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De valkuil van lage verwachtingen

Als scholen met een overwegend kansarme leerlingenpopulatie

er toch in slagen goede resultaten te boeken, dan is de succes-

factor in veel gevallen dat leerkrachten op deze scholen hoge

verwachtingen van hun leerlingen hebben en daar ook naar

handelen. Het omgekeerde effect - dat wordt bereikt met het

koesteren van lage verwachtingen - lijkt voor de hand liggend,

maar is wetenschappelijk moeilijk aantoonbaar.
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Inhoud Juni

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 in het geval van AVS

Voordeelpartners.

Foto omslag: Vooruitwerklab CBO

Nijmegen

Active aging

Rustig met de vut gaan op je 59e is er niet meer bij anno 2006,

verwachten leerkrachten en andere werknemers uit de publieke

sector. Zij denken dat ze langer door moeten blijven werken,

zo kwam onlangs naar voren uit het onderzoek ‘Active aging bij

Overheid en Onderwijs - Vernieuwend omgaan met vergrijzing’.

> 30

Kinderen leren hun wereld groter te maken

Kinderen in sociaal-economisch kwetsbare wijken kunnen

hun mogelijkheden niet altijd volledig ontplooien, omdat

er thuis en op school te weinig aandacht of tijd voor hen is.

In een aantal grote steden kunnen deze kinderen in het

weekend via verschillende initiatieven aan de slag om hun

talenten te ontdekken. 

> 19

Allochtone schoolleiders

Hoe kun je de deelname van allochtonen in bestuur en

management van scholen vergroten? Rondom deze vraag

vond dit voorjaar een debat plaats, georganiseerd door het

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en het Bestuur

Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). “We hebben alloch-

tonen te lang als hulpbehoevend beschouwd, het is nu tijd

dat ze hun kansen grijpen.”

> 34
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De laatste loodjes

In de Volkskrant van zaterdag 10 juni jl. verscheen in de rubriek ‘Het betoog’

een paginagroot artikel van filosoof en psycholoog Kees Kraaijeveld met als

titel ‘Ruimte voor de professional is pure ideologische kitsch’. Kern van zijn

betoog is dat de werkdruk die werkenden ervaren – en toeschrijven aan het

management – in werkelijkheid een gevolg is van een verkeerde bedrijfscul-

tuur in plaats van dat dit aan de organisatievorm ligt. Ruimte voor professio-

nals is volgens Kraaijeveld een aardige gedachte als er sprake zou zijn van pro-

fessionals. Het gaat hem dan vooral om vakmensen met de juiste mentaliteit

en die zouden maar weinig voor handen zijn.

Een opmerkelijk artikel in een tijd dat uit verschillende rapporten blijkt dat

onderwijsgevenden niet zo tevreden zijn over hun management. Ik doel onder

andere op de internetenquête van de AOb, waaruit blijkt dat de respondenten

niet te spreken zijn over de managers in het primair en voortgezet onderwijs.

Zij worden direct in verband gebracht met schaalvergroting, bureaucratisering

en stijgende overheadkosten. Maar ook negatieve berichten uit andere secto-

ren (gezondheidszorg), de zelfverrijking en de stijgende bureaucratie en regel-

druk zijn er de oorzaak van dat politici uitspraken doen alsof er bergen geld

over de balk worden gesmeten en bestuurders en managers zich maar ver-

rijken. Met andere woorden: de manager is verdacht!

Over andere sectoren kan ik niets zeggen, maar in het primair onderwijs is dit

zeker niet het geval. Zo blijkt ook uit het onderzoek van ITS, in opdracht van

VOS/ABB. De salarissen van schoolleiders zijn veel te laag in relatie tot de

taken en bevoegdheden. De kosten van bovenschools management bedragen

gemiddeld 3,8 procent van de totale begroting en ook daar worden zelden

salarissen uitgekeerd boven schaal 14.

En het is een illusie te denken dat ‘arbeiders zelfbestuur’ de problemen kan

oplossen. Dat kan wel met professionele teams, waarin veel ruimte is om bin-

nen goede kaders en met heldere regels en een professionele cultuur te wer-

ken. Een professional creëert zijn of haar eigen ruimte. En eigenlijk slaan we

nog niet zo’n gek figuur, vergeleken met andere sectoren.

Inmiddels zult u de laatste loodjes hebben gelegd aan het werkplan voor

komend jaar. Materialen zijn besteld, het schoolkamp is geregeld, net als alle

overige klusjes die zich aan het eind van het schooljaar aandienen. Het jaar 2006

wordt een gedenkwaardig jaar; de invoering van de lumpsum is een feit en er

staat ons nog veel te wachten met het oog op de motie over kinderopvang. De

AVS is nauw betrokken bij de uitwerking van deze plannen. Hoe die eruit gaat

zien is nog niet zeker, maar u kunt er vanuit gaan dat wij niet akkoord gaan met

een wettelijke regel zonder – ook financiële – garanties die de uitvoering waar-

borgen. Zo nodig zullen we u vragen samen met ons in actie te komen.

De AVS zit tot slot vol plannen op weg naar de verkiezingen in mei 2007.

U hoort daar na de vakantie meer over. Ook wij gaan er een paar weken tus-

senuit om eens goed uit te rusten en om volgend jaar weer samen met u te

werken aan beter onderwijs en betere arbeidsvoorwaarden voor directeuren.

Samen staan we sterk! Een goede vakantie toegewenst en kom allemaal

weer veilig terug. <

Kaderspel > Ton Duif



Onderwijsorganisaties 

willen 150 miljoen extra voor ID-banen

Tien onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, constateerden 16 juni jl. in een brandbrief aan de Tweede

Kamer dat de werkgelegenheid van veel ondersteunend onderwijspersoneel nog steeds een groot probleem

is. De organisaties roepen de Tweede Kamer op zich sterk te maken voor deze onmisbare functies en 150

miljoen euro beschikbaar te stellen en daarmee de lumpsum te verhogen.

Momenteel staan de banen van 6000

broodnodige conciërges, toezichthou-

ders en administratief ondersteuners

nog steeds op de tocht. Dit ondanks de

druk die zowel werkgevers- als werkne-

mersorganisaties de afgelopen twee jaar

uitoefenden om ontslagen onder deze

groep te voorkomen. De situatie is

onveranderd.

De samenwerkende onderwijsorganisa-

ties wijzen erop dat door het verstrek-

ken van subsidies aan werkgevers (onder

andere in het onderwijs) er veel mensen

zonder of met onvoldoende werkerva-

ring zijn aangenomen om ondersteunen-

de taken te verrichten in de school.

