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Inspectietoezicht: een must of kunnen scholen het zelf?
GroenLinks opent Meldpunt Buitenschoolse opvang

> thema werkdruk > Amsterdamse directeuren op de barricade > ‘Aandacht is het toverwoord’ 
> Dubbelportret: hoe kom je uit een burn-out? > Discipline leer je niet uit een boekje > 
Werkdruk anders beleven <



Amsterdamse directeuren op de barricade 
Drie Amsterdamse basisschooldirecteuren luidden in het 
voorjaar de noodklok over de ‘onacceptabel hoge werkdruk’. 
Het voorlopige resultaat van hun actie, zeshonderd partici-
patiebanen voor het basisonderwijs in Amsterdam, vinden ze 
‘veel te mager’. Hun doel: op elke school in Nederland een 
reguliere administratieve kracht en conciërge. 
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Inhoud september

Vervangingsfonds ziet positieve 
tendens burn-out
Het langdurig ervaren van werkdruk kan leiden tot het gevoel 
opgebrand te zijn: je hebt geen energie en geen plezier meer 
in je werk. Het onderwijs wordt samen met enkele andere 
 sectoren gezien als een burn-outgevoelige beroepsgroep. 
Maar het Vervangingsfonds ziet een positieve tendens.
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Ondernemend schoolleiderschap
Scholen hebben allang niet meer alleen de taak om op te lei-
den, maar doen bijvoorbeeld ook steeds meer aan opvangen 
en opvoeden. Ze hebben te maken met steeds meer partijen 
om mee te onderhandelen en leerlingen komen niet vanzelf 
aanlopen. Kortom: schoolleiders krijgen steeds meer te 
maken met ondernemen. Wat is daarvoor nodig?
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is 
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. 
Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking of 
goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende organisatie, 
behoudens de AVS Voordeelpartners.

Conflicten zijn er... om op te lossen
In Nederland melden zich jaarlijks 90.000 mensen ziek door 
 conflicten op de werkvloer. Kleine pesterijen, maar ook grote 
meningsverschillen kunnen de sfeer danig verpesten en soms 
 ontaard een conflict in een onwerkbare situatie. Mediation kan 
dan een oplossing zijn. 
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Hooggespannen 
verwachtingen

De spanning loopt op, zo voor Prinsjesdag. De coalitie heeft afgesproken 

echt te investeren in onderwijs. En dat zullen we hopelijk weten ook. Dat 

onderwijs weer in het centrum van de belangstelling staat is evident, 

al is dit niet altijd positief. We liggen namelijk regelmatig onder vuur 

in de media, en de rapporten en onderzoeken vliegen ons om de oren. 

Want er speelt nogal wat: het rapport ‘Toekomst lerarenbeleid’ (verschijnt 

12 september) waarin een commissie de minister adviseert hoe verder te 

gaan met het lerarenbeleid voor de komende jaren, de nieuwe rol die de 

Inspectie wil aannemen met een geheel ander toezichtskader, de nieuwe 

onderwijs-cao die waarschijnlijk aan het eind van deze maand wordt afge-

sloten, een eigen AVS onderzoek over hoe het nu feitelijk gesteld is met de 

buitenschoolse opvang, en niet te vergeten de presentatie van de (onder-

wijs)begroting op de derde dinsdag van september. Geen rustige start dus 

dit jaar, en de verwachtingen zijn hooggespannen. Komt er eindelijk geld 

om meer ondersteunend personeel aan te trekken, worden de salarissen 

van de schoolleiding nu eindelijk marktconform? Is het inderdaad zo slecht 

gesteld met de problemen rondom de buitenschoolse opvang? De komende 

weken zal veel duidelijk worden. 

Maar wat de uitkomst van deze verschillende onderwerpen ook zal zijn, 

van belang is dat de sector primair onderwijs de komende maanden eens-

gezind kan reageren op de uitkomsten en voorstellen. Tussen de AVS en 

de huidige besturenorganisaties vindt intensief overleg plaats over hoe we 

ook hierin gezamenlijk kunnen optreden om het beleid in positieve zin te 

beïnvloeden. Een belangrijke testcase in de opmaat naar de sectorvorming 

in het primair onderwijs in januari 2008.

Verder zijn alle scholen inmiddels weer begonnen. Hoewel het zomerweer 

in Nederland tegen viel, hoop ik toch dat u allemaal weer goed bent uit-

gerust en enthousiast bent begonnen. Want wat beleidsmakers en bobo’s 

allemaal bedenken en willen, zonder uw werk staat alles stil. Dat beseft 

de minister inmiddels ook. In een brief aan de AVS neemt hij gelukkig een 

ander standpunt in ten opzichte van de schoolleiding dan in de media (zie 

Kadernieuws 1). Ook de minister ziet nu in dat het echte werk niet op zijn 

ministerie, in de Tweede Kamer of achter bestuurstafels wordt gedaan, 

maar dagelijks in de scholen, door schoolleiders en hun teams. Wij zijn 

immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van Nederland in de toekomst; 

als het in het primair en voortgezet onderwijs fout gaat, ondervinden wij 

allemaal de gevolgen daarvan. Dat beseft de minister, maar u ongetwijfeld 

ook. Veel inspiratie het komend jaar. <

Kaderspel > Ton Duif

Kader Primair  September 2007 1



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

Inspectietoezicht: een must of kunnen scholen 
het zelf?
Het merendeel van de (openbare) basisscholen, politici en onderwijsdeskundigen die onlangs in een 

mini-enquête door de NOS geraadpleegd zijn, vinden dat de nieuwe manier van toezicht houden door 

de Onderwijsinspectie onverantwoord is. Dit terwijl de nieuwe toezichtsvorm juist tot doel heeft de 

zelfstandigheid van scholen te vergroten en de bureaucratie te verminderen.

Vanaf dit schooljaar gaat de Inspectie 

van het Onderwijs op een andere manier 

toezicht houden op basis- en middelbare 

scholen. Het komt erop neer dat goed pre-

senterende scholen minder toezicht krij-

gen van de Inspectie, en zwakke scholen 

juist meer. Ook krijgt de Inspectie meer 

bevoegdheden om sneller in te grijpen in 

geval van wanbeleid. 

De instrumenten die de Inspectie gebruikt 

om een school te volgen zijn de jaarstuk-

ken (Cfi ), de resultaten/opbrengsten van 

de school (Cito) en signalen, zoals bijvoor-

beeld klachten die over scholen binnenko-

men bij Inspectie, Ombudsman, minister 

of Postbus 51. Ook berichtgeving in de 

pers kan voor de Inspectie aanleiding zijn 

om zich verder te verdiepen in de situatie 

van de school. Om al deze informatie te 

krijgen moet de school echter zelf toe-

stemming geven. Als de besturen daar 

geen toestemming voor geven, moeten de 

scholen weer de tijdrovende elektronische 

vragenlijst invullen.

De manier waarop de kwaliteit van scho-

len wordt beoordeeld verandert dus. Tot 

afgelopen schooljaar gebeurde dat op 

basis van vragenlijsten, lesobservaties, 

gesprekken met leerkrachten, leerlingen, 

ouders, schooldirectie en -bestuur.

Kritiek
Omdat door de nieuwe manier van toe-

zicht houden op termijn zo’n 80 procent 

van de scholen niet meer onder direct 

toezicht van de Inspectie staat, lopen vol-

gens sommige onderwijsdeskundigen en 

politici veel scholen het risico op termijn 

slechter of zelfs zwak te worden. Ook 

wordt volgens hen het nieuwe toezicht 

veel te gehaast ingevoerd, blijkt uit de 

mini-enquête van de NOS. Men vraagt zich 

af of je alleen met scores van de Cito-toets 

en zittenblijf-percentages de kwaliteit van 

het onderwijs kunt meten en of de inspec-

teurs nu niet te veel achter hun bureau 

zitten, in plaats van de scholen te bezoe-

ken. Ook zou er van het nieuwe beleid 

geen prikkel uitgaan om te verbeteren, 

en geen dreiging om op orde te blijven. 

Verder luidt de kritiek dat met het nieuwe 

toezicht veel kennis van inspecteurs over-

boord wordt gegooid. Tot slot vinden de 

PvdA en de Besturenraad het een slechte 

zaak dat schoolleiders niet langer het eer-

ste aanspreekpunt zijn van de Inspectie, 

maar bestuurders.

Minister Plasterk liet in een schriftelijke 

reactie aan de NOS weten dat de Inspectie 

met de beste bedoelingen de scholen 

vroegtijdig heeft geïnformeerd over 

het vernieuwde toezicht, juist vanwege 

de start van het nieuwe schooljaar. Hij 

schrijft dat alle scholen elk jaar minimaal 

een keer onderzocht worden door de 

Inspectie en als daaruit blijkt dat nader 

onderzoek nodig is, wordt de school aan-

gekondigd of onaangekondigd door de 

Inspectie bezocht, totdat de kwaliteit weer 

op orde is. Verder stelt hij dat een enkel 

onderdeel voor het basisonderwijs, zoals 

verwoord in de brief, wellicht een verkeer-

de indruk heeft gewekt. De minister kan 

nog niet op de details van het vernieuwde 

toezicht ingaan, omdat het voorstel nog 

niet in de ministerraad is besproken.

Autonomie
De kritiek schuilt dus vooral in de 

veronderstelling dat een geregeld 

Inspectiebezoek de kwaliteit van het 

onderwijs ten goede komt. Volgens de AVS 

is dat in strijd met de roep om meer auto-

nomie en gaat dit volledig voorbij aan de 

ontwikkeling die scholen op dit moment 

doormaken op het gebied van kwaliteits-

zorg. Op bijna alle scholen wordt gewerkt 

met een vorm van zelfevaluatie. Op grond 

van de uitkomsten hiervan wordt een 

verbeteragenda opgesteld. Deze is terug te 

vinden in het schoolplan. De ervaring van 

de AVS is dat scholen waar nodig onder-

steuning door externe deskundigen inhu-

ren. Inspectietoezicht als waarborg voor 

kwaliteit zou een wankele basis zijn voor 

kwalitatief goed onderwijs en de school-

leider en het team tekort doen in hun eigen 

verantwoordelijkheid en deskundigheid op 

dit gebied.

Het staat echter buiten kijf dat de Inspec-

tie weldegelijk een bijdrage kan leveren 

aan de kwaliteit van het onderwijs. De rol 

van de Inspectie is tweeledig: controleren 

en stimuleren. Uit een AVS Scholenpanel 

uit 2004 blijkt dat de Inspectie voor 75 

procent van de directeuren een rol speelt 

bij de refl ectie op eigen kwaliteitszorg en 

het opzetten van verbeteractiviteiten. De 

klacht die vaak gehoord wordt, betreft 

vooral de administratieve rompslomp en 

de stress die een inspectiebezoek oplevert. 

Een alternatief zou zijn dat scholen wel 

verantwoording afl eggen, maar dan alleen 

op basis van leerstandaarden op het gebied 

van rekenen, lezen, taal en informatica. 

Alleen de scores van de Cito-(eind)toets is 

wat de AVS betreft te mager. De Inspectie 

zou vervolgens op goed functionerende 

scholen de rol bij een schoolbezoek kun-

nen beperken tot stimuleren. <

> Het wetsvoorstel over het vernieuwde 

inspectietoezicht is op 7 september in de 

ministerraad besproken. Tijdens het ter 

perse gaan van deze Kader Primair was de 

uitkomst nog niet bekend. In oktober vindt in 

de Tweede Kamer een debat plaats over het 

nieuwe toezicht. 

Uw mening geven over dit onderwerp? 

Ga dan naar www.avs.nl > Uw mening telt 

(Forum) of mail naar de AVS, Gerda Leeuw, 

g.leeuw@avs.nl
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GroenLinks opent Meldpunt Buitenschoolse opvang
GroenLinks roept ouders met schoolgaande kinderen op om problemen met de buitenschoolse opvang 

te melden op www.groenlinks.nl/bso. Dit naar aanleiding van het tekort aan plaatsen en personeel en de 

schoolgerichte klachten die de partij daarover krijgt van ouders. De AVS waarschuwt voor noodsprongen.

‘Hoger salaris leerkrachten op basis van 
opleidingsniveau’
In april werd de Tijdelijke Commissie 

Lerarentekort ingesteld, die onder 

leiding van Alexander Rinnooy Kan 

onderzoek doet naar het lerarenbeleid 

(salaris, arbeidsvoorwaarden, positie), 

met als doel het aantrekkelijker maken 

van het vak. Vooruitlopend op de 

onderzoeksresultaten is in de media uit-

gelekt dat de commissie hoger opgeleide 

leerkrachten zou willen belonen met 

forse salarisverhogingen. Dit betekent 

volgens de Volkskrant een ‘contrarevolu-

tie’ in het beloningssysteem. Het advies 

wordt op 12 september aanstaande 

offi cieel gepresenteerd. Dan zal blijken 

wat de exacte bevindingen van de com-

missie zijn. <

Met het Meldpunt Buitenschoolse 

opvang wil GroenLinks de klachten over 

tekorten en kwaliteit gericht verzame-

len. Ineke van Gent en Tofi k Dibi zullen 

de binnengekomen klachten voorleg-

gen aan staatssecretaris Dijksma en 

haar dwingen om de problemen zo snel 

mogelijk op te lossen. GroenLinks wil 

dat het kabinet minstens tweeduizend 

bso-boxen oftewel ‘blije dozen’ bestelt 

die als tijdelijke voorziening kunnen 

dienen voor de buitenschoolse opvang. 

Verder wil GroenLinks dat het kabinet 

afgestudeerden van onder meer de Pabo, 

die nog zonder werk zitten, stimuleert 

om aan de slag gaan in de buitenschool-

se opvang. Ook zouden gemeenten 

actief moeten werven onder de ongeveer 

80 duizend alleenstaande ouders in de 

bijstand.

Geen paniekmaatregelen
De AVS vindt de reactie van GroenLinks 

op de wachtlijsten enigszins overtrok-

ken. Michiel Wigman, directie AVS: 

“Aan korte termijn paniekmaatregelen 

hebben we niets. Veel scholen hebben 

bijvoorbeeld niet eens plek voor een 

bso-box op hun speelplaats. Eerst moet 

goed bekeken worden waar het echte 

probleem zit. Kan bijvoorbeeld de rol 

van de gemeente beter? Bovendien moet 

er meer tijd (en geld) uitgetrokken wor-

den voor de implementatie.” Door de 

overhaaste invoering kozen de meeste 

scholen voor het makelaarsmodel (uit-

besteden aan kinderopvangorganisatie), 

zonder dat er een afweging plaatsvond 

over de positionering van het onderwijs. 

De AVS ziet de wachtlijstproblematiek 

liever in een bredere discussie over (de 

visie op) de maatschappelijke positie 

van de school (voorschoolse educatie, 

integratie, et cetera), waar vervolgens 

noodzakelijke randvoorwaarden aan 

gekoppeld moeten worden. Wigman: 

“Nu dus geen noodsprongen maken. 

Over een jaar is pas duidelijk wat de 

vraagontwikkeling nu echt is en kun 

je pas conclusies trekken over extra 

inspanningen.”

Overigens zijn scholen alleen verant-

woordelijk voor het regelen van de 

aansluiting met de buitenschoolse 

opvang, niet voor het aantal plaatsen. 

Maar bij het ontstaan van wachtlijsten 

ligt het voor de hand dat de school 

samen met de ouders zoekt naar andere 

oplossingen, bijvoorbeeld bij een andere 

kinderopvangorganisatie of gastouder. 

Of, indien ruimte, kiezen voor een bso-

box of ‘kindercaravan’. Van deze feno-

menen zijn onlangs de eerste exempla-

ren geopend, waarbij de kindercaravan 

als bijkomend voordeel heeft dat deze 

tijdelijke opvanglocatie op bepaalde 

momenten verplaatst kan worden naar 

een aantrekkelijke (speel)locatie. Een 

school kan echter niet gedwongen wor-

den iets te doen wat niet kan.

Zeer binnenkort komt de Taskforce 

Buitenschoolse opvang vanuit 

het ministerie met aanbevelingen 

omtrent de wachtlijstproblematiek. 

Bovendien heeft de AVS op korte ter-

mijn zicht op de resultaten van een 

Scholenpanelonderzoek over de bso-ver-

plichting, die door OCW gebruikt kun-

nen worden om betere randvoorwaarden 

te creëren. U kunt nog tot 12 september 

meedoen aan dit Scholenpanel via 

www.avs.nl > Vereniging > Meepraten 

> Scholenpanels. <

> Meer informatie: www.schoolenopvang.nl, 

www.kindercaravan.nl

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Gezondheidsscan voor onderwijs ontwikkeld
United Brains for Management (UB4M) heeft voor het onderwijs een interactieve scan ontwikkeld, waarin de 

belangrijkste aspecten van gezondheid in relatie tot het werk onderzocht worden. Gebruikers kunnen de scan 

preventief inzetten om ziekte te voorkomen, maar ook om inzicht te krijgen in ziekteverzuim. UB4M en de 

AVS nodigen 25 scholen (po) uit om de scan komend schooljaar gratis te gebruiken.

Gezondheidsmanagement begint met 

zelfonderzoek naar gezondheid in brede 

zin. Verschillende grote, internatio-

nale onderzoeken hebben aangetoond 

dat mensen die weet hebben van hun 

gezondheid en van factoren die daarop 

invloed hebben, gezonder zijn. Naast 

deze ‘monitoring’ van gezondheid, blijkt 

het ook belangrijk dat mensen gestimu-

leerd worden om zelf knelpunten te ana-

lyseren en prioriteiten te stellen.

De onderwijsscan van UB4M – een 

organisatie die diensten op het gebied 

van gezondheidsmanagement aanbiedt 

– is gebaseerd op het biopsychosociaal 

model van gezondheid. Deze onder-

wijsversie van het al breed gehanteerde 

instrument moet nog verder verfi jnd 

worden. Daarom nodigt UB4M, in nauw 

overleg met AVS, schooldirecteuren en 

leerkrachten uit voor een gratis scan 

over gezondheidsmanagement.

