien of als curatief instrument bij problemen.
Coaching en individuele advisering – vaak naast een
opleidingstraject – bieden schoolleiders emotionele
steun en geruststelling in een informele, vriendschap-
pelijke én professionele relatie. Ook praktische advie-
zen en probleemoplossend meedenken worden
gewaardeerd. De begeleider als klankbord, om stoom

directeuren door vertrekkende directeuren, die vanwe-
ge leeftijd uitstromen. Ze wil daarom zoveel mogelijk
good practices van duobanen verspreiden en daarmee
acceptatie door schoolbesturen in de hand werken.
Het verspreiden van good practices geldt ook voor de
zogenaamde ‘bazen van buiten’. Deze worden lang niet
altijd geaccepteerd door het team, dus dient in de com-
municatie hierover voldoende aandacht te zijn voor de
beleving van teams met een directeur van buiten. De
functie van schoolleider wordt ook aantrekkelijker
voor bazen van buiten wanneer de lesgevende taken
uit het pakket verdwijnen.
Tot slot onderkent de regiegroep dat veel schoolleiders
vroegtijdig uitstromen door het ontbreken van de juis-
te begeleiding. Dat kan worden voorkomen met
coaching. Naast gebruikmaking van de stimuleringsre-
geling voor beginnende directeuren is het noodzaak
dat besturen zelf ook investeren in coaching, zodat het
een vast onderdeel wordt van het personeelsbeleid.

Onderzoek in- en uitstroom
Op verzoek van de regiegroep heeft het SCO-Kohn-
stamm Instituut (vervolg)onderzoek gedaan naar de oor-
zaken voor de schaarse instroom van potentiële school-
leiders en de kritische factoren voor wat betreft de
uitstroom van beginnende directeuren PO. Risicofacto-
ren voor de instroom van potentiële schoolleiders zijn
bijvoorbeeld negatieve verwachtingen over de werk-
druk en de impact op het privé-leven, (lage)loopbaanas-
piraties, twijfel aan de eigen capaciteiten, het missen
van contact met leerlingen en teveel training off the job.
Factoren die de uitstroom van startende directeuren
in de hand werken zijn onder andere: de onduidelijke
benoemingsprocedure, een beperkte inwerkperiode,
een zwaar eerste jaar, onvoldoende managementerva-
ring voor complexe situaties, een lestaak naast leiding
geven, weerstand vanuit het team, fusies en schaalver-
groting, niet toegeruste adjuncten en weinig professio-
nele ondersteuning.
Op basis van deze gegevens worden in het onderzoek
aanbevelingen gedaan. Naast succesfactoren als een
professionele benoemingsprocedure en een gezamen-
lijke visie van het team, is een goede voorbereiding op
de functie door scholing (training on the job) onont-
beerlijk. Door eerst te ‘snuffelen’ aan het vak via een
oriëntatie op management, blijkt al snel of het volgen
van een kweekvijver of schoolleidersopleiding de
moeite loont. Ook moet het beeld van de functie voor-
af helemaal helder zijn. Een voorgeschiedenis met lei-
dinggevende werkzaamheden als coördinator of pro-
jectleider is aan te bevelen. Verder moet de
schoolleider kunnen omgaan met dilemma’s en in
staat zijn te reflecteren op het eigen leidinggeven
(‘Doe ik het goed?’). Hieraan is ook veel behoefte, maar
het schiet er bij beginnende schoolleiders – die vooral
snel praktisch aan de slag moeten – vaak bij in. Hierbij
kan professionele ondersteuning, bijvoorbeeld in de
vorm van coaching, uitkomst bieden.

> AVS biedt pakket op maat

Professionele 
ondersteuning nodig?
Niet iedere schoolleider heeft dezelfde begeleiding

nodig. De AVS biedt daarom een pakket ‘op maat’ voor

de ontwikkeling van professioneel en persoonlijk leider-

schap. Zowel voor startende en ervaren schoolleiders

als bovenschools managers. Het aanbod hangt af van de

behoefte en vraag van de schoolleider. Zoekt u een spar-

ring partner of critical friend, een coach (on the job) die

u begeleidt op weg naar optimaal persoonlijk en profes-

sioneel leiderschap, een teamcoach of een adviseur die

zich richt op het behalen van operationele doelen? Ook

e-coaching behoort tot de mogelijkheden. Formuleer uw

vraag tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek dat

altijd deel uitmaakt van de begeleiding.