Onderwijsgevenden en directies werden

daardoor ontlast en hadden meer tijd

voor hun primaire taak: het lesgeven

dan wel aansturen van een team. De

ondersteunende collega's worden dan

ook volop gewaardeerd.

Minder subsidie
Door de invoering van de Wet Werk en

Bijstand twee jaar geleden, is de subsidie

voor de in- en doorstroombanen minder

geworden. De gelden voor gesubsidieer-

de arbeid zijn samengevoegd met de gel-

den voor reïntegratie tot één financie-

ringsbron. Bovendien was er 400

miljoen minder beschikbaar. Dit is ten

koste is gegaan van het aantal ID-banen.

De onderwijsorganisaties gaan in hun

brandbrief ook in op de veelgehoorde

klacht over de ID-banen dat er welis-

waar voldoende instroom is, maar

onvoldoende doorstroom naar structu-

rele banen: “Voor het onderwijs speelt

hierbij zeker een rol dat er onvoldoende

middelen gevonden konden worden om

zonder subsidie de gecreëerde formatie-

plaatsen te kunnen handhaven. De ID-

functionarissen werden bovenformatief

ingezet en bleken bijzonder waardevol.

De weerstand was dan ook groot toen

bleek dat de subsidies mogelijk zouden

verdwijnen. Voor scholen is het echter

niet makkelijk om binnen de bestaande

formatie middelen vrij te maken om

extra formatieplaatsen structureel te

bekostigen.”

Met de gevraagde verhoging van 150

miljoen denken de onderwijsorganisa-

ties dat besturen in het primair onder-

wijs in ieder geval één onderwijsonder-

steuner in reguliere dienst kunnen

benoemen. Ze benadrukken dat het niet

de bedoeling is om de bestedingsvrijheid

van de lumpsum geweld aan te doen.

“Maar in de onderwijssector kan pas

echt gesproken worden over integratie

van ID-banen als daarvoor ook middelen

beschikbaar gesteld worden. Er is veel

behoefte aan het werk dat ID-functiona-

rissen verrichten. Met extra middelen

krijgt deze groep de kans om door te

stromen in een reguliere onderwijsbaan

in plaats van een dreigend ontslag.”

U kunt de brandbrief van de samen-

werkende onderwijsorganisaties down-

loaden op www.avs.nl > Nieuws. <

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

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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AVS leden stemmen in met CAO-PO

Een grote meerderheid van de leden van de AVS stemt in met het onderhandelaarsakkoord

over de CAO-PO. Ook de andere organisaties stemden met de voorstellen in.

Daarmee is het onderhandelaarsakkoord

omgezet in een definitief akkoord. Deze

CAO (over de secundaire arbeidsvoorwaar-

den) gaat in op 1 augustus aanstaande en

is tot 1 augustus 2008 van kracht. Op dit

moment wordt hard gewerkt aan de defini-

tieve tekst van de CAO zelf. Zodra deze

gereed is kunt u de informatie vinden op

www.avs.nl > Belangenbehartiging >

CAO-onderhandelingen
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Kamer maakt zich sterk voor extra geld 

organisatie kinderopvang

Op 13 juni jl. spraken Tweede Kamer en de ministers Van der Hoeven en De Geus over de brief van de minister

over de uitwerking van de motie van Aartsen/Bos. Bijna alle fracties drongen er bij de minister op aan extra

geld beschikbaar te stellen voor het jaar 2006/2007, om scholen in staat te stellen de regierol op een

verantwoorde manier in te vullen.

De VVD noemde een bedrag tussen de 50

en 80 miljoen euro. De Kamer is bereid

zich sterk te maken voor additionele gel-

den, zodat de nodige investering geen

sigaar uit eigen doos wordt. Er wordt

binnenkort gestart met een onderzoek

naar de structurele kosten die gepaard

gaan met de nieuwe wet.

De AVS heeft intensief bij de politiek

gelobbyd dat invoering van de nieuwe

wet onmogelijk is zonder extra midde-

len voor de schoolleiding. Daaraan lijkt

de Kamer nu tegemoet te willen komen.

De minister was ook helder over de

manier waarop de medezeggenschap

wordt geregeld. De MR krijgt een advies-

recht (na verplichte achterbanraadple-

ging) over de keuze van de voorziening.

Als de school vervolgens kiest voor een

contract met de bestaande kinderop-

vang, dan gelden de zeggenschapsregels

van de kinderopvang. Als de school een

en ander zelf organiseert, gelden de

onderwijsregels. Zo wordt getrapt omge-

gaan met de medezeggenschap. 

Verder bestaan over de invoeringsdata

geen misverstanden. Kamer en minister

willen het wetgevingstraject afronden

op 1 januari 2007. Scholen zouden dan

per 1 augustus 2007 aan de wettelijke

verplichtingen moeten voldoen. Een

poging van de Christen Unie om kleine

plattelandsscholen meer tijd te gunnen,

haalde het niet. Al beloofde de minister

in bijzondere gevallen begrip te zullen

tonen. De AVS werkt op dit moment aan

een programma waarmee schoolleiders

ondersteund kunnen worden bij de uit-

werking van de nieuwe taak die de wet

hen oplegt. Houd daarvoor onder andere

het AVS Scholenportaal in de gaten. 

Intensieve lobby
Dat de Kamer op een aantal punten aan

de (financiële) eisen van de AVS en ande-

re organisaties tegemoet lijkt te willen

komen, is onder meer het gevolg van

een intensieve lobby. Naast de lobby op

eigen titel door de AVS vindt ook politie-

ke beleidsbeïnvloeding plaats binnen de

Werkgroep Onderwijs & Kinderopvang

(WOK), waarin ook de AVS zit samen

met andere onderwijs-, kinderopvang en

ouderorganisaties. Zo stuurde de WOK

op 8 juni jl. een schriftelijke reactie op

de brief en het stappenplan van de

minister over de verantwoordelijkheden

die scholen krijgen voor buitenschoolse

opvang. De reactie van de WOK was

bestemd voor de vaste kamercommissies

OCW, SZW en VWS. Samenvattend stel-

de de WOK: 

• De werkgroep vindt het stappenplan

een beleidsarme invulling van de

ambitie om een geïntegreerd aanbod

van dagvoorzieningen tot stand te

brengen. Scholen worden nauwelijks

gestimuleerd verder te gaan dan het

makelaarsmodel. De voorwaarden die

het voor scholen mogelijk moeten

maken te kiezen voor de andere

modellen, passend bij de lokale situ-

atie, ontbreken;

• Een helder perspectief op de schakel

onderwijs-kinderopvang en een visie

op een meerjarige implementatie van

verregaande samenwerking ontbreken.