Voor het onderzoek zijn de AVS en UB4M 

op zoek naar 25 scholen (po) met elk 

tenminste zes leerkrachten die de scan 

komend schooljaar gratis willen gebrui-

ken. Dit impliceert dat zes leerkrachten 

bereid zijn om de scan twee keer in te 

vullen; in het begin van het schooljaar 

en op een door toeval bepaald moment 

(begin december, eind maart of eind 

mei). De eerste afname is bedoeld voor 

normering, de tweede om veranderin-

gen in de loop van het schooljaar te 

onderzoeken. Na de eerste afname krijgt 

de school een overzicht van de gemid-

delde scores, van de gemiddelden van de 

overige scholen en een toelichting. Na 

de tweede afname krijgt elke deelnemer 

een uitgebreid persoonlijk verslag (bij 

de tweede afname is de scan goeddeels 

genormeerd). Omdat alle onderzoeken 

onder codes worden afgenomen en ver-

werkt, is strikte anonimiteit en vertrou-

welijkheid gegarandeerd. <

> Meer informatie en aanmelden: mail vóór 

21 september naar de AVS, Annemiek Selter, 

a.selter@avs.nl. Van belang is dat de deel-

nemende scholen samen een afspiegeling 

zijn van de middelgrote en grote basisscho-

len in Nederland.

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

Netwerken goed voor professionele ontwikkeling
Uit onderzoek van GION, het Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, is gebleken dat leerkrachten 

die lid zijn van een bovenschools lerarennetwerk zich meer inzetten voor hun professionele ontwikkeling.

Dit is onderzocht in twee pilot-

projecten, in 2005 opgezet in de stad 

Groningen en in de regio Noord-Brabant. 

Het ministerie van OCW subsidieerde 

de netwerken. De kwaliteit van de 

leerkrachten en de motivatie voor hun 

vak nemen door de activiteiten van de 

netwerken toe. De netwerken hebben 

geresulteerd in het opzetten van regi-

onale expertisecentra van en voor de 

leerkracht. Het betreft in het onderzoek 

weliswaar netwerken van leerkrachten 

voortgezet onderwijs, maar het is aan-

nemelijk dat de conclusies ook voor 

het primair onderwijs kunnen gelden. 

Wellicht is het een van de remedies om 

het lerarentekort terug te dringen en 

het beroep aantrekkelijker te maken. 

De AVS zal dit in ieder geval bij de 

besprekingen over maatregelen in het 

kader van de onderwijsarbeidsmarkt 

aan de orde stellen. <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Actieplan ‘Polarisatie en Radicalisering 2007-2011’ 
gelanceerd
Onlangs presenteerde minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken het ‘Actieplan Polarisatie en Radicalisering 

2007-2011’, waarbij ook diverse andere ministeries en de VNG betrokken zijn. Het kabinet ziet polarisatie 

en radicalisering als een breed maatschappelijk probleem en wil dit voorkomen, belemmeren en indammen. 

Hierbij is ook een rol voor het onderwijs weggelegd.

Het kabinet stelt deze kabinetsperiode 

in totaal 28 miljoen beschikbaar voor 

het tegengaan van polarisatie en radica-

lisering. Het gaat daarbij zowel om isla-

mitische als om rechtsextremistische 

radicalisering.

In het actieplan gaat de aandacht uit 

naar het vergroten van weerbaarheid 

van individuen en groepen die vatbaar 

zijn voor polarisatie en radicalisering. 

Via bijvoorbeeld onderwijs, opvoedings-

ondersteuning en door het stimuleren 

van pluriform aanbod op het internet. 

Daarnaast is het actieplan gericht op 

het vergroten van vaardigheden van 

onder meer ouders en professionals die 

veel met jongeren werken. Bijvoorbeeld 

door trainingen voor jeugdwerkers, leer-

krachten en leerplichtambtenaren. Ook 

is het plan om teams van deskundigen, 

imams en islamgeleerden in te zetten 

die professionals ondersteunen bij het 

vinden van een passende aanpak. Tot 

slot staat het vroegtijdig signaleren, 

indammen en keren van polarisatie en 

radicalisering centraal. Een voorbeeld 

daarvan is het tegengaan van haatzaai-

ende en radicale boodschappen in onder 

andere gebedshuizen, gevangenissen 

en scholen, maar ook via lectuur en 

internet.

Lokale aanpak
Het geld gaat voornamelijk naar 

gemeenten, die de aanpak lokaal uit-

werken. In het actieplan staan zowel 

voorbeelden van een ‘zachte’ als ‘harde’ 

aanpak. Laatstgenoemde kan bijvoor-

beeld bestaan uit handhaving leerplicht/

sluitende aanpak spijbelen, afspreken 

en handhaven van gedragsregels en de 

vestiging van een ‘wijkinternaat’ waar 

ouders op vrijwillige basis hun kind 

kunnen aanmelden.

Een woordvoerder van Binnenlandse 

Zaken benadrukt dat gemeenten de 

lokale regie in handen hebben. “Op 

basis van een scan kiezen zij, indien 

nodig, voor een bepaalde aanpak. Dat 

kan, afhankelijk van de behoefte, ook 

het primair onderwijs aangaan.” De 

genoemde trainingen voor onder andere 

leerkrachten krijgen overigens geen 

verplicht karakter. Ook is het niet de 

bedoeling dat leerkrachten zich gaan 

opstellen als politieagent of verklikker, 

aldus Binnenlandse Zaken.

Bestaand nationaal beleid kan eveneens 

een bijdrage leveren aan het wegnemen 

van mogelijke voedingsbodems voor 

polarisatie en radicalisering, meldt het 

actieplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

burgerschap en sociale integratie als 

kerndoel in het onderwijs. Het actieplan 

besteedt ook aandacht aan internati-

onale samenwerking en buitenlands 

beleid op het gebied van polarisatie en 

radicalisering. <

> Op 27 augustus heeft minister Ter Horst 

het actieplan naar de Tweede Kamer ver-

stuurd. Het is te lezen op www.bzk.nl

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

CAO-PO: lijst met errata vastgesteld
In het overleg over de CAO-PO is een 

aantal keren gesproken over onduide-

lijke teksten of onvolkomenheden in 

de tekst van de CAO-PO 2006/2008. Dit 

heeft geleid tot een erratalijst. De wij-

zigingsdatum voor alle wijzigingen is 

vastgesteld op 1 augustus 2007. Er wordt 

nu gewerkt aan het verwerken van de 

errata in de cao-tekst. Zodra dit karwei 

is geklaard, kunt u de nieuwe cao-tekst 

vinden op het AVS Scholenportaal. <

> De erratalijst is nu al te vinden op 

www.avs.nl > Belangenbehartiging > 

Cao-onderhandelingen > CAO-PO.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Twee functies bij één werkgever
In het Kaderbesluit rechtspositie PO is bepaald dat een werknemer in twee verschillende functies 

kan worden benoemd.

Dat kan in twee situaties:

•  een werknemer wordt benoemd 

in twee verschillende onderwijs-

ondersteunende functies of in één 

onderwijsondersteunende en één 

onderwijsgevende functie. Het ver-

schil tussen beide functies dient 

dan minimaal drie schalen te zijn 

(zie voor voorbeelden www.avs.nl > 

Werkgeverszaken > Personeelsbeleid 

> Functiedifferentiatie).

•  een werknemer wordt benoemd in 

twee onderwijsondersteunende func-

ties of één onderwijsondersteunende 

en één onderwijsgevende functie, 

ongeacht de salarisschalen die bij 

deze functies horen. Dat kan alleen 

als de werknemer arbeidsongeschikt 

is, voor minder dan 35 procent.

Binnenkort wordt het Kaderbesluit 

gewijzigd om de benoeming in twee 

onderwijsgevende functies opnieuw 

mogelijk te maken. Dit was onder de 

werking van het ‘oude’ rechtspositiebe-

sluit wel geregeld. Het gaat daarbij om de 

normfunctie leraar basisonderwijs (LA) 

en de normfunctie leraar speciaal basis-

onderwijs (LB). Deze aanpassing is nu al 

van toepassing, nog vóór de wijziging 

van het Kaderbesluit offi cieel van kracht 

is. De afspraken zijn met OCW gemaakt 

op verzoek van de personeelsorganisaties 

en de besturenorganisaties. <

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

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

Kader Primair scoort goed
Vlak voor de zomervakantie hebben veel AVS leden meegedaan aan het AVS Scholenpanel over onder andere 

Kader Primair. Het blad wordt goed gelezen en gewaardeerd, zo blijkt uit de resultaten.

Kader Primair krijgt als algeheel rap-

portcijfer, voor vorm en inhoud, een 

kleine acht.

De meeste waardering gaat uit naar de 

actueelberichten, thema-artikelen en 

personeelsadvertenties. De themakeuze 

vindt 73 procent van de respondenten 

goed. Het blad wordt door 64 procent 

vaak tot altijd gelezen en door 31 pro-

cent regelmatig. Slechts 0,4 procent 

leest Kader Primair niet. Men vindt ‘KP’ 

dan ook vooral een belangrijk vakblad 

in onderwijsland en geen ‘aardige bij-

komstigheid uit hoofde van het AVS 

lidmaatschap’. Over de vormgeving is 

79 procent (zeer) tevreden en slechts 

1 procent ontevreden. Verder blijven 

de inspanningen van de redactie niet 

onopgemerkt: 60 procent vindt het blad 

de afgelopen jaren verbeterd.

Het onderzoek biedt ook aanknopings-

punten voor verbeteringen. Zo geeft 35 

procent van de respondenten aan dat zij 

graag meer doelgroepspecifi eke infor-

matie zou willen lezen. Het gaat dan 

met name om informatie voor of over 

bovenschools management, starters, 

speciaal (basis) onderwijs en vrouwelijke 

schoolleiders. Of dit haalbaar is zonder 

in te boeten op de kwaliteit en kwanti-

teit van de overige artikelen in Kader 

Primair wordt momenteel intern bespro-

ken. Ook bekijkt de AVS of het wenselijk 

en haalbaar is Kadernieuws eveneens 

digitaal te verspreiden. Een aanzienlijk 

deel van de respondenten geeft aan ook 

per e-mail op de hoogte gehouden te wil-

len worden. Opvallend is dat met name 

nieuwe leden hier een grote behoefte 

aan hebben. Maar de meeste responden-

ten geven nog de voorkeur aan een com-

binatie van én een digitale versie én de 

gedrukte Kadernieuws. <

> De volledige resultaten van het AVS 

Scholenpanel over Kader Primair, 

Kadernieuws en de website vindt u op 

www.avs.nl > Vereniging > Meepraten 

> Scholenpanels. Nagekomen sug-

gesties en opmerkingen over de diverse 

AVS-uitingen kunt u altijd mailen naar 

communicatie@avs.nl
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Samenwerking Muziekcentrum van de Omroep 
en Teleac/NOT
Het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) en Teleac/NOT willen beide educatieve activiteiten aanbieden 

voor scholen op het gebied van muziek. Daarom hebben zij een alliantie gesloten. Er komen educatieve 

televisieprogramma’s, een thematische website en lesmaterialen op het gebied van muziekonderwijs.

Met de alliantie willen de partijen leer-

lingen in het basis- en voortgezet onder-

wijs enthousiast maken voor muziek. De 

doelstellingen van het MCO en Teleac/

NOT op het gebied van educatie sluiten 

op elkaar aan.

Een van de eerste plannen is het geza-

menlijk ontwikkelen en produceren van 

een Schooltv-serie over Wereldmuziek, 

bestemd voor leerlingen in de boven-

bouw van het primair onderwijs. Verder 

komt er op internet een themapagina 

over Wereldmuziek voor leerlingen in 

het basis- en voortgezet onderwijs.

Het MCO en Teleac/NOT gaan ook voor 

leerkrachten gezamenlijk aanvullend 

lesmateriaal ontwikkelen op het gebied 

van muziekonderwijs. <

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

Loyalis Schaderegeling nieuwe AVS Voordeelpartner
Als nieuwe Voordeelpartner van de AVS heeft Loyalis Schaderegeling een kosteloos verhaalsbijstandproduct 

ontwikkeld. Leden én gezinsleden, collega’s en werknemers van AVS leden kunnen hiervan gebruik maken bij 

letselschade veroorzaakt door derden.

Loyalis bundelt voor werknemers in 

onderwijs en bij de overheid de eventue-

le belangen van werkgever (verhalen van 

loonschade) en werknemer. Ook houdt 

Loyalis rekening met zorgen op het 

gebied van gezondheid en welzijn, met 

name rondom het behoud van arbeid en 

inkomen.

De Verhaalsbijstand Letselschade rege-

ling van Loyalis is een specialisme op 

het gebied van belangenbehartiging 

van slachtoffers van (verkeers)ongeval-

len. Dit specialisme vereist niet alleen 

een gedegen kennis van het aanspra-

kelijkheid- en schadevergoedingrecht, 

maar ook betrokkenheid. Deze vorm 

van verhaalsbijstand is gericht op de 

morele en praktische ondersteuning van 

slachtoffers en hun gezinsleden en op 

het verkrijgen van een adequate scha-

devergoeding voor slachtoffers. Loyalis 

helpt, begeleidt en verhaalt de schade 

op de tegenpartij, als iemand buiten 

zijn schuld letsel oploopt en daardoor 

schade lijdt. Verder biedt zij:

•  schaderegeling door deskundige 

schaderegelaars

• medisch en arbeidsdeskundig advies

•  onderzoek naar verhaal op de veroor-

zaker van het ongeval

•  de veroorzaker cq diens verzekeraar 

aansprakelijk stellen

•  schadeomvang vaststellen, ook voor 

de toekomst

Formulier
Als er sprake is van een ongeval met 

letsel en de schuld van het ongeval is 

op zijn minst gedeeltelijk toe te schrij-

ven aan een andere partij, kunnen AVS 

leden via www.avs.nl > Vereniging > 

AVS Voordeel het formulier ‘Melding 

letselschade’ downloaden, invullen en 

naar Loyalis Schaderegeling mailen of 

opsturen. Een deskundige neemt dan 

binnen twee werkdagen contact op over 

de mogelijkheden voor het verkrijgen 

van een schadevergoeding en over hoe 

het verdere traject eruit ziet.

Eerst meer weten over de regeling? Bel 

dan met Loyalis Schaderegeling, tel. 

070-3068787 of mail info@bsabv.nl. Zie 

ook de bijgevoegde folder bij deze Kader 

Primair. <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Schooldirecteur als duur 

manusje-van-alles
Amsterdamse directeuren op de barricade tegen hoge werkdruk

Drie Amsterdamse basisschooldirecteuren luidden in het voorjaar de noodklok over 

de ‘onacceptabel hoge werkdruk’. Het voorlopige resultaat van hun actie, zeshonderd 

participatiebanen voor het basisonderwijs in Amsterdam, vinden ze ‘veel te mager’. Hun doel: 

op elke school in Nederland een reguliere administratieve kracht en conciërge. “Tien jaar 

geleden kende een schooljaar een paar drukke periodes, nu is het hele jaar een piek.”

Tekst Eva Prins

Over het thema… 

Werkdruk
Lekker ontspannen en uitgerust? Hou dat vast! Hopelijk zit de vakantie nog vers in het 

geheugen en wellicht is dit zelfs één van de weinige momenten in het jaar waarop u met een 

fris gemoed en relatief weinig stress aan het werk gaat. Mooi zo. Dit nummer met als thema 

‘Werkdruk’ is namelijk niet bedoeld om u vervroegd in een negatieve stemming te brengen, 

maar om verschillende facetten van werkdruk onder de aandacht te brengen. Met persoonlijke 

verhalen, achtergronden – wat is een burn-out nu precies? – en tips, zodat u waar nodig iets 

kunt veranderen aan ongezonde werkpatronen. Nu u daar nog de energie voor heeft…

Veel leesplezier!
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Alsof het zo is geënsceneerd, klopt halverwege het 

gesprek een leerling aan de deur van Rob Schimmel, 

directeur van basisschool De Regenboog in Amsterdam 

Zuidoost. De jongen, in een veel te groot colbert, vraagt 

om een nieuwe batterij voor een zaklamp. Hij doet mee 

aan de eindmusical van groep 8, verklaart Schimmel 

de fraaie uitdossing en de vraag van het jochie. “Straks 

moet ik ook nog bloemen voor de spelers gaan kopen.”

“Treffender kan het niet”, reageert Bert Meijer, interim-

directeur van basisschool de Waaijer. “Een dag zit dus 

vol met dit soort klusjes.” Het ‘bezoek’ is niet in scène 

gezet, lacht Schimmel, maar het bewijst wel heel goed 

de stelling van de drie Amsterdamse basisschooldi-

recteuren: zeker op een school waar geen conciërge 

is, functioneert de directeur als een duur manusje-

van-alles, waardoor zijn of haar eigenlijke werk in het 

gedrang komt.

Teveel taken
Maar niet alleen al die kleine klusjes zijn de directeu-

ren een doorn in het oog. Ze ageren ook tegen het toe-

nemend aantal taken en opdrachten dat op het bordje 

van de school wordt gelegd zonder extra geld of mid-

delen. De voorbeelden schudden ze zo uit hun mouw: 

Zijn kinderen te dik? De school moet meer aandacht 

besteden aan gezonde voeding en beweging. Kinderen 

asociaal? Voer een vak ‘burgerschapsvorming’ en anti-

pest programma’s in. Moeten allochtone ouders meer 

integreren? Laat ze Nederlands leren op de school van 

hun kinderen. Komen ouders in de knel met de com-

binatie van werk en zorg? Laat school voor-, tussen- en 

naschoolse opvang regelen. “En zo gaat het maar door”, 

zegt Meijer, die een lijst heeft gemaakt van al dit soort 

taken en projecten die de afgelopen vijf jaar bij de 

school zijn neergelegd. Het zijn er 27. “En die doen we 

dus allemaal”, zegt de interim-directeur. Want op zich, 

daar zijn ze het alledrie over eens, zijn het allemaal 

zinvolle activiteiten. “Maar het moet wel allemaal met 

dezelfde hoeveelheid mensen en dezelfde hoeveelheid 

geld gebeuren. Dat knelt”, zegt Frans Niekel, directeur 

van de Sint Antoniusschool. “En vervolgens wordt er 

geklaagd over de reken- en taalvaardigheid van basis-

schoolleerlingen! Drie keer raden hoe dat komt.” Hij 

kan zich er zichtbaar boos over maken. Voor hem 

waren die negatieve berichten in combinatie met de 

invoering van de Zorgplicht in 2010 dan ook de druppel 

die de emmer deed overlopen.