Coaching wordt ‘los’ of als onderdeel van een totaalpro-

gramma aangeboden. Als een logisch vervolg op of voor-

afgaand aan een van de trajecten van de AVS waarmee

op scholen/schoolorganisaties aanstormend talent wordt

gespot, geënthousiasmeerd voor leidinggeven en onder-

steund bij hun professionele ontwikkeling in die richting.

Dit gebeurt via oriëntatie op management, kweekvijvers,

interne opleidingen voor IB-ers, managementtraineetra-

jacten, minileergangen startende directeuren en excel-

lent schoolleiderschap en de masteropleiding tot boven-

schools manager.

De AVS beschikt over gecertificeerde coaches en zeer

ervaren begeleiders die de praktijk kennen. Kijk voor

meer informatie op www.avs.nl > Professionalisering

of bel 030-2361010 en vraag naar Ellen de Jong.
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af te blazen en om eventuele twijfels over het gekozen
vak te onderzoeken en zonodig om te buigen naar een
duidelijke keuze voor leidinggevende in het PO.
Juist door hun geïsoleerde positie tussen bevoegd
gezag en team geven veel schoolleiders aan behoefte
te hebben aan een neutrale adviserende instantie.
Vaak betreft dit een externe coach. Behalve externe
coaches, stellen schoolbesturen regelmatig een inter-
ne bovenschoolse coach aan. ‘Voordeel’ hiervan is dat
deze de organisatie goed kent. Het is raadzaam de
startende schoolleider zelf te laten kiezen voor een
interne of externe coach. Naast individuele coaching
zijn er andere vormen van professionele begeleiding
in het PO, zoals mentoring en advisering (een ervaren
collega als critical friend), supervisie, intervisie en
teamcoaching. Deze vormen gaan vaak hand in hand
met individuele coaching.

Conferenties
De regiegroep ontwikkelde een speciale praktijkkater-
nen met een breed scala aan onderwerpen. Onder ande-
re over hoe coaching startende schoolleiders helpt bij
hun professionele ondersteuning. Daarbij komen ver-
schillende vormen van coaching aan bod. Deze en ande-
re bevindingen en handreikingen van de regiegroep
worden gepresenteerd en uitgereikt in oktober tijdens
drie (deel)conferenties in de Nationale Onderwijsweek
2006. Thema’s die aan de orde komen zijn: succesfacto-
ren en de ins en outs van een boeiend beroep, de aan-
trekkelijkheid van nieuwe vormen van leiderschap,
duobanen: gedeeld leiderschap in de praktijk, kweekvij-
vers: een voorbereiding op leiderschap, coachen: onder-
steuning bij professionele ontwikkeling van schoollei-
ders, praktijkervaringen en onderzoeksgegevens.
Alle deelnemers ontvangen de in opdracht van de
regiegroep geschreven praktijkkaternen 'Schoolleider
worden én blijven'. <

Nieuwe medewerkers

Per 1 augustus is Bob Ravelli werkzaam als adviseur

Onderwijs & Leerlingzorg bij de AVS. Daarvoor was hij

directeur van CBS De Wiekslag in Bleiswijk. Ook was hij

voorzitter van de coördinatiegroep en lid van de permanente

commissie leerlingenzorg van het WSNS-verband in

Zoetermeer en omstreken. Hij deed onder andere ervaring

op met ‘speciale’ zorg in de ‘gewone’ school, de

ontwikkeling van het kwaliteitssysteem, IPB en lumpsum.

Vanaf 14 augustus werkt Maaike Nijland voor de AVS in de

functie van management assistente. Voorheen was zij in

dienst bij Fastfood Concepts in Zeist.