Juist nu het draagvlak onder scholen

en kinderopvangaanbieders groeit,

is dit een gemiste kans;

• Het lage ambitieniveau uit zich ook

in het ontbreken van een meerjarige

financiële component in de uitwerking;

• Er wordt geen rekening gehouden met

een inhaalslag van gebouwen in ver-

band met de te verwachten volume-

groei;

• Een tegemoetkoming aan de taakuit-

breiding van schooldirecties wordt op

termijn gesteld en afhankelijk

gemaakt van ‘mogelijk extra tijd voor

administratieve zaken’.

• De werkgroep pleit voor onderzoek

naar de benodigde en beschikbare

capaciteit van de buitenschoolse

opvang en inzicht in de bestaande

samenwerkingsverbanden tussen scho-

len en kinderopvangaanbieders en de

financiële, organisatorische en perso-

nele afspraken.

De WOK heeft eerder benadrukt dat uit-

werking van de motie vraagt om een

gedegen plan dat, naast tijd, ook vraagt

om het nemen van kleine verantwoorde

stappen om een goede organisatie op

poten te kunnen zetten. Een dergelijke

uitwerking zal de kabinetsperiode over-

stijgen. 

Aan het verzoek van de WOK aan de

vaste kamercommissies, om de schrifte-

lijke reactie in de politieke besluitvor-

ming te betrekken, is op 13 juni dus

gehoor gegeven tijdens het overleg met

de betrokken bewindslieden. En niet

zonder resultaat.

De brief van de WOK aan de vaste

kamercommissies OCW, SZW en VWS

kunt u downloaden via www.avs.nl >

Werkgeverszaken > Onderwijs &

Leerlingzorg > Opvang. <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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In deze wet wordt geregeld dat de gel-

den voor schoolbegeleiding voortaan

aan het bevoegd gezag, en niet langer

aan de gemeenten worden uitgekeerd.

Dit zorgt ervoor dat de diensten zullen

moeten overgaan van aanbodfinancie-

ring naar vraagfinanciering. Daardoor

worden scholen in de gelegenheid

gesteld zelf te beslissen of zij schoolbe-

geleiding inkopen, welke schoolbegelei-

ding zij inkopen en waar schoolbegelei-

ding wordt ingekocht. Doel van de wet

is ook om de aansturing van de school-

begeleidingsdienst te verduidelijken en

de bureaucratie te verminderen.

De AVS stuurde hier al een aantal jaren

op aan en is tevreden over deze ontwik-

keling.

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

Vraagfinanciering schoolbegeleiding

Het wetsvoorstel Vraagfinanciering schoolbegeleiding is zowel door de Tweede als de Eerste Kamer aanvaard.

Dit betekent dat de wet per 1 augustus 2006 in werking kan treden.
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Verplichte melding nieuwe werknemers

Alle werkgevers in Nederland moeten vanaf juli 2006 nieuwe werknemers aanmelden bij de Belastingdienst

met de 'opgaaf eerstedagsmelding'. Om lastenverzwaring voor de werkgevers in het onderwijs te voorkomen,

heeft het ministerie van OCW afspraken met de Belastingdienst gemaakt.

Er komt een speciale website waarop

nieuwe werknemers kunnen worden

aangemeld. De aanmelding moet plaats-

vinden voordat de werknemer met de

werkzaamheden begint. Uiteraard kan

ook een administratiekantoor de mel-

ding doen. Hiervoor is het alleen nodig

enkele gegevens in te voeren. (naam,

geboortedatum, sofi-nummer en de

datum van indiensttreding).

Uitzondering

Het kan gebeuren, bijvoorbeeld bij ver-

vangingswerkzaamheden, dat pas op

de dag zelf duidelijk wordt dat een

werknemer met de werkzaamheden

begint. Dan kan de eerstedagsmelding

op de dag zelf gebeuren.

Het is nog onduidelijk wat de sancties

zijn als niet aan de nieuwe regel wordt

voldaan. 

Nadere informatie wordt binnenkort

door de Belastingdienst bekend

gemaakt.

> Kijk voor meer informatie op 

www.belastingdienst.nl/zakelijk/

eerstedagsmelding

Vakbondscontributie: ook dit jaar fiscaal voordeel
Bij deze Kader Primair treft u het formulier aan waarmee AVS leden in aanmerking komen voor fiscale verrekening van de

contributie. Deze verklaring moet uiterlijk 1 november 2006 worden ingeleverd bij de werkgever. U vindt het formulier ook

op www.avs.nl > Belangenbehartiging > Producten



Compensatie zwangerschaps- 

en bevallingsverlof in de zomervakantie

Vanaf 1 augustus 2006, de datum dat de nieuwe CAO-PO in werking treedt, geldt dat zwangerschaps-

en bevallingsverlof dat samenvalt met de zomervakantie voor maximaal drie weken wordt gecompenseerd. 

Valt het verlof voor een kortere periode dan drie weken samen met de zomervakantie, dan geldt dat het

maximum van het in de zomervakantie vallende verlof wordt gecompenseerd.

Voor de zomervakantie van 2006 geldt

een overgangsregeling: alle zwanger-

schaps- en bevallingsverlof dat na 1

augustus 2006 samenvalt met de zomer-

vakantie 2006 wordt gecompenseerd.

Duurt de zomervakantie tot en met 3

september 2006 (noord) en valt een

zwangerschaps- en bevallingsverlof

vanaf 1 augustus 2006 hiermee samen,

dan krijgt deze werknemer maximaal

drie weken gecompenseerd. Duurt de

zomervakantie tot en met 20 augustus

2006 (midden), dan wordt maximaal drie

weken gecompenseerd. Duurt de zomer-

vakantie tot en met 13 augustus 2006

(zuid), dan wordt maximaal twee weken

gecompenseerd.

Er wordt steeds gesproken over maxi-

maal, omdat het niet altijd zo hoeft te

Het BAPO-verlof is gehandhaafd voor

werknemers van 52 tot 65 jaar, waarbij

de afspraken uit de CAO PO/VO – over

het feitelijk werken van vijftig procent

per week – zijn verwerkt. Alle werkne-

mers die op 1 augustus 2006 52 jaar of

ouder zijn, behouden de huidige spaar-

zijn dat het verlof nog tot het eind van

de zomervakantie zou duren.

Voorbeeld 1
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof

van een leerkracht duurt tot 21 augustus

2006. De school waar zij werkt valt

onder regio midden, wat betekent dat de

zomervakantie tot en met 20 augustus

duurt. Het verlof valt dus voor exact drie

weken na 1 augustus in de zomervakan-

tie. De compensatie bedraagt dus drie

weken.