Beperkte keuzevrijheid
Niekels actie begon vorig jaar november. Hij was bezig 

het schoolplan voor de komende vier jaar te schrijven 

en kwam tot de conclusie dat er wel erg veel actie-

punten lagen, deels opgelegd door het schoolbestuur 

en de gemeente. “Er is veel topdown-beleid”, zegt hij. 

Kwamen de opdrachten vroeger veelal vanuit de rijks-

overheid, nu hebben de schoolbesturen en lokale over-

heden die rol overgenomen.  >

Foto’s: Gerard Helt
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Niekel stuurde een brandbrief naar zijn schoolbestuur 

en naar de AVS. Collega schoolleiders Rob Schimmel en 

Bert Meijer sloten zich bij het initiatief aan. Schimmel 

moet van het stadsdeel met vier andere scholen een 

brede school gaan vormen. “Een enorm complexe klus.” 

Bovendien hebben naast de diverse overheden ook de 

ouders en de MR hun wensenlijstjes. Deze politieke 

en maatschappelijke druk laat volgens de drie direc-

teuren nog maar heel beperkte keuzevrijheid aan de 

school(directeur). Meijer: “Alleen in de marges kunnen 

we keuzes maken.”

AVS-voorzitter Ton Duif onderschreef de noodkreet en 

hielp de brief onder de aandacht van de media te bren-

gen. Op de radio en in kranten uitte Duif eind mei kri-

tiek op de huidige tendens alles te moeten verantwoor-

den, waardoor de bureaucratische en administratieve 

rompslomp steeds verder toeneemt. Duif: “Natuurlijk 

moet een school verantwoording afl eggen over waar 

het geld naar toe gaat en moeten ze de vorderingen van 

kinderen inzichtelijk maken. Maar er is een grens en 

die hebben we zo langzamerhand overschreden.”

Verantwoordingsmachine
Als voorbeeld van slecht bureaucratisch topdown-

beleid, noemt Niekel het taalbeleid. Alle Amsterdamse 

scholen hebben met de gemeente afgesproken dat ze 

een taalbeleid ontwikkelen, om met name allochtone 

leerlingen te ondersteunen. Op zich zinnig, vindt 

Niekel, maar niet voor zijn school met 99 procent blan-

ke kinderen van hoogopgeleide ouders.

Grote bron van ergernis is bovendien de enorme hoe-

veelheid papierwerk die met al die actiepunten, projec-

ten en taken is gemoeid. Niekel: “Alles moet schriftelijk 

worden vastgelegd in beleidsplannen, protocollen, ver-

slagen en evaluatierapporten.”

Volgen Meijer gaat het inmiddels bijna zo ver dat als 

een kind valt precies moet worden vastgelegd waar 

het viel, hoe het kwam, waar de pleister is geplakt 

door wie en waarom. “We zijn een verantwoordings-

machine geworden.”

Aan het eind van de ‘100-dagen toer’ van het kabinet 

mocht Meijer namens het drietal naast het voltallige 

kabinet aanschuiven bij de talkshow Knevel & Van de 

Brink. Om een beeld te geven van de bureaucratie, had 

hij een doos bij zich met post van overheidsinstanties 

van één week. Deze doos ligt inmiddels op het minis-

terie van onderwijs, vertelt hij. “Ze willen de inhoud 

analyseren.”

Na diezelfde uitzending hebben Sharon Dijksma en 

Wouter Bos hem de toezegging gedaan dat er geld komt 

voor conciërges en administratief medewerkers. Aan 

die toezegging zijn de drie directeuren, die veel steun-

betuigingen van collega’s hebben gekregen, vastbeslo-

ten de bewindslieden te houden.

Wéér participatiebanen
Voor het Amsterdamse basisonderwijs zijn inmiddels 

zeshonderd ‘participatiebanen’ beloofd. “Een stap 

in de goede richting”, vindt het drietal, maar tevre-

den zijn ze er nog niet mee. Het gaat immers weer 

niet om gewone, structurele banen, maar om banen 

vergelijkbaar met de Melkert- en ID-banen, en daar 

hebben de schooldirecteuren inmiddels hun buik van 

vol. Deze mensen zijn immers niet altijd de meest 

geschikten voor de baan en erger nog: ze moeten vaak 

intensief worden begeleid en bijgeschoold en zijn 

die investeringen eenmaal gedaan, dan moeten ze 

doorstromen naar een reguliere baan en is de school 

ze weer kwijt. Alle drie hebben ze daar ervaring mee. 

Zo heeft Schimmel een conciërge die twee dagen per 

“Alleen in de marges kunnen 
we keuzes maken.”

Bert Meijer:

“Een conciërge en administratief 
medewerker ontlasten de hele 
school.”

Rob Schimmel: 
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week een opleiding volgt, om door te stromen naar 

ander werk. En Niekel raakt zijn conciërge en admi-

nistratief medewerkster dit jaar kwijt. Ook dat was 

voor hem één van de redenen om alarm te slaan. Ze 

zullen de Amsterdamse wethouder van Onderwijs dan 

ook laten weten dat ze willen dat deze mensen vooraf 

worden geschoold in plaats van tijdens hun aanstel-

ling. Daarnaast blijft het drietal bij de wethouder én bij 

staatssecretaris Dijksma aandringen op reguliere for-

matie in het onderwijsbudget voor ondersteuning.

De drie directeuren realiseren zich dat met een con-

ciërge en een administratief medewerker niet alle pro-

blemen zijn opgelost. “Maar je moet ergens beginnen”, 

zegt Schimmel. “En hier is heel veel behoefte aan.” Een 

conciërge en administratief medewerker ontlasten vol-

gens hen niet alleen de directeur, maar de hele school. 

En dat is hard nodig, want leerkrachten gaan eveneens 

gebukt onder hoge werkdruk, weten ze. Ook zij kam-

pen met te veel neventaken en te veel administratie en 

bureaucratie. Bovendien hebben directeuren door de 

ondersteuning weer meer tijd om leerkrachten beter te 

coachen en te begeleiden. Een essentiële kerntaak waar 

ze nu veel te weinig aan toe komen, want die lamp 

moet nog verwisseld, die bonnetjes ingevoerd, die afwe-

zige leerling nagebeld… <

Meer weten?
Wilt u op de hoogte blijven en/of de actie van de drie direc-

teuren steunen? Dan kunt u een e-mail sturen naar Frans 

Niekel, info@sint-antoniusschool.nl

“Alles moet met dezelfde 
hoeveelheid mensen en geld 
gebeuren.”

Frans Niekel: 
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‘Aandacht 
is het toverwoord’

Vervangingsfonds ziet positieve tendens burn-out

Het langdurig ervaren van werkdruk kan leiden tot het gevoel opgebrand te zijn: 

je hebt geen energie en geen plezier meer in je werk. Het onderwijs wordt samen met 

enkele andere sectoren gezien als een burn-outgevoelige beroepsgroep. Maar het 

Vervangingsfonds ziet een positieve tendens.

Tekst Bert Nijveld

Burn-out is als term sinds begin jaren zeventig in 

gebruik. Feitelijk is het een containerbegrip dat staat 

voor het gevoel geen energie of motivatie meer te heb-

ben voor het werk. Het uit zich onder meer in onge-

wone vermoeidheidsklachten en gevoelens van emoti-

onele uitputting. Burn-out beperkt zich nadrukkelijk 

tot werkgerelateerde klachten en mag niet verward 

worden met overspannenheid of depressie. De sympto-

men zijn vaak dezelfde, maar de oorzaken verschillen; 

het vraagt dan ook om een andere behandeling. Tien 

procent van de beroepsbevolking zou last hebben van 

verschijnselen die met burn-out te maken hebben. Dat 

cijfer lijkt de laatste jaren echter te dalen.

Marcel Touw is seniorbeleidsmedewerker bij het 

Vervangingsfonds en fungeert als landelijk coördinator 

verzuim- en arbo-beleid. Volgens hem is het buiten-

gewoon moeilijk om harde cijfers te presenteren over 

burn-out. “Het verschijnsel laat zich lastig operationali-

seren: wat de één ervaart als werkdruk is voor anderen 

geen probleem. Uit het ene onderzoek komt naar voren 

dat in Nederland een hoge werkdruk wordt ervaren, uit 

het andere dat die juist laag is.

Wat wel bekend is, zijn afgeleide cijfers over ziektever-

zuim of de instroom in de arbeidsongeschiktheid. En 

daar zie je – heel opvallend, want haaks op wat ik hoor 

over een enorme stijging in de ervaren werkdruk – juist 

een daling optreden.” Hij schrijft dit vooral toe aan de 

Wet Verbetering Poortwachter en aan de inspannin-

gen die geleverd worden om het ziekteverzuim terug 

te dringen. Touw: “De onderwijssector heeft daar de 

laatste jaren fors in geïnvesteerd. Op 1 juli 2007 liep 

het tweede arbo-convenant af en dat komt er opnieuw 

zeer positief uit. Doelstellingen om het langdurige 

verzuim terug te dringen, en de instroom in de arbeids-

ongeschiktheid te verminderen, worden ruimschoots 

gehaald. Maar wanneer er sprake is van arbeidsonge-

schiktheid in het onderwijs, dan gaat het meestal om 

psychosociale factoren. En burn-out speelt daarin een 

rol.”

Snel starten met reïntegratie
Een sluitende defi nitie van burn-out blijkt lastig te 

geven. Ook Marcel Touw, van origine psycholoog, 

aarzelt lang voordat hij met een omschrijving komt. 

“Ik kan het alleen omschrijven in de kenmerken van 

mensen die een burn-out hebben. Kenmerkend is dat 

zij oorzaken voor ervaren problemen buiten zichzelf 

leggen: het ministerie, de collega’s, ouders. En ze erva-

ren een continue tijdsdruk; dat werkzaamheden niet 

afkomen. Mensen met een burn-out staan moe op, zijn 

> thema werkdruk

“Wat de één ervaart als 
werkdruk is voor anderen geen 
probleem.”
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snel prikkelbaar en nogal emotioneel. Tegen iedere 

activiteit zien ze als een berg op. Je ziet uitstelgedrag. 

Vaak gaat het om mensen die een drang hebben naar 

perfectie; ze hebben het idee alles zelf te moeten doen 

en trekken alles naar zich toe.”

Voorheen is burn-out behoorlijk gemedicaliseerd. 

Mensen verdwenen voor een jaar en langer in de ziekte-

wet. Vandaag de dag is de inspanning erop gericht men-

sen zo snel mogelijk weer terug te krijgen naar de werk-

plek. Touw: “Burn-out is geen blijvende situatie, je kunt 

altijd terugkeren op de werkplek. Vaak is het al genoeg 

om mensen te laten beseffen dat je zelf invloed kunt 

uitoefenen, dat je er vat op kunt hebben en dat het niet 

van buiten komt. Hoe eerder je begint met reïntegratie-

activiteiten, hoe beter. Aandacht is het toverwoord.” In 

het coachingstraject wordt ingezoomd op wat feitelijk 

basale levensvragen zijn: is dit het werk dat je wil doen, 

waar stel je je grenzen? “Soms zouden directeuren die 

het werk niet meer leuk vinden zich kunnen afvragen 

of ze wellicht niet beter weer leerkracht kunnen wor-

den”, stelt Touw. “Durf naar jezelf te kijken en daar 

consequenties aan te verbinden.”

Hij ziet dat schoolorganisaties steeds professioneler 

handelen. Daarnaast merkt hij op dat de sector meer 

volwassen omgaat met ziekteverzuim. “Leerkrachten 

bleven vaak lang doorwerken als ze ziek waren of er 

tegenaan zaten. Het was moeilijk vervanging te vinden 

en men heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. > 

“De directeur bepaalt hoe hoog of laag 
het ziekteverzuim is”, aldus Marcel Touw, 
coördinator verzuim- en arbo-beleid bij het 
Vervangingsfonds.

Kernsymptomen burn-out
• Emotionele uitputting

Het belangrijkste kenmerk van burn-out is het verlies van energie, 

initiatief en het gevoel dat de emotionele reserves zijn uitgeput. 

Er is sprake van afvlakking van het gevoelsleven, een soort robot-

gevoel: iemand voelt zich niet meer betrokken, registreert van 

alles, maar voelt niets. Het vermogen om plezier te beleven aan 

dagelijkse dingen is verdwenen en de persoon in kwestie kan zich 

ook niet meer verheugen op leuke dingen, zoals een vakantie. 

• Afstandelijkheid ten opzichte van het werk

Er is sprake van een afgenomen betrokkenheid en een veranderde 

houding ten opzichte van het werk, werkgever en collega’s. Vaak 

is er sprake van een negatieve en cynische houding tegenover de 

medewerkers en het werk. 

• Afgenomen cognitieve functies

Het vermogen om te creatief te denken is afgenomen, er is sprake 

van besluiteloosheid, vergeetachtigheid en verlies van concen-

tratie en aandacht. Het gevolg is onder andere dat problemen 

niet meer aangepakt kunnen worden, prestatie en succes in werk 

nemen af, wat weer gepaard gaat met een negatieve zelfwaarde-

ring en onzekerheid.

Foto’s: Gerard Helt
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Ruim 5200 schoolleiders, adjunct-directeuren, locatie-

leiders en bovenschools managers gingen u voor. Sluit u 

ook aan bij uw vakgenoten en ontvang 50% korting*.

Ontmoet uw collega’s en dis cussieer mee o.l.v.  

promi nente sprekers. Bezoek het AVS-symposium 

Tijd voor ondernemerschap op 11 oktober in Zwolle. 

Als u zich nu aanmeldt voor het symposium en tegelijker-

tijd lid wordt van de AVS, ontvangt u 15% extra korting 

op de toegangsprijs voor leden (van 120 euro).

 

Meer informatie over het symposium en het lidmaatschap 

vindt u op www.avs.nl > Vereniging > Lid worden. 

Of bel AVS ledenservice: 030-2361010.

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

*Deze actie geldt tot 1 december 2007, voor het persoonlijke deel van uw contributie. Uw lidmaatschap gaat in per 1 augustus 2007 en duurt minimaal 1 jaar.

Word nu lid van de grootste 
schoolleidersvereniging

goed onderwijs door goed management

 50% korting op contributie plus 15% extra korting op symposium

ruim 
75 euro korting!
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Als men zich dan uiteindelijk ziek meldde, was dat 

voor langere tijd. Nu zie je veel meer kortdurend 

verzuim.”

Een belemmerende factor bij reïntegratie in het onder-

wijs is dat er binnen de organisatie weinig andersoorti-

ge functies zijn. Toch wordt van de zogenaamde ‘reïnte-

gratie 2e spoor’ (een baan zoeken buiten het onderwijs) 

opvallend weinig gebruik gemaakt. Zodanig zelfs dat 

het Vervangingsfonds onlangs heeft besloten de subsi-

die daaraan te beëindigen.

Directeur als cultuurdrager
Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. In dat 

verband wordt de directeur genoemd als de bepalende 

succesfactor. Touw: “Wij hebben onderzoek laten doen 

naar wat nu kenmerkend is aan scholen die een hoger 

of lager ziekteverzuim hebben. De verklarende factor 

die wij hebben gevonden is de directeur in zijn rol als 

de cultuurdrager van de school. De directeur bepaalt 

hoe hoog of laag de werkdruk is en het ziekteverzuim. 

Een succesvolle directeur fungeert als zeef tussen de 

buitenwereld en de school, deze prioriteert en dele-

geert: je kunt als school wel twintig verschillende din-

gen opgedragen krijgen, maar je moet niet alles op wil-

len pakken. Dat heeft een enorm rustgevend effect. Hij 

of zij is een leider met aandacht voor het personeel, de 

deur staat altijd open. Een open sfeer creëren, waar col-

lega’s het zien als het niet goed met je gaat en vragen 

of ze je kunnen helpen, een cultuur die stimuleert tot 

creativiteit en waarin je niet ieder jaar vervalt in het 

zelfde kunstje, dat is ontzettend belangrijk. Soms zie 

je het ziekteverzuim stijgen of dalen met de komst van 

een nieuwe directeur.”

En wie let er op de directeur? Een lastig probleem, 

vindt Touw. “Soms moeten onze regioadviseurs conclu-

deren dat ze met het probleem zitten te praten. Je mag 

verwachten dat het bestuur daar een rol in heeft, maar 

dat is vaak een bestuur op afstand. Je zult een vorm van 

zelfrefl ectie moeten bereiken of anders aan collegiale 

consultatie of intervisie moeten doen. Samen met de 

AVS hebben we het project ‘Vitaal Leiden’ gefi nancierd 

(zie pagina 19), waarbij directeuren die dreigen uit te 

vallen of dat al zijn, steun bij elkaar vinden. Maar in 

het algemeen moet ik concluderen dat de directeur op 

zichzelf is teruggeworpen.” <

“Een directeur is op zichzelf 
teruggeworpen.”

Meepraten over 
speciaal basisonderwijs?
Kennis Delen op www.avs.nl
> Werkverbanden > Speciaal basisonderwijs
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De combinatie van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en perfectionisme kan overbe

over hun burn-out en hoe ze er weer uitgekrabbeld zijn. Ook aandacht voor het 

> thema werkdruk

‘De lichten stonden al lang op rood’
Vijf jaar geleden stond Jeroen Doorschot thuis in zijn badkamer en kon zich ineens niet meer 

bewegen. “Het standaardverhaal van een burn-out. Ik heb daar heel lang gestaan, totdat mijn 

vrouw kwam kijken. Ik kon letterlijk niets meer.” Hij ging naar zijn huisarts, die hem twee weken 

absolute rust voorschreef. Het begin van een traject dat veel langer duurde.

“Achteraf gezien stonden de lichten al lang op rood”, 

vertelt hij. Doorschot is directeur van Openbare 

Basisschool De Meander in Nieuwegein. Hij bleef enkele 

maanden thuis. Daarna bouwde hij gedurende een jaar 

het aantal werkuren langzaam weer op. Toen hij weer 

een tijdje volledig aan het werk was, kreeg hij een twee-

de inzinking. “Ik heb meteen weer een paar maanden 

gas teruggenomen. Deze keer ontdekte ik eerder dat 

mijn lichaam signalen uitzond.”