Jannita Witten is met ingang van 14 augustus adviseur bij de

AVS op het gebied van werkgeverszaken. Hiervoor werkte zij

eveneens als adviseur, bij een besturenorganisatie. Binnen

de AVS gaat zij zich bezighouden met advisering over

arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, sociale zekerheid en

personeelsbeleid. Als gecertificeerd functiewaardeerder zal

ze zich ook inzetten voor functiewaardering PO. Daarnaast

kunt u haar aantreffen bij de AVS Helpdesk.
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Schooljaar 2006 – 2007

Schrijf u nu in: nog enkele plaatsen beschikbaar!

opleiding/training data trainer/adviseur aanmelden vóór

• Stressmanagement, preventie en reductie 4 oktober 2006 Aagje Voordouw 20 september 2006
• Competentiegericht coachen (drie 2-daagsen) 2/3 november 2006 Anita Burlet 2 oktober 2006

18/19 januari 2007
22/23 maart 2007

• Succesvol onderhandelen 8/9 november 2006 Tom Roetert 1 oktober 2006
• Wet Medezeggenschap Scholen 8 november 2006 Carine Hulscher-Slot 1 oktober 2006
• De juiste interim-manager op de juiste plaats 13 december 2006, Trieneke van Manen 1 november 2006 

11/12 januari, 13 maart, 
5 juni, 13/14 september 
en 16 november 2007

• Minileergang Startende directeuren (5 dagen) 11 januari, 8 februari, Diverse ervaren trainers 1 november 2006  
1 maart, 12 april van de AVS School  
en 10 mei 2007 for Leadership

Wees er snel bij!
opleiding/training data trainer/adviseur

• Organisatiedynamiek 13 februari 2007 René van Eijk
• Timemanagement 22 en 23 maart 2007 Aagje Voordouw

Het complete overzicht van trainingen en opleidingen van de AVS School for Leadership voor 2006/2007 vindt u op de volgende pagina’s. Raadpleeg voor
inhoudelijke omschrijvingen en meer informatie de AVS Professionaliseringsgids 2006/2007 op www.avs.nl > Professionalisering > AVS School for
leadership. Inschrijven kan via schoolforleadership@avs.nl Spreekt het aanbod u aan, maar heeft u liever maatwerk voor uw eigen organisatie? Bel dan
met de AVS, Ellen de Jong, tel. 030-2361010 of mail maatwerkenadvies@avs.nl

School for
Leadership

Voor u geselecteerd aanbod

Leren veranderen
Training bovenschools leidinggevenden

Onderwijsorganisaties moeten sneller en radicaler veranderen
dan ooit tevoren. In drie thema’s besteden we aandacht aan
alle aspecten van veranderen, inclusief het leidinggeven aan
veranderingen. Welke signalen zijn er in uw organisatie, zijn er
cultuurbotsingen en wat is uw eigen positie bij veranderingen?
De training Leren veranderen is een gezamenlijk initiatief van
de AVS en De Roo Management & Advies. 
Nieuw: U kunt zich voor elke tweedaagse apart inschrijven!

data, onderwerp en trainer:

• 13 en 14 december 2005, Verandermanagement, 
Willem Vrakking

• 14 en 15 maart 2006, Cultuur in onderwijsorganisaties, 
Alex van Emst

• 21 en 22 mei 2006, Veranderingsprocessen: diagnose en
interventieplan, Leon de Caluwé

doelgroep: ervaren bovenschools leidinggevenden die hebben
deelgenomen aan de opleiding Master of Educational
Superintendency of momenteel de functie vervullen van
bestuursmanager of bovenschools/algemeen directeur.
locatie: Bilderberg Résidence Groot Heideborgh, Garderen
kosten: Y 1100 per tweedaagse (excl. btw, incl. hotelarrangement)
aanmelden: AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl, 
tel. 030-2361010 of kijk op www.avs.nl > Professionalisering >
AVS School for Leadership. 
meer inhoudelijke informatie: De Roo Management & Advies, tel.
033-4647700, of kijk in de AVS Professionaliseringsgids 2006/2007.
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Persoonlijk Leiderschap

naam cursus data uitvoering pri js*

• Omgaan met verschillen, hoe doe je dat? 7 november 2006 of 20 maart 2007 Jan Tolhuijs 250/350 euro
• De schijf van vijf, gezond leiding geven 12 oktober en 16 november 2006 Jan Tolhuijs 1250/1325 euro
• Reflecteren over reflectie 21 en 30 november 2006, of 13 en 22 maart 2007 Jos Hagens, Magda Snijders 500/700 euro
Coachen 
• Competentiegericht coachen 2/3 november 2006 en 18/19 januari 2007 Anita Burlet 1750/2100 euro

en 22/23 maart 2007
• Meesterlijk coachen 30 november/1 december 2006 en Anita Burlet 2550/2750 euro