Voorbeeld 2
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof

van een leerkracht duurt tot 17 augustus

2006. De school waar zij werkt valt

onder regio zuid, wat betekent dat de

zomervakantie tot en met 13 augustus

variant van de BAPO. Voor werknemers

die op 1 augustus 2006 jonger zijn dan

52 jaar geldt dat zij, wanneer ze een-

maal BAPO-gerechtigd zijn, het BAPO-

verlof van de eerste drie jaren (52 tot en

met 54 jarige leeftijd van de werknemer)

kunnen sparen.

duurt. Het verlof valt dus voor zelfs

meer dan drie weken na 1 augustus,

maar voor slechts twee in de zomerva-

kantie. De compensatie bedraagt dus

twee weken.

Voorbeeld 3
Het zwangerschaps- en bevallingsverlof

van een leerkracht duurt tot 5 augustus

2006. Haar school valt onder regio

noord, wat betekent dat de zomervakan-

tie tot en met 4 september duurt. Zij

krijgt vijf dagen gecompenseerd, omdat

zij aansluitend aan het zwangerschaps-

en bevallingsverlof gewoon verlof heeft

gedurende de zomervakantie.

> Kijk voor meer informatie op www.avs.nl

> Belangenbehartiging > CAO-onderhan-

delingen > CAO-PO

> Kijk voor meer informatie op www.avs.nl

> Belangenbehartiging > CAO-onder-

handelingen > CAO-PO

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

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

CAO-PO: BAPO-verlof gehandhaafd

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de nieuwe afspraken die zijn gemaakt over de BAPO-rechten

(Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen). In het onderhandelaarsakkoord over de CAO-PO is afgesproken

dat het BAPO-verlof gehandhaafd blijft.
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Cito komt met onafhankelijke 

toetsen Engels en Techniek

De Citogroep brengt nog dit voorjaar toetsen Engels en Techniek voor het basisonderwijs uit, die

onafhankelijk zijn van de gebruikte lesmethode. De nieuwe toetsen moeten beter aansluiten op het voorgezet

onderwijs en meer informatie leveren over technische vaardigheden van de leerlingen. 

Het uitbrengen van de toets Me2! Engels

voor groep 7 is de eerste stap naar een

landelijke standaard voor de beheersing

van Engels in het basisonderwijs. Het

vak heeft al een vaste plaats in het basis-

onderwijs, maar dit is de eerste toets die

losstaat van de verschillende lesmetho-

des. Er wordt getoetst op lees- en luister-

vaardigheid en op woordenschat. De

inhoud van de toets sluit aan bij het

Voor een bedrag van Y 3800,- wordt de

school begeleid bij haar proces van zelfeva-

luatie en collegiale visitatie. Vanaf septem-

ber 2006 gaat een deelnemende school in

een netwerk van tien scholen aan het werk

onderwijs Engels in het voortgezet

onderwijs. Bij het opstellen van de toets

is ook rekening gehouden met de

Europese normen voor moderne talen. 

In tegenstelling tot Engels is Techniek

een relatief nieuw vak in het basisonder-

wijs. In het kader van het programma

Verbreding Techniek Basisonderwijs

(VTB) wordt aan dit vak steeds meer aan-

om de eigen kwaliteit in kaart te brengen

en vast te leggen in een zelfevaluatierap-

port. Vanaf september 2007 (of zoveel eer-

der als mogelijk) vindt de visitatie tussen

scholen plaats. De school ontvangt een visi-

dacht besteed. De nieuwe toets die Cito

voor het vak heeft ontwikkeld, maakt

uitgebreid gebruik van de computer,

maar er zijn ook praktijkopdrachten in

opgenomen. De bedoeling van de toets is

dat leerkrachten waardevolle informatie

krijgen over de technische vaardigheden

van de leerlingen.

tatierapport dat de basis vormt voor de

verdere schoolontwikkeling.

Meer informatie en een aanmeldings-

formulier vindt u op www.qprimair.nl

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

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

Begeleiding bij zelfevaluatie en visitatie

Zelfevaluatie met aansluitend visitatie is een belangrijke aanjager voor school- en professionele ontwikkeling.

Q*Primair coördineert een gezamenlijk aanbod van de organisaties voor bestuur en management, waaronder

de AVS, en de Landelijke Pedagogische Centra (LPC) om scholen hierbij te ondersteunen.
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Vanaf 1 augustus 2006 moeten scholen

die functiedifferentiatie toepassen en

niet-normfuncties ontwikkelen, deze

functies beschrijven en waarderen met

FUWA-PO. In de CAO-PO 2006-2008 zijn

afspraken gemaakt over functiewaarde-

ring en over voorbeeldfuncties. 

De voorbeeldfuncties zijn te vinden op

www.avs.nl > Werkgeverszaken >

Personeelsbeleid > Functie-

differentiatie. Voor het hanteren van

andere functies dan de voorbeeldfunc-

ties en de functies beschreven in het

Rechtspositiebesluit c.q. de CAO-PO,

moet een beroep worden gedaan op

een gecertificeerd functiewaardeerder.

Voor een gecertificeerd functiewaardeer-

der en/of voor meer informatie kunt u

contact opnemen de AVS, Jos Kooij, tel.

030-2361010 of j.kooij@avs.nl

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

Functiewaardering vanaf 1 augustus 2006



Project collegiale visitatie door leerkrachten

Q*Primair en SBL ontwikkelen in het project SKOOP samen met scholen een methodiek voor collegiale

visitaties tussen leerkrachten. Deze bestaat zowel uit het ontwikkelen van een eigen kijkkader van de school

als uit een visitatieproces door leerkrachten. Q*Primair en SBL zoeken belangstellende scholen die met twee

of drie leerkrachten mee willen doen aan SKOOP PO. 

Door de visitaties leren leerkrachten

gerichter kijken naar de competentieont-

wikkeling van zichzelf en van collega’s,

leren zij deze competenties zien in rela-

tie tot de doelen van de school en leren

zij hierover met collega’s een professio-

nele dialoog te voeren. Dit versterkt het

eigenaarschap van leerkrachten voor

hun eigen professionaliteit en draagt bij

aan de kwaliteitszorg van de school. 

In de visitaties ligt het accent op het pri-

maire proces in de klas. Er wordt geke-

ken naar bekwaamheid in relatie met de

visie en doelen van de school. Het kijk-

kader is gebaseerd op de bekwaamheids-

eisen van SBL en het waarderingskader

van de Inspectie. Voorafgaand aan de

visitaties maken de deelnemende scho-

len het kijkkader schoolspecifiek. 