Terugkijkend kan Doorschot wel aangeven waarom hij 

een burn-out kreeg. ’s Ochtends stond hij voor de klas 

in groep 3 en ‘s middags hield hij zich bezig met zijn 

directeurstaken. Daarnaast volgde hij de opleiding tot 

schoolleider. “Ik dacht dat ik alles kon en vond het 

ook allemaal leuk om te doen. Het ging fout omdat ik 

mezelf overschatte en wegcijferde.” Omdat De Meander 

een tweehoofdige directie heeft, kon de andere direc-

teur een groot deel van het werk opvangen. Zij bezocht 

hem elke week en praatte hem bij. “In het begin vond 

ik dat helemaal niet prettig, maar het is belangrijk dat 

iemand er voor zorgt dat het touwtje niet breekt en dat 

je contact met je werk houdt.”

De verbijstering, angst, schaamte en eenzaamheid zijn 

Doorschot het meest bijgebleven. “Ik voelde me een 

looser.” Om te begrijpen wat er met hem aan de hand 

was, ging hij op zoek naar informatie. “Ik wilde leren 

van mijn burn-out en nam me voor er sterker uit te 

komen.” Hij zocht bovendien contact met een coach. 

“Ik had een aantal blinde vlekken. Samen met onder 

meer mijn coach ben ik daarnaar op zoek gegaan, zodat 

ik bepaalde dingen in mijn gedrag kon veranderen.”

Doorschot overwoog te stoppen als schoolleider. “Tien 

jaar geleden ben ik in deze functie gerold. Toen ik een 

burn-out kreeg, heb ik overwogen om weer voor de klas 

te gaan staan, maar de lesmethodes zijn erg veranderd. 

Het zou veel tijd en energie kosten om het lesgeven 

weer op te pakken. Als directeur kun je bovendien 

invloed uitoefenen. Dat zou ik als leerkracht missen.” 

Hij bleef aan als schoolleider, maar besloot wel een 

aantal zaken op een andere manier aan te pakken. Zo 

werkt hij nu vier dagen per week. Ook dwingt hij zich-

zelf om twee keer in de week zijn werk goed te plannen 

en houdt hij een dagboek bij, waarmee hij terug kan 

kijken op wat hij heeft gedaan.

Doorschot heeft nu een eigen kamer binnen de school, 

waar hij rustig kan werken zonder gestoord te worden, 

als hij daar behoefte aan heeft. Hij leerde om zaken los 

te laten. “Ik heb heel lang gedacht dat ik als directeur 

alle regelingen moest kennen en las alle informatie 

die binnenkwam. Nu scan ik het, en als ik iets nodig 

heb zoek ik het op.” Verder gaat hij kritischer om met 

zijn avonden en vergadert hij nog hooguit één keer per 

week ‘s avonds. “Vóór mijn burn-out hield ik me vooral 

bezig met school en met anderen. Maar je kunt pas 

goed zijn voor een ander als je goed voor jezelf zorgt. 

Dat is een open deur, maar het is wel waar.” <

“Het ging fout omdat ik mezelf 
overschatte en wegcijferde.”
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lasting in de hand werken. Twee schoolleiders vertellen openhartig 
nieuwe AVS traject ‘Vitaal Leiden’.   Tekst Andrea Linschoten

‘Er is leven naast de school’
Kees de Jong ging naar de huisarts, omdat hij last had van dove handen en voeten. De Jong: 

“In mijn familie komt suikerziekte voor en ik dacht dat ik dat ook had. Maar de huisarts zei dat 

het verstandig was als ik een tijdje thuis zou blijven. Ik had veel te hard gewerkt.”

De Jong ging naar huis en belde het bestuur van zijn 

school om te melden dat hij een tijdje rust zou nemen. 

“Twee weken later, na de herfstvakantie, wilde ik weer 

terugkomen. Maar toen ik dat telefoontje had gepleegd, 

was het net alsof de wereld instortte.”  

Dit speelde in 2001. De Jong was directeur van een 

school met 350 leerlingen. Vóór die tijd was hij al tien 

jaar directeur geweest van een kleinere school. “Toen er 

een vacature voor schoolleider van die grotere school 

kwam, heb ik daarop gesolliciteerd. Ik had daar al >

> Traject Vitaal Leiden

Wekelijks melden zich vijf à zes mensen bij de AVS met stressklachten of een burn-out. AVS-adviseur Eelco Dam: 

“Schoolleiders geven aan dat ze zijn vastgelopen of hun baan als zwaar ervaren.” De AVS besloot voor deze groep 

het traject ‘Vitaal Leiden’ op te zetten. Doel is enerzijds schoolleiders te ondersteunen die onder stress gebukt gaan 

of burn-out zijn geraakt, en anderzijds te voorkomen dat mensen in zo’n situatie terecht komen. Dam: “We willen 

ook tools bieden aan schoolleiders die wel naar hun werk gaan, maar met moeite. De groep die denkt: ‘dit is niet 

meer het vak waarvoor ik heb gekozen’.”

De AVS ontwikkelt op dit moment een aantal thema’s (modules) die in eerste instantie worden besproken met 

een pilotgroep. Na de eerste fase worden meerdere, regionale netwerkgroepen opgezet die per bijeenkomst met 

verschillende thema’s aan de slag gaan. Zo is er bijvoorbeeld een module opgenomen gericht op het schoolteam, 

dat zich immers moet zien te redden als een schoolleider tijdelijk uitvalt. De insteek van de bijeenkomsten is 

terugkeer in het onderwijs. Dam: “Bij stress of een burn-out kan een psycholoog helpen je weer goed in je vel te 

laten zitten, maar hij kan meestal niet helpen met de problemen en vragen die typisch zijn voor de onderwijssector. 

Daar willen we met dit traject iets aan doen.”

De bijeenkomsten van Vitaal Leiden zullen bestaan uit uitwisseling van ervaringen van deelnemers, presentaties 

van specialisten zoals re-integratiedeskundigen en het bieden van begeleiding, waardoor mensen in de toekomst in 

staat zijn hun werk zodanig in te richten dat de kans op (hernieuwde) uitval afneemt.

Meer weten?
Het traject Vitaal Leiden gaat komend najaar van start. 

Het Vervangingsfonds/Participatiefonds bekostigt mede de opzet van het traject. Het projectmanagement ligt bij de 

AVS. Ook wordt gebruik gemaakt van de expertise van organisaties als de AOb en CNV Onderwijs. Wilt u meer infor-

matie over Vitaal Leiden, neem dan contact op met AVS-adviseur Eelco Dam, e.dam@avs.nl, tel. 030-2361010.
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Voor het team kwam de burn-out van De Jong als een 

donderslag bij heldere hemel. Hij bleef zo’n driekwart 

jaar thuis. “In die periode heb ik drie of vier collega’s 

gezien. Het bestuur kwam helemaal niet op bezoek. Dat 

zegt wel wat over de sfeer op school.” De Jong ging weer 

op therapeutische basis op twee kleine scholen aan de 

slag. Toen vervolgens de vraag kwam of hij weer terug 

wilde naar zijn oude school, gaf hij aan wel graag weer 

een directeursfunctie te willen, maar niet meer op 

dezelfde school.

De Jong werd vervolgens directeur van een andere 

school van de stichting en deed dat vier jaar met veel 

plezier. De stichting was ondertussen lid geworden 

van de vervangingspool. Na nog vier jaar als directeur 

te hebben gewerkt, besloot hij het wat rustiger aan te 

gaan doen. “De reistijd naar deze school was vrij lang 

en ik liep tegen de zestig. In tien jaar tijd had ik nooit 

ADV opgenomen. Ik wilde gaan genieten van mijn vrije 

tijd.” Hij besloot om weer voor de klas te gaan staan 

en werkt nu drie dagen per week op een kleine dorps-

school. “Het werk vind ik heerlijk. Ik ben nu echt vrij, 

als ik vrij heb. Als directeur kon ik niet rustig thuis zit-

ten als ik wist dat er nog een stapel werk lag. Nu heb ik 

weer een leven naast de school.” <

De naam Kees de Jong is gefingeerd.

driekwart jaar als invaller gewerkt, omdat de directeur 

overspannen was geraakt. Ik was begin vijftig en het 

was voor mij een kans om nog met een nieuwe baan te 

beginnen. Ik zag het als een uitdaging.”

Op de school bleek echter een eilandjescultuur te heer-

sen, de werksfeer was niet goed en het ziekteverzuim 

was hoog. Het bestuur van de school wilde geen lid 

worden van de vervangingspool, omdat dat te duur zou 

zijn. “Ik moest dus zelf een invalkracht regelen als er 

iemand ziek was. Als ik geen invaller kon krijgen, stond 

ik zelf voor de klas.” De Jong stond al twee dagen voor 

de klas en verving vaak zieke leerkrachten. “Er waren 

weken bij dat ik de hele week les gaf en dan was ik 

ook nog directeur. Ik zat ’s avonds op school te werken 

tot een uur of negen, half tien en ik was er ook in het 

weekend. Maar ik dacht dat ik het wel aankon. Dat was 

dus niet het geval.”

Toen De Jong eenmaal thuis zat, kon hij niets meer. 

“Ik zat als een zombie op de bank.” Hij regelde zelf 

een psycholoog om over zijn burn-out te praten. “Het 

klikte met hem, maar de gesprekken waren ook con-

fronterend, want ik moest gewoontes afl eren waarvan 

ik dacht dat ze echt bij mij hoorden. Ik ben erg perfec-

tionistisch, maar ik heb geleerd om mijn grenzen aan 

te geven en af en toe ‘nee’ te zeggen. Daarnaast is dele-

geren belangrijk en luisteren naar je lijf. Als je lange 

tijd te hard werkt, krijg je op een gegeven moment 

onherroepelijk signalen.”

“Er waren weken bij dat ik de 
hele week les gaf en dan was ik 
ook nog directeur.”
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 Discipline 
leer je niet uit 
een boekje
Ins en outs van timemanagementtechnieken

Tijd is niet te temmen. Iedereen heeft het druk. De druk om te presteren neemt toe. 

Timemanagement lijkt een utopie: tijd valt niet te managen. Maar wat dan wel? 

Jezelf managen, productiever zijn. Taken kunnen gemanaged worden. Maar als je naar de 

klok kijkt, tikt de secondewijzer vrolijk verder…

Tekst René van Eijk

Technieken om productiever te zijn, technieken om 

jezelf te managen en technieken om taken te managen 

werken zelden. Niet omdat mensen het niet zouden 

willen. Iedereen wil graag de tijd in de hand houden 

en daarmee rust creëren. Rust zorgt voor overzicht. 

Overzicht voor ruimte. Technieken zijn daarbij wel 

te leren en een handig hulpmiddel om de tijd in de 

houdgreep te krijgen. Maar net als bij judo is de basis 

niet de techniek, maar de discipline om de technieken 

telkens weer te herhalen, totdat zij een gewoonte zijn 

geworden. Die discipline zit in de mens en staat niet in 

een boekje.

Winst
Van oudsher is de winst in tijd al te halen uit de voor-

beelden uit het schema hiernaast. Bepaal de zaken 

die echt belangrijk zijn en welke minder. Zo valt de 

druk van binnenuit te reguleren. Urgentie wordt meer 

bepaald door de druk van buiten. Daar kan ook een 

schoolleider winst halen; door te kiezen hoe hij of zij 

met die externe druk omgaat. Waarin zit de meeste 

tijd? Iedereen kan dat voor zichzelf bepalen. In de opti-

male situatie is men vooral bezig met belangrijke, niet-

urgente zaken.

Voordelen
Het feit dat Google een enorm aantal hits geeft als het 

begrip timemanagent wordt ingetikt leert ook dat het 

beheersen van de tijd een hoge vlucht heeft genomen. 

De voordelen zijn dan ook evident:

•  Tijdwinst: door effectiever met de tijd om te gaan, 

kun je meer doen in minder tijd.

•  Motiverend: door de geboekte tijdwinst, motiveer je 

jezelf en daarmee het proces continu.

> thema werkdruk

> Belangrijk

Urgent, bijvoorbeeld:

• Spoedklussen

• Crises

• Deadlines

> Niet belangrijk

Urgent, bijvoorbeeld:

• Mailtjes

• Sommige vergaderingen

• Ouders die langskomen

Niet urgent, bijvoorbeeld:

• Plannen

• Administratie

• Opruimen

Niet urgent, bijvoorbeeld:

• Social talk

• Uitstelgedrag

• Continu e-mail checken
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Doe de test

Wanneer ben je een goede
planner?

Discipline is dé voorwaarde voor de belangrijkste techniek: 

plannen. Omcirkel hieronder wat voor u van toepassing is en 

tel de scores op.

Ik plan in een poging om het leven onder controle te houden 

1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = altijd

Ik plan dagelijks op papier 

1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = altijd

Ik ben fl exibel in mijn planning

1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = altijd

Ik doe elke dag wat ik plan

1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = altijd

Ik plan wat voor mij het belangrijkst is

1 = nooit, 2 = zelden, 3 = soms, 4 = vaak, 5 = altijd

Mijn planning wordt verstoord door urgente zaken

5 = nooit, 4 = zelden, 3 = soms, 2 = vaak, 1 = altijd

Verklaring totaalscore

6-10: slechte planner

Gebruik technieken om effectief te plannen. Een cursus is 

aan te bevelen.

11-15: matige planner

Er is wellicht een plansysteem, maar een effectiever gebruik 

zal leiden tot minder stress en meer controle over de 

beschikbare tijd.

16-20: gemiddelde planner

Het systeem werkt, maar kan verbeteringen gebruiken: focus 

op prioriteiten en ga effectief om met urgente zaken.

21-25: goede planner

Het plansysteem werkt goed. Ga zo door en refl ecteer op 

de planning, zodat de belangrijke zaken op de voorgrond 

blijven.

26-30: Excellente planner – of kandidaat voor een burnout?

De planning is perfect. Alles onder controle. Maar zorg 

ervoor dat de controle de leiding niet overneemt…

•  Beperkt vermijdend gedrag: door te bepalen wat niet 

urgent is én niet belangrijk, weet je beter wat ervoor 

zorgt dat bepaalde zaken zoveel tijd opslurpen.

•  Bevordert zelfrefl ectie: kennis over belangrijke en 

niet belangrijke zaken leert iets over wat jij belang-

rijk vindt en hoe het komt dat je daarover zo denkt.

•  Beperkt angst: tijdnood is geen pretje. De stress die 

dat veroorzaakt zorgt voor het nodige angstzweet.

•  Elimineert opeenhoping van werk: doordat je met 

een aantal technieken een betere beheersing van de 

processen krijgt, ben je beter in staat te plannen. 

En door de discipline die daaraan ten grondslag ligt 

weet je beter om te gaan met de beschikbare tijd.

Discipline
Discipline wil zeggen dat de regels en procedures 

binnen de organisatie bekend zijn en dat men zich 

daarnaar voegt. Het betekent ook dat iedereen zichzelf 

regels kan opleggen en zich daaraan houdt. Een school-

leider legt zichzelf bepaalde normen op en accepteert 

die van de organisatie waarvan hij of zij deel uitmaakt.

Niemand ontkomt eraan, maar de mate waarin iemand 

in staat is om gedisciplineerd te werken bepaalt het 

succes van timemanagement.

Belangrijk is ook dat je op iedere situatie beheerst rea-

geert. Op tijd aanwezig zijn en rond belangrijke afspra-

ken geen andere afspraken plannen. Natuurlijk zijn 

er altijd urgente belangrijke zaken, die zorgen voor de 

uitzondering op de regel. Deze zijn echter incidenteel. 

De doorgaande lijn is gebaseerd op het vermogen om 

jezelf de maat te nemen en de goede keuzes te maken. 

De volgende competenties komen hierbij kijken:

•  Aanpassingsvermogen: zich voegen naar, betekent 

niet alleen aanpassen aan personen, maar ook 

voortdurend aanpassen aan veranderingen in de 

werkomgeving.

•  Flexibiliteit: als bijvoorbeeld binnen de organisatie 

een bepaald beleid wordt afgekondigd om kwaliteit 

op een specifi eke manier te meten, dan wordt de 

eigen mening ondergeschikt aan die van de organi-

satie en aanvaardt men deze nieuwe regel.

•  Integriteit: afspraken nakomen en zorgvuldig 

omgaan met informatie die gedeeld wordt met 

de leidinggevende, maakt een schoolleider een 

betrouwbaar persoon, waarop men durft te bouwen.

•  Loyaliteit: vertrouwen in de organisatie levert een 

bijdrage aan de groei van de organisatie. Het actief 

naleven van procedures zorgt voor een helder over-

zicht en een goede planning.

Cruciaal is de houding van het individu. Zelfkennis en 

zelf doelen stellen is van eminent belang. Dit helpt bij 

het stellen van prioriteiten. Het plannen van activitei-

ten om de tijd te beheersen is een beproefde techniek. 

Samen met discipline vormt het de ruggengraat voor 

het persoonlijke schema dat voor jou het beste werkt. <

Kader Primair  September 2007 23



‘Het is gewoon maar werk’

Werkdruk anders beleven

De een bezwijkt onder alle taken, voor de ander kan het niet druk genoeg zijn. 

Voor directeur Toine de Kort van de Paulusschool in Oirschot gaat het er vooral om hoe 

je werkdruk beleeft. “Afstand nemen en relativeren is voor mij belangrijk.”

Tekst Andrea Linschoten

“Een hoge werkdruk vind ik heerlijk. Ik houd ervan 

als ik veel te regelen heb. Het begrip werkdruk heeft 

een negatieve lading. Maar je moet je afvragen: heb ik 

het echt zo druk, of ervaar ik het als druk? Natuurlijk, 

er moeten veel dingen gebeuren, maar een klaagzang 

heeft geen zin. Je kunt ergens heel lang tegenaan hik-

ken, maar je kunt ook meteen met die klus aan de slag 

gaan. Voor mij is het belangrijk om prioriteiten te stel-

len. Ik houd me bezig met het onderwijskundig beleid 

en het personeelsbeleid. Andere dingen houd ik zoveel 

mogelijk af. Ik kan niet overal op ingaan. Er komt van 

alles op ons af, maar ik fi lter met mijn adjunct samen 

wat daarvan werkelijk moet gebeuren.

Veel hangt af van hoe je in het leven staat. Ik kan goed 

relativeren en dan valt alles wel mee. Je moet de rust 

bewaren. Als je je hoofd vol laat lopen met allerlei 

zaken, word je gek. Ik neem de tijd om zaken te over-

denken. Wat moet er nu, wat kan morgen of volgende 

week, en wat doen we helemaal niet. Daarbij kijk ik ook 

heel bewust in welke richting we met onze school wil-

len gaan. Wij hebben als team gekozen voor een nieuw 

onderwijsconcept, gericht op coöperatief leren. Daar 

gaan we met elkaar voor.