8/9 februari 2007 en 19/20 april 2007
Human Dynamics
• Human Dynamics Deel 2 23/24 november 2006 of 7/8 juni 2007 Anita Burlet i.s.m. Interstudie 1100 euro
• Human Dynamics en Leidinggeven 14/15 december 2006 Anita Burlet e.a. 850/950 euro
Managen
• Timemanagement 22/23 maart 2007 Aagje Voordouw 850/950 euro
• Stressmanagement 4 oktober 2006 of 11 april 2007 Aagje Voordouw 250/350 euro
• Succesvol onderhandelen 8/9 november 2006 of 11/12 april 2007 Tom Roetert 850/950 euro

Beheer en effectieve systemen 

naam cursus data uitvoering pri js*

Regelgeving 
• Het managementstatuut 17 januari 2007 of 18 april 2007 Carine Hulscher-Slot 250/350 euro
• Wet Medezeggenschap Scholen 27 september 2006 of 8 november 2006 Carine Hulscher-Slot 250/350 euro
• Help… een rugzak op school 23 januari 2007 of 5 juni 2007 Heike Sieber, Jos Hagens 250/350 euro
• Op weg naar een veiligheidsplan 7 november 2006 Nicole van Dartel, Gerda Leeuw 250/350 euro
• Veiligheidsbeleid, een eerste verkenning 3 oktober 2006 Nicole van Dartel, Gerda Leeuw 250/350 euro
• Veiligheidsbeleid, meer dan een veiligheidsplan 26 januari 2007 Nicole van Dartel, Gerda Leeuw 250/350 euro
• CAO-PO 21 maart of 24 april 2007 Carine Hulscher-Slot 250/350 euro
• Ict, leer het mij zelf doen 4 oktober 2006 en 18 januari 2007 Piet Rodenhuis 400/500 euro

of 8 februari en 19 april 2007
Financieel management / Financiën 
• Leren begroten en budgetteren 20 september 2006 of 4 oktober 2006 Bertus Bos, Jurrie van de Beek 250/350 euro
• Financiële verantwoording, hoe dan? 11 oktober 2006 of 31 januari 2007 Jurrie van de Beek, Piet de Vries 300/400 euro
• Financiële verslaggeving 15 november 2006 of 7 februari 2007 Bertus Bos, Piet de Vries 250/350 euro
• Minileergang Financieel management 2 november, 30 november 2006, 11 januari 2007 Piet de Vries e.a. 700/900 euro

in het lumpsumtijdperk

Organisatieontwikkeling

naam cursus data uitvoering pri js*

IPB
• Hoe IPB-proof bent u? 12 december 2006 Magda Snijders, Tom Roetert 300/350 euro
• Competentiemanagement 7/8 december 2006 of 14/15 maart 2007 Tom Roetert 850/950 euro
• Succesvol Generatiemanagement, 26 januari 2007 Magda Snijders, Jan Tolhuijs 250/350 euro

mensen maken het verschil
• Succesvol Generatiemanagement, voor dertigers 14/15 november 2006 Trieneke van Manen, Anita Burlet 850/950 euro
• Succesvol Generatiemanagement, voor vijftigers 13/14 februari 2007 Trieneke van Manen, Anita Burlet 850/950 euro
• Wervend selecteren 8 en 15 maart 2007 Aagje Voordouw, Tom Roetert 850/950 euro
• Dilemma, dilemma 7/8 maart 2007 Aagje Voordouw, Magda Snijders 850/950 euro
• Vakbekwame selecteur, 1e reeks: 5 en 12 oktober, 2 en 8 november 2006 Aagje Voordouw, Tom Roetert 1000/1200 euro

werving en selectie in uw schoolorganisatie 2e reeks: 17 en 31 mei, 7 en 14 juni 2007
• Bestuur en Beleid 23 november 2006 of 25 januari 2007 Rene van Eijk 900/1000 euro

of 22 maart 2007 of 19 april 2007

Overzicht AVS School for Leadership
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Organisatieontwikkeling (vervolg)

naam cursus data uitvoering pri js*

IPB
• Organisatiedynamiek 9 november 2006 of 13 februari 2007 Rene van Eijk 250/350 euro
• Good Governance 13 maart 2007 Rene van Eijk 250/350 euro
• Organisatieverandering vanuit klantperspectief 9 november 2006 AVS trainers 250/350 euro