Deelnemers
Voor deelname aan het project SKOOP

PO geldt:

• deelname door maximaal twintig

basisscholen. En per school 2 of

3 leerkrachten;

• voorkeur voor twee of drie scholen

van hetzelfde bestuur. Zij vormen

een cluster;

• per cluster is er één coördinator,

die aanspreekpunt is en zaken binnen

de eigen scholen coördineert;

• deelnemende besturen (clusters)

zijn geen concurrenten en liggen niet

in elkaars voedingsgebied;

• spreiding van deelnemers op basis

van geografische ligging, denomina-

tie, onderwijsconcept en kwaliteits-

ontwikkeling;

• draagvlak binnen team en directie

voor deelname;

• facilitering van deelnemende leer-

krachten (20 uur) en coördinator

(40 uur).

Juli 2006 zal de selectie van pilotscho-

len, teams en coördinatoren plaatsvin-

den, waarna in september de teamtrai-

ningen starten. Van oktober tot

december lopen de visitaties. Daarna

volgen verslaglegging en een evaluatie.

Op woensdagmiddag 28 juni 2006 vindt in

Hogeschool Domstad te Utrecht een

informatieve bijeenkomst plaats voor

alle scholen die belangstelling hebben

voor dit project. U kunt hiervoor aan-

melden via h.dewinder@lerarenweb.nl

Geef daarbij aan: naam, schoolgegevens,

telefoon en e-mail adres school; waarom

u wilt meedoen; of u starter, midden-

moot of voorloper bent op terrein van

IPB/competentieontwikkeling; idem

voor kwaliteitszorg; naam bestuur en

aantal scholen onder bestuur.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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De gratis nieuwsbrief, die medio juni

voor het eerst verscheen, moet profes-

sionals en belangstellenden op de hoog-

te houden van het laatste nieuws over

het primair onderwijs. De nieuwsbrief

komt tien keer per jaar uit en bevat

korte berichten over nieuwe wetgeving,

beleidsontwikkelingen en bijzondere

regelingen en projecten. Daarnaast

wordt ingegaan op vragen die zijn bin-

nengekomen via het Informatiecentrum

Onderwijs van CFI.

> Belangstellenden kunnen zich abonneren

via www.ocw.nl

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

OCW lanceert e-nieuwsbrief

Het ministerie van OCW en Centrale Financiën Instellingen (CFI) brengen de elektronische Nieuwsbrief Primair

Onderwijs uit, om scholen, schoolleiders, onderwijsbesturen en andere belangstellenden beter te informeren.
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Verandering geldstroom 

VVE in schooljaar 2006/2007

Momenteel krijgen gemeenten geld uitgekeerd voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Met ingang van

het schooljaar 2006/2007 verandert dit. Scholen krijgen dan 60 miljoen euro extra om te besteden aan het

vroegschoolse deel van VVE. Dit bedrag wordt verdeeld via de gewichtenregeling. Gemeenten krijgen dan nog

maar 70 miljoen euro, bestemd voor kinderen in de voorschoolse periode, waarmee ze uiteindelijk zeventig

procent van de doelgroepleerlingen dienen te bereiken.

Minister Van der Hoeven heeft deze ver-

andering in de geldstroom voor VVE

onlangs nader toegelicht in een brief

aan alle schoolleiders en schoolbesturen

in het primair onderwijs. De samenwer-

king tussen scholen en gemeenten op

het gebied van VVE blijft belangrijk. Om

een goede aansluiting tussen de voor-

school en de school te garanderen (door-

lopende leerlijnen) is het nodig dat

gemeenten en schoolbesturen hierover

afspraken maken.

Schakelklassen 
Niet alleen de geldstroom voor VVE

verandert. Met de nieuwe wet voor het

onderwijsachterstandenbeleid per

1 augustus 2006 worden alle geldstro-

men voor het achterstandenbeleid aan-

gepast. De wet is bijvoorbeeld ook meer

gericht op het werken met schakelklas-

sen. Schakelklassen kunnen mogelijk

een belangrijke bijdrage leveren aan de

bestrijding van onderwijsachterstanden.

In schakelklassen worden leerlingen

met een grote achterstand in de Neder-

landse taal met behulp van effectieve

methoden voorbereid op het (weer)

deelnemen aan het reguliere onderwijs. 

Voor de uitvoering van het onderwijs-

achterstandenbeleid is een bedrag van

bijna 174 miljoen euro op jaarbasis

beschikbaar, waarvan met ingang van

2007 structureel 30 miljoen euro voor

schakelklassen (verdeeld via de gewich-

tenregeling). 

Het beoogde onderwijsachterstandenbe-

leid heeft geen betrekking op scholen

voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Verplicht overleg
Naast geld voor schakelklassen en VVE

wordt – in plaats van de verplichting tot

het opstellen van een gemeentelijk

onderwijsachterstandenplan – een ver-

plicht overleg ingesteld tussen gemeen-

ten en schoolbesturen. Dit overleg heeft

als doel het maken van afspraken over

het bevorderen van integratie, het voor-

komen van segregatie en het bestrijden

van onderwijsachterstanden. Hieronder

valt bijvoorbeeld ook de doorlopende

leerlijn van voorschoolse educatie naar

het basisonderwijs. Door ingrijpen van

de Tweede Kamer is het overleg tussen

gemeenten en schoolbesturen minder

vrijblijvend geworden dan de minister

had beoogd. Er is een geschillencommis-

sie bij gekomen, die een bindend advies

kan geven. 

De AVS is blij met dit verplichte overleg,

omdat het een totaalaanpak van onder-

wijsachterstandenbestrijding impliceert.

De nieuwe wet voor het onderwijsach-

terstandenbeleid wordt binnenkort

gepubliceerd in het Staatsblad, samen

met de algemene maatregel van bestuur,

waarin een en ander wordt uitgewerkt.

> De brief van minister Van der Hoeven

over de verandering in de geldstroom voor

VVE kunt u downloaden via www.avs.nl >

Werkgeverszaken > Onderwijs &

Leerlingzorg > Onderwijsachterstanden. 

Kijk voor meer informatie ook op

www.onderwijsachterstanden.nl

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

Loyalis biedt werknemers een nieuw servicepakket waarmee werknemers beter in staat zijn om verantwoorde

beslissingen te nemen over hun inkomenszekerheid. Als een werknemer Loyalis toestemming geeft om zijn of haar

pensioengegevens te gebruiken, ontvangt deze een volledig beeld van zijn of haar inkomenssituatie. 