> thema werkdruk

Toine de Kort is sinds tweeënhalf jaar directeur van de Paulusschool in Oirschot. De school 

telt zo’n 250 leerlingen en is – na in de jaren negentig f link geslonken te zijn – weer voor-

zichtig aan het groeien. Zijn team bestaat uit 22 mensen.
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> Tips tegen te hoge werkdruk

Het is een feit dat de afgelopen decennia het aantal taken 

en verantwoordelijkheden van schoolleiders is toegenomen. 

Gelukkig bestaan er richtlijnen om te voorkomen dat iemand 

echt overbelast raakt. Bijna allemaal hebben ze te maken 

met prioriteiten stellen, bijvoorbeeld:

Kritisch kijken naar de planning en organisatie van 

vergaderingen

Door veel voor te bereiden in kleinere groepjes (bijvoorbeeld 

alleen coördinatoren) wordt vaak effectiever vergaderd. 

Korte, informele vergaderingen zonder stukken kunnen effi -

ciënt zijn en worden als minder belastend ervaren door het 

personeel.

Tijd uittrekken voor de jaarplanning en het 

activiteitenprogramma

Probeer draagkracht te vinden bij het team voor het jaarpro-

gramma. Ook dit zorgt voor een betere planning en spreiding 

van activiteiten en dus voor minder werkdruk.

Terugbrengen van niet lesgebonden activiteiten

Plan in de drukke maanden (december, begin en einde 

schooljaar) geen extra activiteiten. Durf ook eens wat te 

schrappen of organiseer niet lesgebonden activiteiten twee-

jaarlijks in plaats van jaarlijks. Zoek samenwerking met 

ouders en sluit aan bij wijkactiviteiten. Op die manier kan 

een school met weinig inspanning veel resultaat bereiken, 

onder andere voor het beeld naar buiten toe.

Bron: www.informelezorg.info/eiz/docs/pdf/
baenz-schoolleiders.pdf

Wij moeten met andere scholen concurreren om de 

leerlingen, daarom wil ik dat het op onze school alle-

maal goed geregeld is. De kwaliteit van het onderwijs, 

het gebouw, het plein, het drukwerk. De uitstraling, 

het imago van de school, daar ligt onze prioriteit. Dat 

vraagt natuurlijk heel wat van het team. Om dan ook 

nog uitgebreid bezig te zijn met bijvoorbeeld een POP, 

vond ik teveel van het goede. Wij hebben gekozen voor 

een TOP: een teamontwikkelingsplan, met daarbinnen 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Ook het regelen 

van buitenschoolse opvang is zo’n extra belasting die 

erbij komt. Maar ik zie het als een kans. Doordat het 

leerlingenaantal eerst daalde, hadden we twee lokalen 

over. Daar hebben we nu de bso en de tussenschoolse 

opvang georganiseerd, waardoor we een volledig dagar-

rangement kunnen bieden. Daarmee onderscheiden we 

ons ook weer van andere scholen.

Door de opleiding tot directeur primair onderwijs ben 

ik anders tegen de zaken aan gaan kijken. Daarvoor was 

ik meer manager, nu ben ik meer iemand die leiding 

geeft. Als je waardering geeft aan je team, komt er een 

schat aan energie vrij. Ik ben er voor de mensen. Loop 

vaak een klas binnen en sta ’s morgens aan de deur om 

de leerlingen te begroeten. Ik wil dat ze weten dat ik er 

ben. Daar is het nooit te druk voor, dat is investeren.

Afstand nemen is nodig. Soms ga ik met mijn adjunct 

een dag buiten de deur werken op een mooie locatie. 

Dat is een investering, maar die verdien je zo terug. 

Wat je in één dag ongestoord werken bereikt, daar doe 

je op school een hele week over.

Om te ontspannen, sport ik veel. Ik ga op de fi ets naar 

school en in de sportschool ben ik intensief aan het 

spinnen. Dan heb je geen tijd meer om ergens over na 

te denken.

En af en toe moet je gewoon de deur dicht kunnen trek-

ken. Ik maak tijd voor mijn gezin en voor ontspanning. 

Kijk, het is uiteindelijk gewoon maar werk.” <

”Als je waardering geeft aan 
je team, komt er een schat aan 
energie vrij.”
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Werkdruk

Afgelopen zomer heeft u via het AVS Scholenportaal kunnen reageren op onderstaande 

stelling. De resultaten staan erbij vermeld, evenals enkele reacties uit het veld.

> uw mening telt – webpoll

J. Hamerlinck van sbo De Cirkel in Kerkrade 

koos voor  stelling 1:

“Opgemerkt moet worden dat werkdruk niet alleen een 

schoolvraagstuk is, maar meer een probleem dat volgt uit 

steeds wisselend non-participatief overheidsbeleid. Mede 

daardoor ontstaat een toenemende druk op schoolbesturen, 

die – gegeven de toenemende schaalvergroting – steeds 

meer het overheidspatroon volgen van ‘boedelscheiding’: 

wij stellen de, steeds wisselende, doelen en de scholen los-

sen de problemen maar op (eufemistisch spreken we over 

implementeren).”

D. Tolsma van bs Pax Christi in Overdinkel 

koos voor stelling 2:

“In je planning kun je rekening houden met piekperiodes. 

Denk aan een ongelukkige combinatie van zware inhoude-

lijke vergaderingen tijdens rapportweken/ouderavonden et 

cetera. Verder vind ik dat teams en directies gewoon hun 

normjaartaak moeten uitvoeren. Lang stilstaan bij, of zeuren 

over werkdruk kost alleen maar tijd en geeft onnodige erger-

nis (kan ook sfeerbepalend worden): gewoon je werk doen! 

Wordt het je teveel, trek dan bij het management aan de 

bel. Wordt het helemaal te gek, stap dan over dan een ander 

beroep.”

Nieuwe webpoll

De nieuwe stelling waarop u via het AVS Scholenportaal kunt 

reageren luidt:

Veel aandacht en gedragsregels voor het (lichamelijk) con-

tact tussen leerlingen en onderwijspersoneel belemmeren 

het werk en staan een goed contact tussen leerling en leer-

kracht in de weg.

•  Eens. Een spontane aai over de bol of een arm om een 

leerling heenslaan kan meer doen dan woorden. En gym-

lessen bijvoorbeeld worden bijna onmogelijk om te geven. 

Wederzijds vertrouwen moet de basisregel zijn!

•  Gedeeltelijk eens. Het is goed dat er aandacht is voor en 

afspraken zijn over het (lichamelijk) contact tussen leer-

kracht en leerling, maar de balans slaat een beetje door.

•  Oneens. Duidelijke afspraken voorkomen narigheid ach-

teraf en hoeven een goede relatie met een leerling niet in 

de weg te staan.

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

Over werkdruk wordt teveel gesproken, maar er wordt te 

 weinig aan gedaan

[49%]

 1  Mee eens. Iedereen klaagt, maar wat te doen? Daar ben ik 

nog niet uit.

[37%]

2  Deels mee eens. Praten over werkdruk is net zoiets als 

praten over het weer. Als het écht ernstig wordt, onderneem 

ik stappen. Voor zowel mijn team als mijzelf. Dat is nu nog 

niet aan de orde.

[14%]

3  Oneens! Op mijn school zijn oplossingen bedacht om 

werkdruk te verminderen. Er wordt echt wat aan gedaan.

Enkele reacties

J. Vodegel van bs De Fontein in Alphen a/d Rijn 

koos voor stelling 1:

“Er klagen niet zoveel mensen omdat het onderwijshart 

groot is. Maar het vat loopt over. Er is in toenemende mate 

veel meer werk bij gekomen. Hierdoor komt de onderwijsge-

vende verder van de primaire taak af te staan, of komt daar 

minder goed voorbereid aan toe. Kortom: het kind is de dupe 

en het werkplezier van onderwijsgevenden gaat zienderogen 

achteruit. Zo is ons mooie werk helaas minder aantrekkelijk 

voor belangstellenden.”

F.Bendermacher van de Delftsche Schoolvereeniging 

koos voor stelling 2:

“Zowel individueel als in de groep merk ik wel eens op dat 

onze agenda’s (te) vol zitten. Niet alleen op het werk, maar 

ook privé. Veel collega’s zijn het daar uiteindelijk mee eens. 

Een open gesprek daarover – waardoor het niet alleen meer 

een uitgeroepen gevoel is, maar een tot de juiste proporties 

teruggebrachte ‘berekening’ – klaart meestal de lucht. Het 

neemt niet weg dat er erg veel moet van de landelijke en 

lokale overheid, waarvoor wij als directie ons team proberen 

te beschermen. Als directeur heb ik echter wel een volle 

agenda, waar mijn thuissituatie soms onder te lijden heeft... 

Gelukkig kent mijn vrouw het onderwijs en ziet ze dat die 

extra tijdsinvestering ten koste van mijn vrije tijd wel rust bij 

me teweeg brengt.”
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Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar vatten het 

idee op om in Westkerke een speelplein aan te leg-

gen. Ze werden daarbij begeleid door groepsleerkracht 

Nancy van Hecke en haar collega Patrick Bogaert. “Wij 

waren eigenlijk niet meer dan alleen de begeleiders van 

de kinderen. We moesten alles in goede banen leiden 

en de kinderen helpen sturen. Voor de rest deden de 

kinderen alles zelf.” Kinderburgemeester en leerling 

van Ter Waere Justine Coolman: “Iedereen heeft wel 

iets gedaan, de taken werden verdeeld en dan… aan het 

werk!”

De leerlingen hielden een rondvraag bij buurtbewo-

ners en ouders, verzamelden handtekeningen, verga-

derden, namen contact op met stedelijke diensten en 

wonnen informatie in over verschillende speeltuigen. 

Vervolgens werkten ze het plan concreet uit. Van Hecke: 

“De leerlingen kwamen er al snel achter dat ambtelijke 

molens langzaam malen, wat hun enthousiasme echter 

niet heeft geremd.” In april 2007 was het speelplein een 

feit. De kinderen organiseerden zelf een offi ciële recep-

tie en opening voor stedelijke instanties, leerkrachten, 

ouders en buurtbewoners. Compleet met speech van 

kinderburgemeester Justine. Inmiddels zijn er al afspra-

ken gemaakt over het vervolg: onderhoud, toezicht en 

de verdere verantwoordelijkheid van de leerlingen voor 

de speelvoorziening.

Vbs Ter Waere won met het speelplein de prijs voor de 

meest ondernemende school van België in 2007. De 

prijs is een initiatief van Unizo, een organisatie die 

onder andere actief is op het gebied van onderwijs en 

ondernemen (vergelijkbaar met het MKB in Nederland).

De leerlingen van Ter Waere hebben laten zien dat zij 

creatief met allerlei zaken om kunnen gaan, soms tot 

verbazing van externe instanties. “Buiten gebaande 

paden denken en anders omgaan met communicatie 

was iets dat niet iedereen gewend is”, verklaart Van 

Hecke. Teleurstellingen hoorden er ook bij: fi nancieel 

kon nu eenmaal niet alles. “Het leerde de kinderen 

wel dat als je samen van bepaalde kaders uitgaat, je 

heel wat kunt bereiken, ook buiten die kaders. Je moet 

alleen lef hebben. Dit ‘ondernemen’ is meer dan alleen 

kopen en verkopen. Het is ook ondernemen binnen een 

maatschappelijke context, duurzaam en verantwoord. 

Daar kan een projectontwikkelaar nog wat van leren.“ <

Meer informatie over ondernemen op school in België 

en Nederland: www.ondernemendeschool.be, 

www.terwaere.be, www.cego.be,

www.lerenondernemen.nl

Een suggestie voor de rubriek ‘Zo kan het ook’? Mail naar 

communicatie@avs.nl

Ondernemende Belgische leerlingen 
leggen speelplein aan

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – aan, 

ook buiten Nederland. In België stimuleert men net als hier ondernemerschap onder kinderen. Een 

jaarlijkse (geld)prijs van het ‘MKB’ van onze zuiderburen zette de leerlingen van vrije basisschool 

Ter Waere uit het Belgische Westkerke aan tot het stichtten van een speelplein in hun dorp.

Tekst Ad van der Staak

> zo kan het ook

“De leerlingen kwamen er 
al snel achter dat ambtelijke 
molens langzaam malen.”
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Maak werk van uw professionele ontwikkeling: volg 

een opleiding, training, een- of tweedaagse bij de 

AVS. Uw vragen staan centraal en het verrijkt uw 

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

en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bekijk het 

aanbod van de AVS School for Leadership.

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

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

werk training volgen?  Alle trainingen kunnen we aanpassen 

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

De AVS Professionaliseringsgids aanvragen? Mail 

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

AVS School for Leadership/maatwerk en advies.

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

 Raadpleeg de professionaliseringsgids 2007–2008

Haal het beste uit uzelf en uw team

goed onderwijs door goed management
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De afspraken tussen rijk en gemeenten gaan over het 

behalen van maatschappelijke resultaten op een groot 

aantal terreinen. Dit alles in het licht van de noodzaak 

tot decentralisatie, het terugdringen van ‘bestuurlijke 

drukte’, het versterken van de gemeentelijke bestuurs-

kracht en toereikende fi nanciële armslag voor gemeen-

ten. Vanzelfsprekend komt ook het onderwijs aan 

bod. Het onderwijshoofdstuk opent met de zin: “Goed 

onderwijs voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt 

voor het huidige kabinet.” Vervolgens komt de regie-

rol van de gemeenten aan bod op een aantal concrete 

beleidsterreinen. Voor het primair onderwijs gaat het 

om brede scholen en voorschoolse educatie (VVE).

Brede scholen
Om de ontwikkeling van brede scholen verder te stimu-

leren, zoals rijk en gemeenten voorstaan, is een meer 

gebundelde inzet van geldstromen voor onderwijs, 

sport, cultuur en buitenschoolse opvang nodig. In het 

bestuursakkoord is de regierol daarvoor bij de gemeen-

ten gelegd. Daarnaast is het de bedoeling afspraken te 

maken over:

•  Een dekkend aanbod van brede scholen in de veertig 

– door minister Vogelaar aangewezen – probleem-

wijken en een versnelde uitbreiding van het aantal 

brede scholen;

•  De inzet van combinatiefuncties voor onderwijs, 

sport, cultuur en buitenschoolse opvang, dan wel 

coördinatie- of beheersfuncties voor brede scholen;

Goed nieuws is dat het rijk middelen inzet voor de per-

soneelskosten van brede scholen.

Voorschoolse educatie
Voor het onderwijsachterstandenbeleid ligt de regie-

rol al bij de gemeenten. In het bestuursakkoord is 

vastgelegd dat uitbreiding van de voorschoolse edu-

catie – onderdeel van het onderwijsachterstandenbe-

leid – nodig is om taalachterstanden te bestrijden. De 

bedoeling is dat in de huidige kabinetsperiode alle 

doelgroepkinderen aan bod komen. Het aanbieden van 

VVE-programma’s aan deze kinderen begint in de grote 

gemeenten en een aantal plattelandsgemeenten.

In veel gemeenten verloopt de samenwerking tussen 

gemeente en individuele scholen goed. Maar dat is niet 

overal zo. Het is zaak om alert te zijn op de stappen die 

de gemeente in bovengenoemde dossiers gaat zetten. 

Onderwijsmanagers kunnen uiteraard ook de belangen 

van de scholen van hun bestuur behartigen door niet af 

te wachten wat de gemeente oppakt, maar zelf initiatie-

ven te nemen. <

Meer weten?
Op het gebied van sport en combinatiefuncties bereidt de 

AVS een aanbod voor. Dit gebeurt in het kader van haar acti-

viteiten omtrent de ‘Alliantie School & Sport, samen sterker’. 

Voor meer informatie over buitenschoolse opvang kunt u 

terecht op www.schoolenopvang.nl. Het bestuursakkoord 

is te vinden op www.minbzk.nl

Carine Hulscher-Slot (c.hulscher@avs.nl) is werk-

zaam bij de AVS als senioradviseur op het gebied 

van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, medezeggen-

schap en de verhouding bestuur-management. Ook houdt zij 

zich bezig met politieke beleidsbeïnvloeding.

Samen aan de slag
Bestuursakkoord rijk en gemeenten
De ministers en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Financiën en de voorzitter van 

de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zetten op 4 juni hun handtekening onder het 

bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten’, getiteld ‘Samen aan de slag’. Wat betekent dit voor 

het onderwijs?

Tekst Carine Hulscher-Slot
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Volgens Van Etten tekent zich steeds duidelijker een 

kloof af tussen de actuele realiteit (ouders die moei-

zaam hun weg zoeken in een wirwar van zorgstructu-

ren) en de gewenste realiteit (één duidelijke, bekende 

en nabije dienstverlener). Hij sprak hierover met enkele 

collega’s uit het speciaal basisonderwijs en fi losofeerde 

over deze sector in het algemeen en de toekomst van 

zijn eigen school in het bijzonder. In de regio van 

WSNS-verband Zuidwest Utrecht bestonden behoefte 

en mogelijkheden om gespecialiseerde mensen in te 

zetten voor de scholen van het samenwerkingsverband. 

Deskundigheid van orthopedagogen, logopedisten en 

schoolmaatschappelijk werkers zou in de nabije toe-

komst een welkome aanwinst en versterking van de 

mogelijkheden voor basisscholen kunnen betekenen. 

Maar hoe komt een non-profi t onderwijsinstelling 

samen met profi t-organisaties tot samenwerking in 

een nieuw op te richten stichting, met als doel de ver-

snipperde, minder gecoördineerde en kostbare taken 

van de schoolbegeleidingsdienst bij de school onder te 

brengen?

Ook dienstverlenend
Van Etten schreef voor het eigen bestuur de notitie 

”Mag het ons een zorg zijn?” Daarin staat dat De 

Wenteltrap de ambitie heeft om naast het verzorgen 

van onderwijs ook dienstverlenend te zijn. De notitie 

resulteerde in steun vanuit zijn eigen bestuur van de 

Stichting Lek en IJssel en een presentatie voor de bestu-

ren en directies van het WSNS-verband. Hierin werd 

de visie uiteengezet over het opzetten en uitwerken 

van een orthopedagogisch en -didactisch centrum. Van 

Etten: “In Nederland werd jarenlang curatief veel geld 

in onderwijs en zorg gestopt om te ‘repareren’ wat 

niet naar tevredenheid was. Effectiever is om zo vroeg 

mogelijk te ‘investeren’ in jeugd, zorg en onderwijs. 