(populatiegebonden werken)
• Bestuurlijke taken omtrent zorgplichten 30 januari 2007 Heike Sieber, Nicole van Dartel 250/350 euro
Cultuur
• Cultuurverandering in organisaties: een utopie? 16 november 2006 of 3 april 2007 AVS trainers 300/450 euro
• Vitality management: tussen droom en daad 25/26 januari 2007 Aagje Voordouw 850/950 euro

Onderwijskundig leiderschap

naam cursus data uitvoering pri js*

Kwaliteitszorg
• Werken met het INK managementmodel 7 november 2006 of 8 maart 2007 Tom Roetert 250/350 euro
• Kwaliteitszorg 13 maart 2007 Tom Roetert 250/350 euro
Onderwijskundig leiderschap
• Samenwerking in de regio… gewoon doen 15 februari 2007 Heike Sieber, Jos Hagens 250/350 euro
• Een goed gesprek met ouders 10 oktober 2006 of 19 januari 2007 Magda Snijders, Jan Tolhuijs 250/350 euro
• Een ondernemingsplan, hoe doe je dat? 14/15 december 2006 Ad van der Staak 850/950 euro
• Dagarrangement, beleid maken op opvang 21 september en 7 november 2006 en 25 januari 2007 Gerda Leeuw, Heike Sieber 700/900 euro
• Schoolplan in relatie tot nieuwe 10/11 oktober 2006 of 31 oktober en 1 november 2006 Jos Hagens, Gerda Leeuw 850/950 euro

onderwijsconcepten
• Teachertraining Human Dynamics 12/13 april 2007 en 3 oktober 2007 Anita Burlet i.s.m. Interstudie 990 euro

Opleidingen

naam cursus data uitvoering pri js*

• Minileergang Startende directeuren 11 januari, 8 februari, 1 maart, 12 april en 10 mei 2007 AVS School for Leadership 1700/1950 euro
• Op weg naar excellent schoolleiderschap 10/11 oktober, 21 november, 14 december 2006 AVS School for Leadership 2350/2600 euro

23/24 januari, 7 maart en 13 maart 2007
• De juiste interim manager op de juiste plaats 13 december 2006, 11/12 januari 2007, 13 maart 2007 Anita Burlet, Trieneke van Manen 3950 euro

5 juni 2007, 13/14 september 2007 en 16 november 2007 i.s.m. Peter Kesteloo (De Roo)

Voor u geselecteerd aanbod

naam cursus data uitvoering pri js*

• Leren veranderen 13/14 december 2006 AVS School for Leadership 4450 euro
14/15 maart 2007, 21/22 mei 2007 i.s.m. De Roo

• Organisatie- en supervisieopstellingen 7 november 2006 of 8 februari 2007 Leidje Witte, Margreeth van der Kooij 450 euro
• Mediation 6 maart 2007 mr. F. van der Brug 250/350 euro
• Van weerstand naar vitaliteit 31 oktober 2006 of 28 februari 2007 Gemmie Pepping, Yolande Zelders 450 euro

locatie: alle trainingen en opleidingen vinden plaats op goed verzorgde locaties in het midden van het land. Een eendaagse is altijd in Utrecht. 
aantal deelnemers: afhankelijk van de inhoud van de cursus ligt het aantal deelnemers tussen de tien en twintig personen. De AVS werkt bewust
met kleine groepen. Bij onvoldoende deelnemers krijgt u tijdig bericht en bieden wij, indien mogelijk, een alternatief of maatwerk.

* Prijzen zijn vermeld voor leden/niet leden

2006 – 2007
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Een jaar draai ik nu mee in de Onderwijscommissie
van de Tweede Kamer. Aardige mensen. Heel druk.
Ze vergaderen over duizend kanten van dezelfde zaak.
Voor dat doel hakken ze de school graag in porties:
vandaag voorschool, brede school of hogeschool,
morgen naschools, binnenschools of bovenschools
en overmorgen dan weer tussenschools, vroegschools
of buitenschools.