Het servicepakket is digitaal te bereiken via http://loyalis.turnpages.nl/servicepakket

Loyalis Servicepakket 
exclusief voor werknemers bij overheid en onderwijs



Illustratie Jos Collignon
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Scholen die de kansen op een goede schoolloopbaan

van hun kinderen laag inschatten, stellen hun verwach-

tingen naar beneden toe bij. Leerkrachten stellen lage-

re eisen en zijn eerder tevreden met een behaald resul-

taat. Ook als dit resultaat achterblijft bij wat eigenlijk

als voldoende aangemerkt mag worden. Deze ‘valkuil

van de lage verwachtingen’ zou een verklaring zijn van

verschillen die bestaan met scholen met een vergelijk-

bare populatie die wel goede resultaten behalen. Zo op

het eerste gezicht lijkt de conclusie voor de hand lig-

gend: lage verwachtingen dito resultaten. Toch is dit

directe verband wetenschappelijk moeilijk aantoon-

baar. “Het is een beetje de kip-en-ei discussie”, stelt

Guuske Ledoux, onderzoeker bij het SCO-Kohnstamm

Instituut. “Is het nou zo dat leerkrachten lage verwach-

tingen van kinderen krijgen omdat de kinderen laten

zien dat ze niet zoveel kunnen, of is het andersom: dat

de kinderen niet presteren omdat de leerkracht toch

maar lage verwachtingen van ze heeft?. Het is moeilijk

een onderzoek zo op te zetten dat je die relatie ondub-

belzinnig kunt aantonen. Leerkrachten zullen van zich-

zelf niet zeggen dat ze lage verwachtingen hebben. Je

moet wel heel slimme vragen stellen om daar achter te

komen. Wat je wel kunt laten zien is de samenhang. Je

ziet dat leerkrachten hun onderwijs aanpassen aan de

leerlingen. De betere leerling krijgt meer leerstof aan-

geboden dan de zwakkere. Het hebben van hoge ver-

wachtingen is overigens wel een van de succesfactoren,

zo is gebleken. Hoge verwachtingen horen erbij. Alleen

is dit geen simpele eis: hoe leer je dat iemand aan? Het

hebben van positieve verwachtingen is een kenmerk

van de succesvolle school, maar wetenschappelijk een

niet erg sterk onderbouwde stelling.”

Directeur als succesfactor
Ledoux c.s. deed zelf ook onderzoek naar het verband

tussen houding en gedrag van leerkrachten en directeu-

ren in het basisonderwijs en schoolprestaties. In dat

onderzoek ‘Omgaan met verschillen – competenties

van leerkrachten en schoolleiders’ (2002) komt een aan-

tal andere succesfactoren naar voren, waaronder een

aantal dat specifiek betrekking heeft op de kwaliteiten

van de schooldirecteur. Heel concreet zou deze moeten

zorgen voor een goede communicatiestructuur: regel-

matige en duidelijke overlegvormen creëren, prioritei-

ten stellen en de hand houden aan gemaakte plannen.

Ook zou de schoolleider een cultuur moeten realiseren

waarin open wordt gecommuniceerd, waarin men open

staat voor feedback en zich houdt aan afspraken.

Planmatig werken is een andere succesfactor. Het reali-

seren van veranderingen vereist vooruit kunnen kijken

en planningsvermogen. Daarbij is het belangrijk realis-

tische doelen te stellen en het team te beschermen

tegen de veelheid aan eisen die vanuit de buitenwereld

Omgaan met verschillen

> De valkuil van de lage verwachtingen

Als scholen met een overwegend kansarme leerlingenpopulatie er toch in slagen goede

resultaten te boeken, dan is de succesfactor in veel gevallen dat leerkrachten op deze

scholen hoge verwachtingen van hun leerlingen hebben en daar ook naar handelen.

Het omgekeerde effect – dat wordt bereikt met het koesteren van lage verwachtingen –

lijkt voor de hand liggend, maar is wetenschappelijk moeilijk aantoonbaar.

Tekst Bert NijveldThema Buiten het maaiveld
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op de school afkomt. Verder is het belangrijk ervoor te

zorgen dat vernieuwingen een plek krijgen in de

schoolorganisatie en dat leerkrachten bij elkaar in de

klas kunnen kijken om van elkaars sterke kanten te

kunnen leren. Verschillen in kwaliteiten van leerkrach-

ten moeten worden benut om de organisatie als geheel

te versterken. Ten slotte noemt het onderzoek het creë-

ren van draagvlak als succesfactor. Overhaast niets en

laat het team eigen inbreng geven bij het maken van

keuzes. En vooral: heb hoge verwachtingen van kinde-

ren, maar ook van leerkrachten!

Het onderzoek noemt bovendien een aantal specifieke

competenties voor leerkrachten en directeuren op

scholen met veel achterstandsleerlingen. Directeuren

van deze scholen zouden, gelet op inzet en houding,

kenmerken moeten hebben als betrokkenheid, energie,

bevlogenheid, sociaal bewogen zijn, motivatie hebben

voor de doelgroep, jezelf ter discussie durven stellen,

willen investeren in het vak en opgewassen zijn tegen

minder voorspelbare situaties. Verder zouden zij extra

kwaliteiten moeten hebben als het gaat om onderwijs-

kundig inzicht, doelgerichtheid en communicatieve

vaardigheden. Dit laatste vooral gericht op de commu-

nicatie met ouders. Directeuren op achterstandsscholen

zouden bovendien veel tijd moeten investeren in het

onderhouden van netwerken in de buurt en goed op de

hoogte moeten zijn van de sociale kaart: bij welke

instanties kun je waarvoor terecht? Ook de veiligheid

van de leerkrachten is op sommige van deze scholen

een belangrijk item.

Ongelijke basisschool
Een ander bekend onderzoek is dat van Paul Jungbluth

uit 2003: ‘De ongelijke basisschool’. Een onderzoek dat

zich met name richt op de verschillen in het onderwijs-

aanbod in het basisonderwijs. Meest in het oog sprin-

gende conclusie is dat leerkrachten een belangrijke

functie vervullen in de kansenongelijkheid binnen

scholen. Volgens Jungbluth komt kansenongelijkheid

binnen de school vooral tot stand via aanpassing van

het aanbodniveau aan veronderstelde capaciteiten van

leerlingen. In de praktijk blijken leerkrachten de soci-

aal-etnische achtergrond van leerlingen in het aanbod-

niveau te verdisconteren. Verschillen in prestatiege-

richtheid in de bovenbouw van het basisonderwijs

lijken volgens hem eerder een uitvloeisel van vanzelf-

sprekende reacties op de achtergronden van leerlingen

“Het hebben van positieve
verwachtingen is een kenmerk
van de succesvolle school.”
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dan bewust gekozen strategieën. Verder merkt hij op

dat de segregatie in ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen gepaard