‘Ondernemen is een droom 
waarmaken’
De ontwikkeling van orthopedagogisch-didactisch centrum De Wenteltrap
Dat er in het voortgezet onderwijs al meerdere expertisecentra zijn ontwikkeld onder de naam 

orthopedagogisch-didactisch centrum (opdc), zette Jan van Etten aan het denken. “Zoiets zou 

toch ook in het primair onderwijs moeten kunnen?” vroeg de directeur van De Wenteltrap zich af.

Tekst Bob Ravelli

‘Investeren in plaats van repareren’ is het motto van Jan van Etten, 
directeur van De Wenteltrap.
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Breng zorgleerlingen en zorgleverancier bij elkaar 

onder één dak in een klein, vertrouwd circuit. Dat 

maakt de kansen voor kinderen een stuk groter om 

succesvol onderwijs te volgen, met de juiste aanpak en 

medicatie. De kortere lijnen, effectievere aanpak en 

kostenbesparende diensverlening op een hoger niveau 

kunnen schade aan kinderen voorkomen en hen en 

hun ouders een stuk gelukkiger maken.”

Partners
Veel gesprekken volgden en er werden naast de natuur-

lijke partner – het WSNS-verband – andere partners 

gevonden, zoals de Stichting Kind en Motoriek en de 

cluster 4 school Berg en Bosch (speciaal onderwijs). Ook 

een woningbouwvereniging en een GGD toonden inte-

resse en haakten aan. In de toekomst zal nauw samen-

gewerkt worden met volop kansen voor kennismobili-

teit, thuisnabij onderwijs et cetera.

Intern en in overleg met de genoemde partners wer-

den ‘menu’s’ uitgewerkt. Welke diensten zou men bij 

het opdc kunnen afnemen? Voor wie zijn de diensten 

beschikbaar? Wat kunnen de verschillende partners 

inbrengen en hoe kunnen zij de samenwerking ook 

zakelijk goed regelen? Duidelijk is dat in eerste instan-

tie vooral de scholen binnen het samenwerkingsver-

band van de diensten gebruik gaan maken, maar ook 

individuele ouders en bijvoorbeeld peuterspeelzalen 

moeten bij het opdc kunnen aankloppen. 

Samenwerking werd en wordt gezocht met jeugdge-

zondheidszorg en de gemeente IJsselstein – waarin een 

centrum voor Jeugd en Gezin komt – en andere partijen 

die zich bezig houden met jeugd- en gezondheidszorg. 

Het concept verkeert nu echt in een groeifase en het 

enthousiasme neemt toe.

De AVS is gevraagd het projectplan te schrijven en de 

fi nanciële dekking voor de startfase te zoeken. De eind-

fase van het dromen lijkt zo langzamerhand bereikt te 

zijn en de beginfase van de werkelijkheid breekt aan. 

Men hoopt binnen afzienbare tijd de eerste convenan-

ten te tekenen, zodat opdc De Wenteltrap van start 

kan gaan. Van Etten: “Een droom gaat in vervulling 

wanneer de eerste orthopedagoog of logopedist erop-

uit trekt om vanuit het opdc te gaan investeren in een 

kind.” <

Bob Ravelli (b.ravelli@avs.nl) is adviseur bij 

de AVS op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg 

en projectleider van opdc De Wenteltrap in 

oprichting.

> Lees meer over ondernemende schoolleiders en het 

AVS symposium ‘Tijd voor ondernemerschap’ op pagina 42. 
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Conflicten zijn er... 
om op te lossen
Mediation kan uitkomst bieden

In Nederland melden zich jaarlijks 90.000 mensen ziek door confl icten op de werkvloer. 

Kleine pesterijen, maar ook grote meningsverschillen kunnen de sfeer danig verpesten en soms 

ontaard een confl ict in een onwerkbare situatie. Mediation kan dan een oplossing zijn.

Tekst Danielle Arets

Bijna iedereen zegt van zichzelf geen ruziemaker te 

zijn en toch is ieder van ons wel een keer betrokken 

geweest bij een confl ict op de werkvloer. Vaak gaat het 

om kleine meningsverschillen over rook- of koffi epau-

zes, maar ook die kunnen grote gevolgen hebben. Niet 

zelden ontaard een meningsverschil in een confl ict, 

waarbij betrokken partijen elkaar niet meer te woord 

staan of zelfs uit de organisatie stappen.

Taak- en relatieconflicten
Martin Euwema, hoogleraar Organisatiepsychologie aan 

de Universiteit Leuven, is gespecialiseerd in confl ictma-

nagement. Volgens hem zijn er grofweg twee soorten 

werkconfl icten. In een team bestaat doorgaans een ver-

scheidenheid aan opvattingen over taken, uitvoering en 

taakverdeling: de zogeheten taakconfl icten. Daarnaast 

zijn er confl icten van persoonlijke aard: men voelt zich 

niet gezien, miskend en onheus bejegend: relatieconfl ic-

ten. Irritaties over iemands persoonlijke stijl of omgangs-

vormen resulteren vaak in een minder goede sfeer, per-

soonlijke spanning en zelfs ziekte of vertrek.

Waar taakconfl icten soms kunnen bijdragen aan de 

kwaliteit van het team – meningsverschillen kun-

nen immers zaken op scherp zetten en tot innovaties 

leiden – zorgen relatieconfl icten zelden voor een pro-

ductief klimaat. Bovendien ontaarden veel taakcon-

fl icten in relatieconfl icten. Euwema: “Wat begint met 

een verschil van mening over bijvoorbeeld de meeste 

geschikte vergaderdag, kan al snel uitmonden in een 

ruzie waarbij met persoonlijke verwijten als gebrek aan 

collegialiteit.”

Toename
We moeten leren met confl icten om te gaan, want vol-

gens Euwema krijgen we er in de toekomst vaker mee 

te maken. Complexiteit en onderlinge afhankelijkheid 

worden groter. Ook maakt de toenemende differenti-

atie tussen mensen dat confl icten vaker op de loer 

liggen. Niet alleen werken we steeds meer op verschil-

lende tijdstippen, ook werken we vaker met collega’s 

die een andere etniciteit, levensstijl of gezinssamenstel-

ling hebben.

Euwema vindt het dan ook verstandig dat er in bij-

voorbeeld het onderwijs getraind wordt in het omgaan 

met confl icten. “Men moet confl icten niet uit de weg 

gaan en leren dat ze oplosbaar zijn.” De crux zit hem 

in een open, heldere communicatie over taakver-

delingen, hiërarchische verhoudingen en het eigen 

functioneren. Ook creatief onderhandelen om goede 

oplossingen te vinden vergt training. Met name vrou-

wen hebben daar volgens de hoogleraar moeite mee. 

Zij ervaren opmerkingen over hun functioneren toch 

vaak als zeer persoonlijk en zijn veelal te coöperatief in 

onderhandelingen.

Niet bevorderlijk
Met name op basisscholen is vaak sprake van een fami-

liaire structuur, die heldere en zakelijke communicatie 

sterk kan bemoeilijken. Dat was ook de ervaring van 

schoolleider Dick van Londen. Afgelopen jaar belandde 

hij in een confl ict met zijn schoolbestuur, wat volgens 

hem veel te maken had met de familiaire structuur op 

school. Het schoolbestuur, dat volgens Van Londen te 
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betrokken was bij het reilen en zeilen van de school, 

kon zich niet verenigen met de professionaliseringsslag 

die Van Londen als directeur wilde doorvoeren. Omdat 

er een onwerkbare situatie dreigde te ontstaan, besloot 

Van Londen dat er een strategisch beleidsplan moest 

komen. Het bestuur gaf daaraan zijn medewerking 

maar wilde niet de eigen bedrijfscultuur in het plan 

opnemen. Het meningsverschil leidde voor Van Londen 

tot een onwerkbare situatie.

Bemiddeling
Dit soort confl icten komt Euwema geregeld tegen in 

zijn praktijk als confl ictbemiddelaar. “Als beide partijen 

inzien dat er sprake is van een confl ict en daarvoor wel 

een oplossing willen, maar niet kunnen vinden, kan 

mediation een uitkomst bieden. Een onafhankelijke 

bemiddelaar kan de spanning of communicatiestoor-

nis helpen oplossen. Uit diverse evaluatieonderzoeken 

blijkt een slagingskans van 50 tot 80 procent. Sterker 

nog, zodra partijen overgaan tot mediation is de oplos-

sing vaak al nabij. Beide partijen zijn immers bereid tot 

een gesprek.”

Daar kan Els Noom over meepraten. Noom, directeur 

van de Binnenmeerschool in Uitgeest, belandde vorig 

jaar in een confl ictsituatie omtrent een fusie van haar 

school met de nabijgelegen school De Molenhoek. De 

voorzitter van het college van bestuur had er geen 

twijfel over laten bestaan dat Noom de directeur van de 

nieuwe fusieschool zou worden. Temeer omdat er op De 

Molenhoek op dat moment geen directeur voorhanden 

was. De verbazing was echter groot toen er een paar 

maanden later toch een directeur op De Molenhoek 

benoemd werd. Nog groter was de verbazing toen 

Noom werd uitgenodigd voor een gesprek met het col-

lege van bestuur over het fusieprotocol. Daarin werd 

meegedeeld dat er een andere directeur zou worden 

aangesteld voor de fusieschool. “Ze zaagden de poten 

onder mijn stoel vandaan”, vertelt Noom. “Ik was er tot 

die tijd altijd van uitgegaan dat ik de nieuwe directeur 

zou worden en zag dat voor mezelf ook als een leuke 

nieuwe uitdaging. Ook mijn team ging er vanuit dat ik 

als leidinggevende zou blijven.”

Na diverse gesprekken met collega’s en vrienden 

besloot Noom contact te zoeken met de AVS voor con-

fl ictbemiddeling. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat 

er vervolggesprekken kwamen waarbij het college van 

bestuur weliswaar bij haar standpunt bleef een andere 

directeur in te zetten, maar Noom kreeg wel de kans 

om haar pijnpunten op tafel te leggen. “Daardoor zijn 

voor mij veel frustraties weggenomen en weet ik dat 

de benoeming van een andere directeur niets met mijn 

eigen functioneren te maken heeft. Ik ben dus erg 

enthousiast over het inzetten van een onafhankelijke 

‘derde’ in confl ictsituaties. Zeker als het om een fusie 

gaat, waarbij iedereen eigen belangen heeft.”

Juridisch instrument?
Soms lopen confl icten zo hoog op, dat bemiddelen 

niet meer werkt. Het vertrouwen in elkaar is dusdanig 

geschaad dat ook een mediator geen uitweg meer kan 

bieden. Dat speelde bij Dick van Londen. Het confl ict 

tussen hem en het schoolbestuur moest uiteindelijk via 

de rechtbank worden opgelost, waar besloten werd dat 

beide partijen niet meer op één lijn te brengen waren. 

Volgens Van Londen zou mediation daarom standaard 

gekoppeld moeten zijn aan een juridische procedure. 

“De afspraken die je met een bemiddelaar maakt, moe-

ten contractueel worden vastgelegd en beide partijen 

moeten daarvoor tekenen. In dat geval kun je je bij 

het kantongerecht beroepen op gemaakte afspraken. 

Mediation moet je toch zien als voorportaal voor het 

kantongerecht.”

Euwema heeft begrip voor deze opvatting, maar is een 

andere mening toegedaan. “Ik ben zeer terughoudend 

in het juridiseren van een bemiddelingsproces. Dan 

gaan de partijen zich zeer strategisch gedragen en dat 

is niet bevorderlijk voor het open gesprek. “Wel gebeurt 

het volgens Euwema regelmatig dat de rechter partijen 

dwingt tot mediation, omdat deze van mening is dat 

de partijen nog niet voldoende geprobeerd hebben aan 

een oplossing te werken. In dat geval is er wel sprake 

van een juridisch traject. Maar de voorkeur van de 

hoogleraar gaat uit naar mediation ter voorkoming van 

de gang naar de rechtzaal. <

> 4e congres vrouwelijke schoolleiders

‘Spelen met vuur’
Speciaal voor alle vrouwelijke schoolleiders in het pri-

mair onderwijs organiseert de AVS jaarlijks een congres. 

Het thema in 2007 is ‘Spelen met vuur’. Met workshops 

over: diverse vormen van conflicthantering, mediation, 

diversiteitsbeleid, groepsconflicten, coaching en balance 

breathing (ademcoaching). 

De inleiding wordt verzorgd door Martin 

Euwema. Alle deelnemers krijgen na afl oop 

zijn boek ‘Vuurhaarden, pyromanen en 

brandweermannen: omgaan met confl icten 

op het werk’ mee naar huis.

Datum: 1 november

Locatie: congrescentrum Het Vechthuis in Utrecht

Kosten: leden t 175/niet-leden t 195

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl > 

Nieuws & Agenda > Agenda > AVS Agenda.
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‘Ons schoenpoets-
winkeltje liep vet goed’
Basisschool De Meent blikt terug op geslaagde Klasse!actie

Ruim 150 scholen deden in schooljaar 2006/2007 mee aan de Klasse!Actie van Day 

For Change. Deze stichting wil microkredieten in Nederland meer bekendheid geven. 

Deelnemende scholen kregen een microkrediet van twintig euro om bedrijfsmiddelen te 

kopen. Aan het einde van de actie werd de lening plus de meeropbrengst beschikbaar 

gesteld aan Day For Change, die daarmee microkredietprojecten in ontwikkelingslanden 

(mede)fi nanciert.

Tekst Marieke van Gene

Een leerling van groep 8 laat na afl oop van de markt trots de cheque met daarop de geschatte opbrengst zien. 

Na telling bleek maar liefst t 705,88 te zijn opgehaald.
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Renée Mulder is leerkracht van groep 7 en 8 op obs De 

Meent in Maarn en deed met de kinderen van groep 8 

mee aan de Klasse!Actie. “Het project sprak mij direct 

enorm aan en de leerlingen waren ook meteen enthou-

siast. Ik had op maandag het project uitgelegd en op 

dinsdag stond er al een bak voor lege fl essen in de klas. 

Ook werd al snel het idee voor het houden van een gro-

te markt geopperd. Van het statiegeld van de ingelever-

de fl essen plus het microkrediet kochten de kinderen 

bedrijfsmiddelen om de markt te kunnen organiseren.”

Voordat het zover was, moesten de leerlingen meer uit-

leg over de werking van microkrediet krijgen. Mulder: 

“Het lijkt een lastig uit te leggen onderwerp voor kinde-

ren, maar in de praktijk vond ik dat reuze mee vallen.” 

Dat blijkt wel uit de vele vingers van leerlingen die de 

lucht in schieten als er gevraagd wordt wie weet wat 

een microkrediet is. Anastacia: “Een microkrediet is 

een kleine lening voor mensen in arme landen, zodat 

ze een eigen bedrijfje kunnen beginnen.” Een klasge-

nootje vult aan: “Arme mensen krijgen zo een beter 

leven, maar ze moeten de lening wel terug betalen.”

Markt
Om meer mensen toegang tot een microkrediet te ver-

schaffen, hielden de kinderen van de Maarnse school 

in april 2007 een markt. Op deze braderie konden 

bezoekers onder meer zaklopen, blikgooien, zelfgebak-

ken taarten kopen, geschminkt worden, hun schoe-

nen laten poetsen, sieraden kopen en naar een heuse 

schoolband luisteren. Verder waren er zelfs waarzeg-

gers aanwezig.

Om dit grootschalige evenement mogelijk te maken, 

moesten de leerlingen grondige voorbereidingen tref-

fen. De kinderen besloten verschillende groepjes op 

te richten, met ieder een eigen werkterrein. Zo was er 

bijvoorbeeld een PR-groep die alle media- en publiciteits-

zaken op zich nam. Tessa: “Met posters maakten we onze 

actie bekend in het dorp. Ook mailden we bijvoorbeeld 

naar het Jeugdjournaal om aandacht op de Klasse! Actie 

te vestigen.” Andere werkgroepen waren onder meer 

‘Financiën’, waarvan de leden de begroting scherp in de 

gaten hielden en ‘Offi ciële Zaken’ (OZ). Emma zat in het 

OZ-clubje. “Wij hielden contact met alle instanties en 

bijvoorbeeld de directeur van onze school.”

De markt werd een overweldigend succes. Volgens 

Tessa, die in het ‘gebakteam’ zat, liep het storm bij 

hun kraampje. “We dachten dat we veel te veel hadden 

gemaakt, maar dat was helemaal niet zo. We hebben 

de avond voor de markt wel tot 21.30 uur staan bakken. 

Eerst stonden we met z’n tweeën te verkopen, maar al 

snel werd het veel te druk en moesten we twee klasge-

noten vragen om bij te springen.” Emma vertelt dat de 

verkoop van sieraden ook heel hard ging. “Veel mensen 

vonden de armbanden en kettingen heel goedkoop. 

Toen hebben we de prijzen maar wat omhoog gedaan.” 

Rick, die in het schoenpoetsteam zat, vertelt vol overga-

ve over het succes van de gebruikte sponsjes. “Van het 

microkrediet hadden we speciale schoenpoetssponsjes 

gekocht. De mensen die hun schoenen lieten poetsen 

waren zo tevreden dat bijna iedereen zo’n sponsje 

kocht. Toen ik even een rondje over het schoolplein 

liep, hoorde ik veel ouders erover praten. Ik was echt 

trots toen.”

Mulder is trots op haar leerlingen. “Ze hebben zich 

echt van hun beste kant laten zien. De mensen die 

bijvoorbeeld hun schoenen lieten poetsen kregen een 

vorstelijke behandeling. De schoenpoetsers waren erg 

klantvriendelijk en vroegen aan iedere cliënt hoe hun 

dag was geweest en maakten een vriendelijk praatje.”