Tussen dat vergaderen door worden ze aanhoudend
bestookt met folders, brieven en mailtjes uit en over
scholen: van leerlingen, ouders, leerkrachten, besturen,
inspecteurs, bedrijven, commissies en ministers.
De hele goegemeente. Dat gaat jaar in jaar uit door.
Ze moeten dus vreselijk goed weten wat ze doen daar
in Den Haag. Toch?
Wie dat ook mag geloven, het zijn niet de mensen in
onderwijsland. Net dachten zij dat ze de politiek – zeg
‘Zoetermeer’ – voldoende pootjes uitgeplukt hadden om
er niet meer bang voor te zijn, of ze roepen juist weer
de hulp in van diezelfde politiek: ‘Zien jullie niet dat
die schoolbesturen en directies helemaal gek zijn? Doe
er wat aan daar in Den Haag, ze breken hier alles af!’
Ouders melden juist ook misstanden bij lessen en leer-
krachten. Hun kids komen daardoor ernstig tekort:
‘Talentverlies door niet of fout gegeven lessen, door
niet of fout bevoegde leerkrachten met niet of fout

doordachte didactische (on)bekwaamheden. Schaam je,
politici!’

Schoolbestuurders vragen intussen steevast om ver-
trouwen: ‘Heb geduld, laat ons nu maar begaan.’ Ze
gaan namelijk straks over op good governance. Fluitje…
En zo dreigt tegenover de Politikverdrossenheit, de slui-
merende afkeer van het veld voor de politiek, ook het
omgekeerde te ontstaan: een soort afkeer bij politici
voor allerlei ‘makelaars in onderwijsvernieuwing’.
Afkeer van praktijkmensen die onderwijs steeds verder
verdunnen of die er alles aan lijken te doen om hun
kennelijk belabberde praktijk toch met verve en char-
me te verkopen. En dat terwijl CBS en SCP toch om
beurten laten zien hoe de hele meetbare boel drama-
tisch verslechtert. Oftewel: waar waren ze ook alweer
dom en gek? In Den Haag, in het land of allemaal?
Waarschijnlijk nergens, zegt de socioloog in mij. Politi-
ci gaan net als directies, besturen en leerkrachten in
meerderheid tamelijk logisch te werk. Zij het niet perse
allemaal met dezelfde logica en perspectieven. En nog
waarschijnlijker: eenieder laat zich leiden door typi-
sche (bijvoorbeeld budgettaire of marktconforme) rand-
condities die ongemerkt zijn beroepsopvattingen en
ideologieën bijsturen en filteren. Bedenkt u regelmatig
waarom u vindt wat u vindt? Kijk, daar heeft politiek
iets gemeen met pedagogiek: je moet ook de leerling
eerst Verstehen, voordat je besluit tot ‘gek en dom’.
Elkaars ‘waarom’ snappen is voorwaarde voor degelijk
onderwijs. Én voor degelijke onderwijspolitiek. <

Kijk voor mijn ‘waarom’ op www.pauljungbluth.nl

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het

woord aan Paul Jungbluth, Tweede Kamerlid en

onderwijswoordvoerder namens GroenLinks.

Gek en dom zijn
ze daar in Den Haag
Of overal?

> Column

“Elkaars ‘waarom’ snappen
is voorwaarde voor degelijk
onderwijs.”
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> Internet

Toetssite Veilig leren lezen
Het leesonderwijs op basisscholen kan bepalend zijn voor een

eventuele leesachterstand bij leerlingen. Bovendien zou het

vroegtijdig opsporen en voorkomen van leesproblemen veel

beter helpt dan maatregelen achteraf. Daarom introduceert Uit-

geverij Zwijsen een nieuwe internetdienst: de Toetssite Veilig

leren lezen. Veilig leren lezen is de methode waarmee 70 procent

van de kinderen in Nederland en Vlaanderen leert lezen. 

Met behulp van de Toetssite kan een leerkracht de leesontwik-

keling van leerlingen nauwkeurig volgen en evalueren. Ook geeft

de site adviezen waarmee leesproblemen gericht en vroegtijdig

kunnen worden aangepakt. 