gaat met enerzijds verdere privilegiëring van de kans-

rijke en deprivatie van kansarme leerlingen. De segre-

gatie zet zich namelijk voort in leerplan, teams en

schoolklimaat. Naarmate dat proces verder vordert, zal

ook de kansenongelijkheid verder toenemen met niet

te compenseren kwaliteitsverschillen als gevolg, aldus

de voormalige onderzoeker bij ITS. Paul Jungbluth is

tegenwoordig kamerlid voor Groenlinks. “Het ging er

mij bij dit onderzoek om of het zou lukken om tussen

verwachting en effect nog iets in te bouwen, namelijk

aanbodniveau. Het aanbodniveau kan variëren van: ‘ik

bied deze leerling dit niet meer aan omdat hij het al

kan’ tot ‘ik bied dit niet aan omdat deze leerling dit

toch nooit zal leren’. Verwachtingen van leerkrachten

zijn eigenlijk het eindresultaat van ervaringen. Als

gebleken is dat jij als leerkracht iets niet kunt over-

brengen bij een bepaald type leerling, dan kan het idee

ontstaan dat het anderen dus ook wel niet zal lukken.

Terwijl je misschien gewoon een verkeerde methode

gebruikt.”

Uiteindelijk namen te weinig scholen aan het onder-

zoek deel om harde wetenschappelijke conclusies te

kunnen trekken. Toch ziet Jungbluth voldoende aan-

knopingspunten voor de stelling dat verwachtingen

ertoe doen. “In de Verenigde Staten is vastgesteld wat

er gebeurt als scholen zwart worden. Het leerniveau

verwatert op scholen waar kansarme leerlingen over-

heersen. Je kunt zeggen dat mijn onderzoek laat zien

dat diezelfde verwatering mogelijk is voor sommige

leerlingen binnen een klas. Aanleiding om te verwate-

ren is enerzijds dat de leerkracht denkt dat de leerling

niet beter kan en anderzijds het beeld dat hij of zij

heeft van de achtergrond van de leerling. Als die twee

allebei min zijn, dan lijkt het erop of de leerkracht ont-

zettend gas terug neemt.”

Jungbluth over de door Ledoux aangehaalde kip-en-ei

problematiek: “Ik vind dat je daar als onderzoeker niet

moet stoppen. We zien dat kansarme leerlingen in

Nederland steeds gesegregeerder naar school gaan en

dat ondanks alle beleid de groep uitvallers toeneemt.

Als je je afvraagt hoe dat kan, is het makkelijk om de

oorzaak buiten de school te zoeken.

Tijdens mijn onderzoek heb ik leerkrachten gevraagd

naar hun opvattingen over de thuissituatie van de kin-

deren. Van hun antwoorden op die vragen ben ik nog

het meest geschrokken. De distantie die leerkrachten

ervaren tussen hun manier van in wereld staan en die

van ouders van kansarmen is wel heel erg groot. Wat

ontbreekt is het idee dat ouders en leerkracht voor

dezelfde kar staan.”

Engagement
Naar de overtuiging van Jungbluth is er in de praktijk

wel degelijk herkenning bij scholen waar het gaat om

zijn conclusies rondom het effect van lage verwachtin-

gen. “Bij teams die met kansarme leerlingen werken en

dat met engagement invullen, zie je wel degelijk her-

kenning. Tegelijkertijd zie ik ook veel frustratie, omdat

ze de doelen die ze zich stellen moeilijk bereiken en er

zo weinig begrip voor ze is. Discussie komt los over de

vraag: ‘houden we het prettig of leren we je wat?’ Een

discussie die al langer speelt in het speciaal onderwijs.

Er komt een soort begrip voor de leerling op individu-

eel niveau, waarbij je gaat afzien van prestaties of gaat

belonen. De leerling komt onder een afwijkend regime

te staan ten opzichte van andere klasgenoten. Dat lijkt

positief, maar levert tegelijkertijd een negatief zelf-

beeld op bij de betrokken leerling. Daar hoort nog een

constatering bij. Namelijk dat we uit demografische

gegevens moeten verwachten dat volgende generaties

uit nog meer kansarmen zullen bestaan.”

Kijk voor meer informatie over de genoemde onderzoeken

op www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl en 

www.its-nijmegen.nl

“De betere leerling krijgt meer
leerstof aangeboden dan de
zwakkere.”

Pygmalion

Een bekend experiment dat in dit verband regelmatig

genoemd wordt is Pygmalion in the classroom, teacher

expectation and pupils intellectual development. Dit experi-

ment werd in 1965 uitgevoerd door Robert Rosenthal en

Lenore Jacobson. Leerkrachten werd verteld dat zij een jaar-

lang mochten werken met kinderen waarvan was vastge-

steld dat deze hoogbegaafd waren (wat niet het geval was).

Andere leerkrachten in klassen met een vergelijkbare popu-

latie kregen – ten onrechte – een minder rooskleurig beeld

voorgeschoteld. Beide groepen gingen aan de slag en aan

het eind van het jaar werden inderdaad verschillen in resul-

taten van leerlingen gemeten. Kohnstamm-onderzoeker

Guuske Ledoux hierover: “Dit onderzoek wordt nog steeds

aangehaald als een van de bewijzen voor de stelling dat

verwachtingen hun uitwerking hebben. Zelf twijfel ik eraan

of dat nu eigenlijk wel zo’n grote rol speelt. Je moet een

heel goede theorie hebben over welke uitwerking het

gedrag van de leerkracht heeft, wat de leerling daaruit

oppikt en hoe die leerling zich dan weer minder of meer

gaat inspannen dan anders.”

Vervolg pagina 11
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“Ik vond dat ik in actie moest komen’’, zegt Van

Kemenade in zijn werkkamer in Haarlem. “Hoewel er

al het nodige is bereikt, zie ik nog veel problemen in

het basis- en voortgezet onderwijs die dringend om een

oplossing vragen. Daarom heb ik samen met Wim

Meijnen, emeritus hoogleraar Onderwijskunde, deze

bijdrage geschreven. Door de samenhang tussen de

vraagstukken uiteen te zetten en haalbare suggesties

voor oplossingen te geven, hopen wij de discussie over

de aard en inhoud van het onderwijs weer op gang te

brengen. Deze vindt op dit moment te weinig plaats.”

De bijdrage van Van Kemenade en Meijnen vormt een

hoofdstuk in de bundel ‘Weg van de middenschool’ die

op 23 mei van dit jaar verscheen. Een goed moment

volgens de PvdA-politicus, omdat nu alle politieke par-

tijen hun programma’s aan het schrijven zijn. Van

Kemenade hoopt dat scholen de voorstellen oppikken:

“Het onderwijs is een betrekkelijk gesloten wereld die

niet zo open staat voor de mening van buitenstaanders.