Samenwerken
De Klasse!Actie had volgens Mulder een positief effect 

op het samenwerken tussen de kinderen. “Soms liepen 

zaken in bepaalde groepjes niet lekker en moesten ze 

daar samen uitkomen. Leerlingen die normaal wat stil-

ler zijn bloeiden helemaal op door hun nieuwe verant-

woordelijkheden. Verder leerden de kinderen bewust 

met geld omgaan en hebben ze ondervonden hoe je het 

beste een doelgroep kan bereiken. Het was ook leuk om 

te zien hoe geduldig de oudere leerlingen met kleine 

kinderen waren die bijvoorbeeld gingen blikgooien. Ik 

vind het bovendien erg goed om kinderen op een prak-

tische manier met ontwikkelingshulp in aanraking te 

laten komen. Omdat de leerlingen nu zelf in de schoe-

nen van een derdewereldondernemer staan, begrijpen 

ze beter waar het om gaat.” >

“Omdat de leerlingen nu zelf in 
de schoenen van een derde wereld-
ondernemer staan, begrijpen ze 
beter waar het om gaat.”

Leerkracht Renée Mulder: “Ik had op maandag het project uitgelegd en op 

dinsdag stond er al een bak voor lege fl essen in de klas.”
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Uiteindelijk bracht de markt maar liefst t 705,88 op. 

Het bedrag zit tot op de laatste cent in het geheugen 

van ieder kind. Op de avond zelf werd het bedrag nog 

op ongeveer t 500 geschat, maar na de offi ciële tel-

ling bleek de uiteindelijke opbrengst een stuk hoger 

te liggen. Enthousiast tonen twee jongens de cheque 

met daarop de gecorrigeerde opbrengst. De leerlingen 

hopen dat ze met hun actie veel arme mensen een bete-

re toekomst kunnen geven. Esmée: “Ik denk dat er nu 

mensen in bijvoorbeeld India zijn, die door ons project 

een koe of een naaimachine kunnen kopen. Het is een 

fi jn idee dat ze dan een beter leven krijgen en dat hun 

kinderen dan misschien naar school kunnen.” 

Directeur van De Meent, Ton Beker, kijkt eveneens met 

een goed gevoel terug op de actie. “De Klasse!Actie past 

helemaal in deze tijd. Wij zijn een Daltonschool en zelf-

standigheid staat bij ons hoog in het vaandel. 

Het bevorderen van ondernemerschap past bovendien 

goed in het huidige tijdsbeeld.” Als het aan leerkracht 

Mulder ligt doet ze volgend jaar weer met een nieuwe 

groep 8 mee. Trots wijzen de kinderen nog op een kran-

tenartikel dat aan de muur hangt. Uiteraard had de 

PR-groep deze publiciteit geregeld. De kop luidt: “Een 

klasse actie van De Meent”. En dat was het. <

Meer weten?
De AVS ondersteunt de Klasse!Actie van Day For Change. 

Meer informatie: www.dayforchange.nl
Per abuis is de bijsluiter over de Klasse!Actie ook al eerder 

 meegestuurd met Kadernieuws 1. Daarin wordt verwezen 

naar bovenstaand artikel en informatie op de website, 

die inmiddels is toegevoegd.“Ik denk dat er nu mensen 
in bijvoorbeeld India zijn, die 
door ons project een koe of een 
naaimachine kunnen kopen.”

“Wie weet wat een microkrediet is?”
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Langer blijven werken
Hoe realiseer je active aging-beleid?

Doorwerken tot je 65e is het oogmerk van de overheid. Maar hoe bereik je dat? Louis Thijssen, 

deskundige en seniorconsultant active aging bij Loyalis, heeft concrete tips.

Tekst Harry Lindelauf, Loyalis

Langer doorwerken wordt vaak active aging genoemd. Als we 

er nog meer Engels tegenaan gooien: alweer een hype?

Louis Thijssen: “Die gedachte bekruipt mij inderdaad 

op momenten. Dat het net zoiets is als de Pokémon-

plaatjes van mijn kinderen of onze knikkers vroeger. 

Maar als ik er beter over nadenk, geloof ik dat dit een 

serieuze beweging is. Ik ben zelf de vijftig gepasseerd 

en zal tot na mijn zestigste doorwerken. Dat kan alleen 

maar als mijn werkgever mij daarin wil begeleiden en 

faciliteren. Met tijd om de balans op te maken, training 

en mobiliteit.”

Dan zijn er dus twee spelers in het veld: werkgever en 

werknemer.

“Klopt. Om langer doorwerken mogelijk te maken, is 

zelfonderzoek nodig van zowel de organisatie als de 

werknemer. Voor een organisatie breng je sterke en 

zwakke punten in kaart. En de werknemer kijkt ook 

naar wat hij wil, waar zijn talent ligt en waar niet.”

Hoe doe je dat? Welke middelen zijn er?

“Loyalis werkt op dit moment met drie instrumenten. 

De eerste is de WorkAbility Index van professor Juhani 

Ilmarinen. Een soort peilstok, die het arbeidsvermogen 

van een medewerker of een deel van een organisatie 

meet. De werknemer vult een vragenlijst in. Zo kun 

je potentiële uitvallers opsporen. Want de vragenlijst 

laat zien hoe het staat met gezondheid, kennis, vaar-

digheden, waarden en normen en de fysieke en sociale 

werkomgeving van de werknemer. Deze factoren tonen 

samen hoe het staat met het arbeidsvermogen, de Work-

Abillity.

Louis Thijssen: “Om langer doorwerken mogelijk te maken, is 
zelfonderzoek nodig van zowel de organisatie als de werknemer.”
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De score bespreken we ook met de werknemer. Dan kijk 

je samen naar oorzaken en achtergronden. Dat gebeurt 

om een persoonlijk veranderplan op te stellen.”

Uit alle metingen blijkt dat de Work-Abillity op hogere 

leeftijd afneemt. Thijssen: “Maar het goede nieuws is: 

doe er wat aan en die Work-Abillity verbetert fors. De 

werkgever bespaart fl ink. Volgens professor Ilmarinen 

levert investeren in leeftijdsbewust personeelsbeleid 

drie tot twintig maal de inzet op. Plus uiteindelijk een 

advies voor de werkgever over maatregelen die indivi-

dueel mogelijk zijn, per afdeling of per leeftijdsgroep. 

Maatregelen waardoor een werknemer langer, gezond 

en met plezier blijft werken en waarmee de werkgever 

uitval kan reduceren.”

U had het over drie instrumenten.

“Ja. Nummer twee is ‘Senioriëntatie’ en nummer drie is 

het werkbelevingsonderzoek.

Senioriëntatie is een vierdaags groepsprogramma voor 

45-plussers. Het gaat om zelfrefl ectie en introspectie. 

Wie ben ik, hoe gedraag ik mij, wat drijft mij, wat vind 

ik moeilijk om mee om te gaan, hoe kom ik op anderen 

over? De opbrengst is een herbezinning op de positie in 

het werk, de functie. Natuurlijk ben je er nog niet met 

bezinning alleen. De leidinggevende komt ook nadruk-

kelijk in beeld, om de nieuwe inzichten van de werkne-

mer een plaats te geven in zijn organisatie.

Deze training kun je toesnijden op de specifi eke situ-

atie van een organisatie. Hoe is de bedrijfscultuur? In 

hoeverre is er sprake van leeftijdsbewust personeelsbe-

leid of seniorenbeleid? Bestaan er ideeën over wat oude-

re werknemers nodig hebben om met plezier te blijven 

werken? We kunnen er dus maatwerk van maken.”

En wat doet nummer drie?

“Het werkbelevingsonderzoek bestaat uit een vra-

genlijst over de inhoud van het werk, de rol van de 

leidinggevende, organisatie- en personeelsbeleid, 

werkomstandigheden, de cultuur van de school en 

gezondheid(srisico’s).

De antwoorden geven een beeld van het welbevinden 

van het personeel. De consultant vergelijkt de score 

van de school met het gemiddelde van andere scholen 

in hetzelfde schooltype (primair onderwijs, havo/vwo, 

vmbo, onderwijsondersteunend personeel).

Dat beeld wordt in een ‘stoplichtschema’ (groen = OK, 

geel = oppassen en rood = aanpassen) weergegeven. 

Met interviews wordt ingezoomd op de achtergronden 

en oorzaken. Daarna maak je samen met management 

en personeel een veranderplan, dat bijvoorbeeld ook 

rekening houdt met leeftijdsbewust personeelsbeleid. 

Op deze manier kun je als werkgever tijdig maatrege-

len nemen om problemen te voorkomen.” <
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Ondernemend 
schoolleiderschap
Is het bordje dan nog niet vol genoeg?

Scholen hebben allang niet meer alleen de taak om op te leiden, maar doen bijvoorbeeld 

ook steeds meer aan opvangen en opvoeden. Ze hebben te maken met steeds meer 

partijen om mee te onderhandelen en leerlingen komen niet vanzelf aanlopen. Kortom: 

schoolleiders krijgen steeds meer te maken met ondernemen. Wat is daarvoor nodig?

Tekst Jos Hagens
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Een schoolleider is al ‘hoofd der school’, ‘onderwijs-

kundig leider’, ‘teamleider’ en ‘manager’ en geeft situ-

ationeel, visionair en operationeel leiding… Daarnaast 

moet hij ook voortdurend innoveren en vorm geven 

aan beleidsbeslissingen als Passend onderwijs, met leer-

krachten die het al zwaar hebben. En nu komt daar ook 

nog eens ‘ondernemen’ bij?

Ondernemen is veranderen
‘Het enige onveranderlijke van onderwijs is dat het ver-

andert.’ Hoe lastig ook, het is een waarheid als een koe. 

Onderwijs en maatschappij zijn in een systeemrelatie 

met elkaar verbonden. Je moet daar als school dan ook 

voortdurend op inspelen: change or die.

Voor de moderne schoolleiding is het steeds noodzake-

lijker om te voorkomen dat verandering op verandering 

gestapeld wordt. Tegelijkertijd moeten team en school-

leider niet het gevoel krijgen dat ze nog steeds doen 

wat ze altijd gedaan hebben. Er is veel verandering, 

maar weinig vernieuwing. Schoolteams schreeuwen 

vaak letterlijk om meer rust. Met andere woorden: hoe 

maak je veranderingen duurzaam? Hoe verander je op 

die punten die nodig zijn (welke zijn dat?) en hoe zorg 

je ervoor dat die verandering een blijvend effect heeft?

Vooral op het gebied van onderwijs en leerlingenzorg 

vraagt de ontwikkeling naar Passend onderwijs, met 

zijn zorgplicht, – de noodzaak regionaal een breder 

aanbod voor leerlingen met speciale onderwijsbe-

hoeften te ontwikkelen – om een ondernemende 

schoolleider.

De kern van ondernemerschap is immers:

•  Durven risico te nemen: “De meeste mensen voelen 

zich beter met oude problemen dan met nieuwe 

oplossingen” (Charles Bouwer);

•  Durven innoveren: het bestaande in twijfel trekken 

en zoeken naar nieuwe product-markt-combinaties;

•  Op een zakelijke manier prestaties neerzetten;

•  Je organisatie soepel en fl exibel laten functioneren: 

“Hoe reuzen te laten dansen” (Moss Kanter);

•  Volhouden, dingen voor elkaar krijgen en resultaat 

boeken: “Need for achievement” (McLelland).

De Canadese hoogleraar en regeringsadviseur Michael 

Fullan concludeert in 2005, na twintig jaar met veran-

dering in het onderwijs bezig te zijn geweest, dat “a 

missing ingredient in most failed cases is appreciation and 

use of what we call change knowledge”. Veel verandering 

mislukken – zegt Fullan – omdat we weigeren kennis 

van veranderingsprocessen en sleutelfactoren voor suc-

cesvolle verandering aan te nemen en toe te passen.

Adaptieve problemen aanpakken
Een ondernemende schoolleider durft het aan om niet 

alleen technische problemen op te lossen, maar ook 

adaptieve problemen. Een technisch probleem kunnen 

we met bestaande kennis en capaciteiten oplossen. Een 

adaptief probleem is veroorzaakt door degenen die 

ook de oplossing van het probleem zijn, maar daarvoor 

moet in een moeizaam en diepgaand leerproces nieuwe 

expertise ontwikkeld worden.

Een voorbeeld. Al decennialang zoeken we naar de 

doorbreking van een fundamenteel probleem in ons 

onderwijs: het klassikale leerstofjaarklassensysteem. 

Wetenschappers en onderzoekers wijzen er voortdu-

rend op hoe dat probleem aan de bron ligt van bijna 

alle ogenschijnlijk onoplosbare onderwijsproblemen 

(onderpresteren, groeiende kloof tussen goede en zwak-

ke leerlingen, voortijdig schoolverlaten, toenemende 

gedragsproblematiek, groei van speciaal onderwijs, 

gebrek aan integratie). Vele pogingen tot verandering 

zijn gedaan, met inzichten en middelen die leiden tot 

‘nieuw onderwijs’. Maar steeds weer blijkt het oude 

wijn in nieuwe zakken.

De kern van ondernemend schoolleiderschap ligt in de 

durf, de energie en de communicatieve vaardigheden 

om zelf en samen met het team over de eigen schaduw 

te springen: dingen doen waarvan we gisteren niet 

durfden te denken dat we ze konden. >

Onderwijs en maatschappij zijn 
in een systeemrelatie met elkaar 
verbonden.

Een ondernemende schoolleider 
durft het aan om niet alleen 
technische problemen op te lossen, 
maar ook adaptieve. 
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Tijd voor ondernemerschap

Een ondernemende school toont initiatief en denkt 

in kansen. De (bovenschools) directeur is regisseur, 

de AVS helpt ondernemen. 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.avs.nl 
(AVS symposium – oktober 2007)

Bezoek het AVS-symposium! 11 oktober 2007, Zwolle

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

Duurzaam
Fullan noemt een aantal eigenschappen die onderne-

mende leiders moeten hebben en toepassen om werk-

zame en duurzame verandering teweeg te brengen:

•  Benutten van morele drijfveren van medewerkers 

(welk verschil wil de school uitmaken voor kinderen 

en voor de buurt);

•  Inzetten op het ontwikkelen van de capaciteiten van 

medewerkers (de vraag is niet of dat kan, maar wat 

nodig is om dat te kunnen);

•  Veranderingsproces begrijpen (wat is verandering en 

hoe geef je daar sturing aan);

•  Een leercultuur ontwikkelen (fouten maken mag en 

moet zelfs, fouten herhalen is verboden);

•  Zorgen voor een evaluatieve schoolcultuur (plan-

nen maken en uitvoeren, open en eerlijk met elkaar 

nagaan wat ervan terecht is gekomen);

•  Voortdurend werken aan samenhang (hoe is elke 

deelontwikkeling verbonden met het grote doel, je 

hoeft het niet alleen te doen).

Iedereen herkent zich wel in een of meerdere van deze 

principes. Maar ze vormen een maaltijd en zijn geen 

cafetaria, waarschuwt Fullan beeldend. Dus je kunt 

niet tevreden zijn met een aantal naar keuze; voor 

duurzaamheid zijn ze allemaal nodig.

Niet alleen
Om dit alles te kunnen bewerkstelligen dient het 

schoolmanagement te erkennen dat de schoolleider 

het niet alleen hoeft te doen. ‘Schoolleiding’ of ‘school-

management’ wijst er al op dat er altijd sprake is van 

gedeeld leiderschap. In elke organisatie zijn meerdere 

leiders. Ook als ze niet als zodanig erkend worden; er 

zijn altijd informele leiders. Ondernemend leiderschap 

betekent dus ook:

•  Gedeeld leiderschap waarbij kwaliteiten elkaar 

 aanvullen in een lerend leiderschap;

•  Coalities aangaan en allianties sluiten met krachten 

buiten de school (politiek, maatschappelijke organi-

saties als bibliotheek, cultuur en sportverenigingen, 

ondernemers, zorginstellingen, jeugdzorg, et cetera) 

die een rol kunnen vervullen in het bereiken van 

de doelen;

•  Grote gedrevenheid;

•  Bescheidenheid (dienstbaar aan het belang van de 

organisatie);

•  Vermogen om ongebruikelijke dingen te doen 

(‘the answer to how is yes’)
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Combinatie
Kun je ondernemend leiderschap leren? Succesverhalen 

van selfmade ondernemers wekken de indruk dat het 

om een soort van aangeboren talent gaat. Na een groot-

scheeps onderzoek onder leiders over de hele wereld 

trekken Goffee en Jones in de Harvard Business Review 

echter de conclusie dat leiderschap een combinatie is 

van persoonlijkheidskenmerken en vaardigheden. De 

persoonlijkheidskenmerken (zelfvertrouwen en authen-

ticiteit) moet je meebrengen (en er op durven afgaan), 

de vaardigheden laten zich leren.

Ondernemend leiderschap komt niet ook nog eens 

boven op het volle bord van de schoolleider, maar is 

veel meer de integratie van wat er al allemaal op dat 

bord ligt.

Duurzaamheid van verandering is noodzakelijk om 

vele redenen, dus dient de schoolleiding dat als speer-

punt van het eigen handelen te nemen. Duurzaamheid 

vraagt een open en brede kijk op de eigen organisatie 

(wat kunnen we, wat willen we kunnen, kunnen we dat 

willen), op de omgeving (wat moeten we kunnen, wie 

kunnen ons daarbij helpen) en op de samenhang tus-

sen beide (wat dragen we bij aan de maatschappij, wat 

draagt de maatschappij bij aan ons). Dat is ondernemer-

schap: ook de dorpsbakker stelt zich die vragen en… 

onderneemt. <

Meer weten?
Dit artikel is alvast een voorproefje op de Kader Primair 

Special over ondernemen die 22 september verschijnt en 

het symposium ‘Tijd voor ondernemerschap’ op 11 oktober. 

Op dit symposium kunnen schoolleiders zich bekwamen 

in hun ondernemersvisie, inventariseren ze hun kansen en 

discussiëren ze over ondernemerschap. Meer informatie en 

inschrijven: www.avs.nl (AVS symposium – oktober 2007).

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is senioradviseur bij 

de AVS op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg.

Nieuw onderwijspersoneel nodig?
Laat het weten aan 6.000 lezers!

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

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

De kern van ondernemend 
schoolleiderschap ligt in de durf, 
de energie en de communicatieve 
vaardigheden om zelf en samen 
met het team over de eigen 
schaduw te springen.