Meer informatie op www.veiliglerenlezen.nl

> Congres

Medezeggenschap in
uitvoering
Elsevier Overheid organiseert op 11 oktober een congres over

de Nieuwe Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). School-

directeuren, schoolmanagement, maar ook mensen uit de juridi-

sche hoek van het onderwijs zijn welkom om te luisteren naar

gastsprekers, en met elkaar te praten over de mogelijkheden van

de nieuwe wet. Vanuit praktijkvoorbeelden wordt gekeken hoe

de WMS kan helpen bij samenwerking tussen de MR en de

schoolleiding. Ook wordt een overzicht gegeven van wat er nu

precies veranderd is. Het complete dagprogramma, inclusief de

sprekers, is te vinden op www.elseviercongressen.nl (zoekterm

medezeggenschap)

> Congres

Nieuwe Wet
Onderwijsachterstandenbeleid
Vanaf 1 augustus 2006 gelden nieuwe bestuurlijke verhoudingen

bij de uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. Op

13 september vindt een congres plaats over dit onderwerp in

Meeting Plaza Hoogcatharijne in Utrecht, bestemd voor zowel

gemeenten als schoolleiders en schoolbesturen. Thema’s die

aan bod komen zijn de inhoud van de nieuwe wet, de wijzigingen

in bestuurlijke verhoudingen, de verantwoordelijkheden van

schoolbesturen en gemeenten, Lokale Educatieve Agenda,

herijking van de zorgplicht, VVE, schakelklassen en voortijdig

schoolverlaten. Meer informatie: www.elseviercongressen.nl

> Lesproject

Alle stemmen tellen
‘Alle stemmen tellen’ is de titel van een lesproject over de Twee-

de Kamerverkiezingen, ontwikkeld door Kwintessens Uitgevers.

Het pakket blikt vooruit naar de verkiezingen op 22 november

aanstaande. Het doel is de kinderen actief te betrekken bij poli-

tiek, democratie en burgerschap. Er is een versie voor het PO en

het VO. Ieder pakket bestaat uit een handleiding voor de leer-

kracht met praktische aanwijzingen en voor iedere leerling een

katern om zelfstandig of in groepjes aan de slag te gaan. Voor de

samenstelling van het lesmateriaal werkte Kwintessens samen

met Peter Schavemaker van www.politiek4kids.nl. Om er zeker

van te zijn dat de school kan beschikken over het pakket is de

uiterste besteldatum 15 september. Kijk voor meer informatie

op www.kwintessens.nl

> Congres

Leren is vet
Meer betrokken leerlingen? Oplossingen voor inhoudelijke

verandering? Het APS-congres ‘Leren is vet’ op 11 oktober in

Utrecht, wil manieren aanreiken om leren betekenis te geven.

Onderwijsadviesbureau APS gaat ervan uit dat het leerproces

energie geeft. Zowel aan de leerkracht als aan de leerling.

Leren is daarom (in jongerentaal) vet. Leerkrachten, directies

en bestuurders maken tijdens het congres kennis met de

onderwijsaanpak die APS samen met scholen heeft ontwikkeld.

Meer informatie op www.aps.nl

> Publicatie

Leerlingenzorg basisonderwijs
Het Landelijk Centrum Onderwijs & Jeugdzorg (LCOJ) heeft begin

dit jaar onderzoek gedaan naar de WSNS-verbanden, in opdracht

van het ministerie van OCW. De resultaten van dit onderzoek zijn

verwerkt in de publicatie ‘LCOJ-Monitor 2005. Leerlingenzorg en

zorgadviesteams in het basisonderwijs’. Het rapport behandelt

onder andere de afspraken over leerlingenzorg op basisscholen,

de bovenschoolse leerlingenzorg van het WSNS-verband, de

relaties met externe instellingen en het functioneren van het

bovenschoolse zorgadviesteam. De nadruk van het onderzoek

ligt op de samenwerking binnen de WSNS-verbanden aan de ene

kant, en de instellingen op het gebied van de gezondheidszorg,

welzijn, jeugdzorg, veiligheid, leerplicht en het speciaal onder-

wijs aan de andere kant. De publicatie kost d 11,50 (ISBN

90-441-2005-0). Kijk op www.onderwijsjeugdzorg.nl
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> Conferenties NOW

Onderwijskundig
ondernemerschap
Het thema van de Nationale OnderwijsWeek 2006 begin oktober

is ‘de ondernemende school’. In dat kader organiseert de KPC

Groep op 6 oktober, in samenwerking met ambassadeurs van

de NSA (Nederlandse Schoolleiders Academie), in het hele land

activiteiten rond het thema onderwijskundig ondernemerschap

voor schoolleiders PO. Meer dan ooit wordt van schoolleiders

ondernemerschap verlangd. Belangrijke ontwikkelingen en

trends zijn onder meer autonomie en deregulering, onderwijs-

kundige ontwikkelingen en vernieuwingen, governance vraag-

stukken en de veranderende omgeving. Maar ook regionale

ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs en jeugd-

zorg vragen om een pro-actieve benadering. Kijk verder op

www.kpcgroep.nl/ondernemerschap

> Publicatie

Cultuureducatie
Op een kleine basisschool op de Veluwe wordt veel aan muziek

gedaan: orgel, keyboard, dwarsfluit en harp zijn populair.

Een andere, openbare school heeft een theater laten inbouwen.

En een derde onderwijsinstelling (Jenaplan) heeft sowieso veel

aandacht voor creativiteit en cultuur. In ‘Schoolportretten’ wor-

den veertien basisscholen onder de loep genomen. Het boek is

een studie van de OCW-projectgroep ‘Versterking cultuureduca-

tie’ naar het cultuuronderwijs. Het resultaat heeft als ondertitel

‘Alle scholen zijn uniek’ en verzamelt tientallen ideeën voor

cultuureducatie. Het boek is (tegen portokosten) te bestellen

via www.cultuurplein.nl/po

> Werkconferentie

Sociaal emotionele
ontwikkeling
Wat is belangrijk als het gaat om de sociaal emotionele ontwik-

keling (SEO) van leerlingen? Wat hebben scholen geregeld en

wat hebben zij nodig om deze ontwikkeling beter te begelei-

den? Volgens de projectgroep WSNS-OAB en het lectoraat

‘Gedragsproblemen in de onderwijspraktijk’ speelt SEO een

steeds grotere rol in het onderwijs. Daarom organiseren zij op

2 oktober een SEO-werkconferentie voor PO leerkrachten,

directeuren, interne begeleiders en coördinatoren van samen-

werkingsverbanden WSNS. ’s Ochtends spelen de deelnemers

het Scholopoly-spel. ’s Middags wordt het plan dat tijdens het

spel is gemaakt, verder geconcretiseerd. Inschrijven kan via

www.deelnameregistratie.nl

> Congres

Voor- en naschoolse opvang
Hoe bereidt u zich voor op 2007? Bent u er klaar voor als basis-

scholen verplicht worden de voor- en naschoolse opvang te bie-

den of te faciliteren? Want hoe gaat de financiering van voor- en

naschoolse opvang eruit zien? Welke eisen worden gesteld aan

de kwaliteit van opvang? Waar moet u op letten wat betreft huis-

vestiging, beheer en exploitatie? Experts en belangstellenden

vinden elkaar op 31 oktober in Maarssen tijdens een congres

over de organisatie van voor- en naschoolse opvang. 

Sprekers zijn onder andere Michiel Wigman, directeur AVS en

Peter Vereijken van de Stichting Brede School Nederland. Meer

informatie op www.elseviercongressen.nl (zoekterm voor-

en naschoolse opvang)

> Brochure

Digitaal pesten
Scholen hebben er steeds vaker mee te maken: leerlingen die

elkaar via internet en mobiele telefoon pesten. Wat is een

geschikte aanpak om digitaal pesten tegen te gaan? De trainers

van Pestweb verzorgen regelmatig studiebijeenkomsten en

workshops voor leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs

rond (digitaal) pesten en veiligheid op school. In samenwerking

met de Vereniging voor Openbaar Onderwijs brachten zij recen-

telijk de brochure ‘Nergens meer veilig. Digitaal pesten, wat is

het en wat doe je eraan?’ uit. Kijk voor meer informatie op

www.pestweb.nl
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Ahrend

Alberts

Canon

Cogas

Douwe Egberts Coffee Care

Elsevier Overheid

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

OHRA

TICC

AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

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

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze service van de AVS? Mail ze naar de AVS, voordeel@avs.nl. 
Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

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

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

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

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

> Personeelsbeleid*
Het Talentenspel (t 21 leden / t 25 niet-leden)
Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )
Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 
t 15 leden / t 20 niet-leden)
nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 
Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Berekening personele budget bao sbo 2005-2006**
(t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Formatieberekening sbo 2005 – 2006 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

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

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

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2006.

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

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

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

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

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

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

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

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

Kloppen
uw gegevens 

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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management