Kader Primair  September 2007 45



ad
ve

rt
en

ti
e

AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Ahrend Offi ce Products• 

Alberts• 

Canon• 

Cards ICT Solutions• 

Douwe Egberts Coffee Care• 

Elsevier Overheid• 

Epson• 

Heutink• 

Kluwer• 

Koks Gesto• 

Loyalis schaderegeling• 

OHRA verzekeringen• 

Rabobank• 

 SMART Technology • 

distributed by VSV

Wortell• 

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 

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

bij bovengenoemde bedrijven. 

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

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

Voordat ik woordvoerder Onderwijs werd in maart 

van dit jaar, was ik een jaar of vier voorzitter van een 

stichtingsbestuur voor christelijk primair onderwijs. In 

die periode heb ik enige ervaring opgedaan met de pro-

blemen waar schoolbesturen en schoolleiders tegenaan 

kunnen lopen. Ik heb daarvan geleerd en benijd veel 

schoolleiders niet. Daar komt nog eens bij dat school-

leiders momenteel in een weinig benijdenswaardige 

positie terecht zijn gekomen, want de kritiek op mana-

gers is niet van de lucht. Vroeger werd er nog naar je 

opgekeken als je zei dat je in een managementachtige 

positie zat, tegenwoordig word je meewarig aangeke-

ken. Het lijkt erop alsof de maatschappelijke status van 

managers hard achteruit gegaan is. De vraag is of dat 

terecht is.

Ik vind van niet. Ik vind dat een school niet zonder 

goede leerkrachten kan, niet zonder goed onderwijs-

ondersteunend personeel, maar ook niet zonder goede 

managers. Ieder vervult zijn functie binnen een organi-

satie en doet dat vanuit zijn deskundigheid. Dat geldt 

ook voor managers. Daarom is het hoog tijd dat er op 

een andere manier over managers wordt gesproken. 

Dat ze niet worden verguisd, maar gewaardeerd. Daar 

zit wel een keerzijde aan, namelijk dat de managers dat 

wel moeten afdwingen.

Goede schoolleiders moeten volgens mij voor twee 

zaken meer oog hebben dan ze in het verleden hadden. 

Op de eerste plaats moeten ze meer ruimte bieden aan 

de professionals. Een goede manager schept de rand-

voorwaarden waarbinnen leerkrachten hun onderwijs 

kunnen geven. Ze stimuleren het personeel om alles 

wat in ze zit in te zetten voor goed onderwijs, nieuwe 

ontwikkelingen en om de samenleving bij te houden en 

de leerlingen een omgeving te bieden waarin ze opti-

maal kunnen fl oreren. Een goede manager is in zo’n 

geval een ondersteunende manager.

Ten tweede moeten schoolleiders de ouders het gevoel 

geven dat de school van hen is. Ik hoor tijdens gesprek-

ken met ouders vaak dat ze kritiek hebben op de 

school(leiding). Ouders hebben veelal het gevoel dat 

zij er zijn voor de school, in plaats van dat de school 

er voor hen is. Ze voelen zich niet betrokken. Voor een 

schoolreisje of de sinterklaasviering worden ouders 

gevraagd om te helpen, maar bij de echt strategische 

keuzes van een school worden ouders genegeerd. 

Hoogstens dat ze via de MR nog iets mogen zeggen, 

maar dat voorkomt niet dat ouders zich meer klant van 

een school voelen dan mede-eigenaar. En dat laatste is 

noodzakelijk. Een schoolleider speelt daar een cruciale 

rol in. Een goede manager is in zo’n geval een dienende 

manager.

Deze samenleving heeft managers nodig, maar dan wel 

andere managers dan in het verleden. Ondersteunende 

en dienende managers: daar hebben we behoefte aan. <

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen 

op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze 

maand het woord aan Jan Jacob van Dijk: 

woordvoerder Onderwijs namens de CDA-

fractie in de Tweede Kamer.

> politieke column

“Vroeger werd er nog naar je 
opgekeken als je zei dat je in 
een managementachtige positie 
zat, tegenwoordig word je 
meewarig aangekeken.” 

Foto: Dirk Hol
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School for
Leadership

Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie van 6000 euro voor startende directeuren
is verlengd tot 2008! Laat deze kans niet schieten en vraag ernaar bij uw bestuur!

Trainingen en opleidingen najaar 2007

Oktober 2007
Training/opleiding Data  Trainer/adviseur

• Cultuurbeleid als (meest) onderschatte factor 2 en 3 oktober Jan Tolhuijs

• Leren begroten en budgetteren 3 oktober Piet de Vries

• Wat ben ik als ik intern begeleider ben?  4 oktober Jos Hagens

• Verbeter uw persoonlijk functioneren  4 en 5 oktober Pauline Boogerd

• Meesterlijk coachen 4 en 5 oktober Anita Burlet

• Positie bepalen met INK 5 oktober Pauline Boogerd

• Financieel management 10 oktober, 7 november en 12 december Piet de Vries

• Succesvol generatiemanagement 31 oktober Magda Snijders

November 2007
Training/opleiding Data  Trainer/adviseur

• Leren begroten en budgetteren 1 november Piet de Vries

• Wet Medezeggenschap Scholen 6 november Carine Hulscher-Slot

• Stressmanagement, preventie en reductie  7 november  Magda Snijders

• Omgaan met verschillen 7 november Jan Tolhuijs

• Competentiegericht coachen 7 en 8 november Anita Burlet

• En nou gaat het mis 8 november Jan Tolhuijs

• Oudercommunicatie, anders dan praten alleen  8 en 9 november  Magda Snijders

• Dilemma, dilemma 8 en 9 november Jan Tolhuijs

• Kijk door Carver heen 9 november Carine Hulscher-Slot

• Taakbeleid als opmaat naar professioneel personeel  13 november  Eelco Dam, Jos Kooij, Jannita Witten

• Timemanagement 14 en 15 november Pauline Boogerd

• Thema tweedaagse Maatschappelijke inbedding  14 en 15 november  Jos Hagens

• Succesvol onderhandelen 14 en 15 november Tom Roetert

•  Regionale workshops, tips en valkuilen voor-,

   tussen- en naschoolse opvang  15 november  Pauline Boogerd

• Organisatiedynamiek 16 november Pauline Boogerd

• Directeur: waardige gesprekspartner  21 november Piet de Vries

• Cultuurverandering in organisaties, een utopie?  22 november  Pauline Boogerd

• Stimulerend beoordelen 22 en 23 november Anita Burlet

• Human Dynamics deel 2 22 en 23 november Anita Burlet

• Strategie en beleid 23 november Bob Ravelli

• Gesprekkencyclus 27 november Eelco Dam

• Financiële verslaggeving 28 november Piet de Vries

• Opvoedingsdilemma’s en persoonlijke stijlen  30 november  Jos Hagens

Inschrijven via schoolforleadership@avs.nl Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige oplei-
dingen en trainingen, maatwerk en meer informatie de AVS Professionaliseringsgids 2007/2008 of kijk op 
www.avs.nl > Professionalisering, en download de gids. Bellen kan ook, tel. 030-2361010.
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> Preventie en reductie

Stressmanagement
Eendaagse, ideaal in combinatie met (bij voorkeur voorafgaand 

aan) de training timemanagement. Na de training:

• Weet u wat stress is

• (Her)kent u symptomen van stress bij uzelf en anderen

• Weet u hoe u moet omgaan met eigen stress, reductie en preventie

• Kunt u oorzaken van uw eigen stress opzoeken en wegnemen

•  Maakt u een plan om op facetten effectief om te gaan met uw 

stress en stressbeleving

•  Kunt u beter omgaan met stress binnen uw team

Groepsleren is belangrijk tijdens deze training.

Doelgroep: iedere leidinggevende die zijn/ haar stress wil 

verminderen.

Datum: 7 november of 13 maart

Uitvoering: Magda Snijders

Kosten: leden t 250 / niet-leden t 350

> Opmaat naar professioneel personeelsbeleid

Taakbeleid
Eendaagse cursus met als doel het ontwikkelen van taakbeleid 

en daardoor met plezier naar je werk gaan. Om professioneel 

personeelsbeleid te voeren, hebben schoolleiders instrumenten 

nodig. Taakbeleid is de optimale afstemming tussen het werk dat 

moet gebeuren en de kwaliteiten en de beschikbare tijd van het 

personeel. Met ingang van 1 augustus 2006 is de Wet BIO van 

kracht. Tijdens de cursus worden de bekwaamheidseisen van de 

professional in relatie gebracht met taakbeleid en de afspraken in 

de cao-po. U krijgt helderheid over en neemt kennis van taakom-

vangbeleid, taakverdelings- en taakbelastingbeleid, belastbaar-

heidbeleid en bekwaamheidseisen.

Doelgroep: schoolleiders, bovenschools managers, manage-

ment/schoolteams, (P)MR en (P)GMR, personeelsfunctionaris-

sen, bestuurders.

Data: 13 november of 15 januari

Uitvoering: Eelco Dam, Jos Kooij, Jannita Witten

Kosten: leden t 250 / niet-leden t 350

NB: deze cursus wordt ook aangeboden als maatwerkmodule 

binnen de AVS leergang (opleiding) cao po, waarbij u kunt kiezen 

voor een traject van drie dagdelen of een quick day. Kosten: op 

basis van een persoonlijk gesprek en vrijblijvende offerte. Zie ook 

www.avs.nl > Professionalisering > Maatwerk en advies.

> Tweedaagse

Timemanagement
Doel van deze tweedaagse is op een ontspannen en effectieve 

manier omgaan met uw beschikbare tijd in relatie tot uw functie. 

Hoe hard u ook werkt, uw agenda blijft overvol. U wilt daar ver-

andering in aanbrengen. U wilt meer van uw werk genieten en u 

in uw vrije tijd ook werkelijk vrij voelen. In deze training oefent 

u met het stellen van prioriteiten en het realiseren van haalbare 

doelen en plannen. U krijgt inzicht in de blokkades die juist u 

 hinderen in uw eigen timemanagement en formuleert uw eigen

oplossingen. Tijdens het programma is er uitgebreide aandacht 

voor ontspanningsmomenten.

Doelgroep: iedere leidinggevende die met tijd(sdruk) wil 

omgaan en daarmee het totale functioneren wil verbeteren.

Datum: 14/15 november en 16 januari of 9/10 april en 22 mei 

(inclusief terugkomdag)

Uitvoering: Pauline Boogerd

Kosten: leden t 1100 / niet leden t 1300

> Nog plaatsen beschikbaar

Opleiding interim-management
gecontinueerd

De eerste lichting van de opleiding ‘De juiste interim-manager 

op de juiste plaats’ is bijna klaar. Op basis van de goede erva-

ringen en het succes van de opleiding start de AVS opnieuw een 

traject in december. 

Steeds vaker doet een bestuur een beroep op haar directeuren 

om voor korte of langere tijd leiding te geven aan een school 

onder hetzelfde bestuur, waar even geen directeur functioneert. 

Dat lijkt meer van hetzelfde, maar niets is minder waar. Interim-

management kent eigen regels en wetten.

Tijdens de opleiding leren deelnemers in de praktijk waar suc-

cessen te behalen zijn en waar voetangels en klemmen kunnen 

liggen. De specifi eke samenwerking met De Roo Management 

& Advies, een bureau dat ruime ervaring heeft met interim-

management in het primair onderwijs, werpt meteen vruchten af. 

Deelnemers krijgen de kans om echt in de keuken van interim-

management te kijken en bekwaam te worden in deze tak van 

sport. De opleiding voldoet aan de eisen van het keurmerk regis-

teropleidingen. Via De Roo bestaat bovendien de mogelijkheid 

om als interim-manager aan de slag te gaan, ondersteund door 

mensen met ervaring in het interim-werk.

Startdatum: 4 of 6 december 2007 (intakegesprekken)

Meer informatie: AVS, secretariaat Anita Baggerman, 

a.baggerman@avs.nl of Trieneke van Manen, 

t.vanmanen@avs.nl, tel. 030–2361010.
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> Prijsvraag

Ei van Columbus

Het Ei van Columbus is een prijsvraag voor vernieuwende en 

duurzame initiatieven, uitgeschreven door zeven ministeries, 

waaronder OCW. Inzet is een trofee en een geldbedrag. 

Het Ei van Columbus is ook de Nederlandse voorronde voor 

de European Business Awards for the Environment. Bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellin-

gen (scholen) kunnen hun inzendingen nog tot 25 september 

aanbieden via www.ei-van-columbus.nl. Inschrijven kan in vijf 

prijscategorieën: duurzame bedrijfsvoering, duurzaam product 

of dienst, duurzame productietechnologie, internationale samen-

werking en duurzame maatschappelijke initiatieven.

> Theatervoorstelling

Kind in de Kast
Geïnspireerd door het kinderboekenweekthema ‘Boeken vol 

geheimen’ ontwikkelde Kindertheater A la Carte een toneel-

voorstelling over het meisje Rosa, dat thuis in de kast zit omdat 

ze een beetje verlegen is. Haar vader en moeder halen alles 

uit de kast… behalve Rosa. ‘Kind in de Kast’ is geschikt voor 

kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De voorstelling kan ook op 

locatie gespeeld worden, bijvoorbeeld op basisscholen, centra 

voor kunsten of in bibliotheken. Kijk voor meer informatie op 

www.theateralacarte.nl

> Congres

Architectuur & Onderwijs 2007
Aan welke eisen moet een nieuw schoolgebouw voldoen? Hoe 

krijgen nieuwe opvattingen over onderwijs vorm in passende 

huisvesting? Op 10 oktober organiseert het vakblad de Architect 

een congres in Amsterdam over onderwijs en de rol van architec-

tuur daarin. Met thema’s als nieuwe leervormen, brede scholen, 

leefomgeving en wenselijke opdrachtvormen (PPS, DBFMO, 

Living Building). Centraal staat de vraag in hoeverre een school 

ook een leefwereld kan zijn. Het congres wordt afgesloten 

met een lezing door de meester van de schoolarchitectuur in 

Nederland: Herman Hertzberger. Meer informatie en inschrijven: 

www.dearchitect.nl

> Educatief spelproject

Fruit, een lekkere buit
Een educatief project dat kinderen tussen de 8 en 10 jaar spelen-

derwijs van fruit leert genieten? Dat is ‘Fruit, een lekkere buit’. 

Via een spel (cd-rom) leren kinderen over al het goede van fruit. 

Ook beweging komt daarbij om de hoek kijken. Het spel start met 

een klassikaal ‘fruitkwartet’, daarna gaan de leerlingen in teams 

aan de slag met de cd-rom. Op deze manier worden tegelijker-

tijd ict-vaardigheden zoals surfen op internet geïntegreerd in de 

klas. Scholen kunnen gratis deelnemen aan het project en maken 

bovendien kans op een ‘Kiwi-party’ op het einde van het school-

jaar. Meer informatie: www.fruiteenlekkerebuit.nl

> Studiedag

Juridische update sociale 
zekerheid
Op de hoogte zijn van alle actualiteiten over het arbeids- en 

ontslagrecht specifi ek voor het onderwijs? Tijdens de studiedag 

‘Sociale zekerheid in het onderwijs’ op 6 november in Meeting 

Plaza Maarssen volgt het antwoord op deze en andere vragen 

en wordt de wet- en regelgeving toegelicht aan de hand van 

nieuwe jurisprudentie. De volgende onderwerpen staan centraal: 

Actualiteiten en jurisprudentie, Update en wijzigingen in de 

WW, WIA en reïntegratie in het onderwijs: evaluatie van de WIA, 

Sociale zekerheid, pensioenregelingen en levensloop. Na een 

theoretisch deel gaan deelnemers aan de slag met eigen casus-

sen, onder begeleiding van onder andere Carine Hulscher-Slot 

(AVS). Programma en aanmelden: www.elseviercongressen.nl. 

AVS leden die zich inschrijven via deze website krijgen een kor-

ting van t 100 op de oorspronkelijke toegangsprijs van t 599.

> Studiemiddag

Burgerschapsvorming
Op 10 oktober organiseert het Bureau voor Leven Leren het con-

gres ‘Dat geeft de burger moed’ over burgerschapsvorming in het 

onderwijs (op weg naar een democratische school). Tijdens het 

congres wordt het boek met de gelijknamige titel gepresenteerd, 

dat iedere deelnemer na afl oop mee naar huis krijgt. Daarnaast 

zijn er lezingen en bijvoorbeeld een werkgroep over het vormen 

van een kinderraad. Het congres vind plaats op basisschool 

Jenaplein in Zwolle. Meer informatie: www.freinet.nl
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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)
  nieuw Code goed onderwijsbestuur primair onderwijs (AVS en VOSABB, 

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

 Het Talentenspel (t 21 leden / t 25 niet-leden***)
 Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35)
 Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden***)
 Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 

 t 15 leden / t 20 niet-leden***)
 Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 

 Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden***)
 Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden***)
 Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden***)

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

> Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
 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 25 voor schooljaar 2007-2008.

 Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2007.

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

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

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

Kijk voor het huidige actieaanbod en de voorwaarden van het lidmaatschap 

op www.avs.nl > Vereniging > Lid worden

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

 voor schooljaar 2007–2008.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.
 
Naam en voorletters m/v
 
Adres
 
Postcode en plaats
 
Telefoon Fax
 
Mobiel
 
E-mail
 
Geboortedatum nieuw lid
 
Functie nieuw lid
 
Post naar:  school/organisatie  huisadres

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs:   BO   SBO   SO I   SO II   SO III   SO IV
  VSO I   VSO II   VSO III   VSO  IV   SVO   LWOO
Denominatie:  Openb.  Alg bijz.   RK   PC   Ref.   Interconf.
  Ismlam.  Hind.  Vrije School.  Anders, nl.:
 

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.
 
Postadres
 
Postcode en plaats
 
Telefoon Fax
 
E-mail
 
Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

Kloppen

uw gegevens 

nog?

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

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

*** Exclusief 6% BTW
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De AVS is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en 

speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.200 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren 

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

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

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

goed onderwijs door goed management

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

Speciaal voor alle vrouwelijke schoolleiders in het primair onderwijs organiseert de AVS 

jaarlijks een congres. Het thema in 2007 is ‘Spelen met vuur’. Met workshops over: diverse 

vormen van conflicthantering, mediation, diversiteitsbeleid, groepsconflicten, coaching en 

balance breathing (ademcoaching).

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

Spelen met vuur
4e congres vrouwelijke schoolleiders

Kom ook spelen met vuur en meld u aan!