Maar wellicht brengt dit artikel daar verandering in.”

Problemen waarmee het basisonderwijs kampt, zijn

sociale segregatie en het feit dat het opleidingsniveau

en de sociaal-economische positie van de ouders nog

steeds in hoge mate het schoolsucces en de schoolloop-

baan van de leerling bepaalt. Daarnaast stelt de samen-

leving scholen voor steeds nieuwe opgaven en wordt

het lastiger om leerlingen goed voor te bereiden op een

complexe en soms verwarrende maatschappij. Juist op

de basisschool wordt het fundament gelegd voor sociale

samenhang en inburgering in de maatschappij, waarop

het voortgezet onderwijs verder bouwt. Goed onderwijs

moet toptalent bevorderen en minder getalenteerden

een minimumniveau bieden. Niets mag worden ver-

spild. Hoe kan dat het beste gebeuren?

Toptalent
Van Kemenade: “In Nederland dachten we lang dat

hoogbegaafde kinderen zich wel redden. Bovendien

kent de jeugdcultuur niet zoveel waardering voor cog-

nitief talent. Weliswaar is er inmiddels meer aandacht

voor, maar nog steeds in onvoldoende mate. Daarom

moet elke basisschool het stimuleren van hoogbegaafde

leerlingen in het schoolwerkplan opnemen en dient

ten minste één leerkracht zich hierin te specialiseren.

Deze beschikt over diagnostische kennis om toptalent

te herkennen en kan – in samenspraak met de ouders

en het kind – verrijkingsprogramma’s op school aanbie-

den. Maatwerk dus.” Verder pleit Van Kemenade naar

verbetering van de lerarenopleiding door pabo-studen-

ten te stimuleren na hun diploma verder te studeren

Onderwijs kan zoveel beter

> Jos van Kemenade ontvouwt plannen voor onderwijsverbetering

Op de basisschool gaat veel talent verloren of komt niet echt tot ontwikkeling. Dat geldt

voor hoogbegaafden, kinderen met een speciaal talent én achterstandsleerlingen.

Bijzonder zorgelijk, stelt Jos van Kemenade, oud-minister van – toen nog – Onderwijs 

en Wetenschappen. Onder de veelzeggende titel ‘Ook het onderwijs kan zoveel beter’,

zette hij onlangs zijn visie hierover op papier.

Tekst Mariëtte SchraderThema Buiten het maaiveld

“Basisscholen kunnen zichzelf
natuurlijk ook profileren met
extra aandacht voor sport, taal
of kunstzinnige vorming.”



Kader Primair > juni 2006 > 15

voor een master in een bepaalde richting, zoals onder-

bouw basisschool of achterstandsscholen.

“Ook leerlingen met een speciaal talent op andere ter-

reinen – denk aan sport, kunst en cultuur – dient de

leerkracht te herkennen”, aldus Van Kemenade.

“Vervolgens kan hij of zij in overleg met de ouders en

het kind contacten leggen met bijvoorbeeld instituten

voor kunstzinnige vorming. Deze kunnen de speciaal

begaafden dan aanvullende lesstof aanreiken binnen of

buiten schoolverband. Maar basisscholen kunnen zich-

zelf natuurlijk ook profileren met extra aandacht voor

sport, taal of kunstzinnige vorming.” Landelijke voor-

schriften voor toptalent vindt Van Kemenade onnodig.

Het is aan de schoolleiding, de leerkrachten en ouders

om dit samen te regelen.

Landelijke minimumstandaard
De oud-bewindsman pleit voor een beperkt kerncurri-

culum dat leerlingen klaarstoomt voor het voortgezet

onderwijs en hen voorbereidt op deelname aan de

maatschappij. Leerlingen moeten zich hierin actief

en betrokken kunnen opstellen en zich staande

weten te houden. Daarom omvat het kerncurriculum

Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, geschiede-

nis, kennis van de natuur, oriëntatie op mens en

wereld en technische vaardigheden. “Daarbij vind ik

een landelijke minimumstandaard noodzakelijk, die

aangeeft op welk niveau álle leerlingen dit kerncurri-

culum moeten beheersen”, zegt Van Kemenade. 

“Dat is een groot verschil met het huidige systeem.

Halverwege en aan het einde van de basisschool wordt

dit getoetst. Achterstandsleerlingen zullen meer tijd

nodig hebben om het minimumniveau te bereiken.

Daarom is een uniform aanbod van de leerstof onwen-

selijk. Naast dit kerncurriculum hoort er een additio-

neel curriculum te zijn dat de school zelf kan vormge-

ven dankzij een vrij besteedbaar budget. Een uitgelezen

kans om de samenhang tussen de basisschool en de

leerlingenpopulatie te versterken.”

Achterstandsleerlingen
Voor de meeste achterstandsleerlingen geldt dat zij

slecht opgeleide ouders hebben met een laag inkomen.

Maar liefst 80 procent van de kinderen van niet-wester-

se immigranten behoort hiertoe. Het gros woont in ach-

terstandswijken en zit op ‘zwarte’ scholen. Segregatie

van groepen leerlingen heeft echter ongewenste gevol-

gen voor de sociale samenhang en leerprestaties. Uit

onderzoeken blijkt dat heterogene scholen het beter

doen, benadrukt Van Kemenade. “Daarom moeten

scholen meer gemengd worden en zijn extra maatrege-

len nodig om de schoolprestaties van laag presterende

leerlingen te verbeteren. Ik pleit ervoor dat elke witte

of zwarte school die erin slaagt de schoolpopulatie

meer gemengd te maken, een aanzienlijke bonus als

beloning ontvangt. En verder ben ik een groot voor-

stander van de vorming van educatieve centra in ach-

terstandswijken, waarin voor- en naschoolse educatie

Foto Gerard Helt
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Jos van Kemenade

• Minister van Onderwijs en Wetenschappen in de kabi-

netten Den Uyl (1973-1977) en Van Agt II (1981-1982).

• Voormalig hoogleraar Onderwijskunde aan de 

universiteiten van Nijmegen, Groningen, Amsterdam 

en aan de Open Universiteit.

• Voormalig burgemeester van Eindhoven en 

commissaris van de koningin in Noord-Holland.

• Invloedrijk en creatief PvdA-politicus die lof en kritiek

oogstte met zijn plannen voor de middenschool,

moedermavo en de open universiteit.
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samengaan met het basisonderwijs. Daarbij horen van-

zelfsprekend ook activiteiten die de ouders meer bij de

school betrekken. Zo ontstaat een gunstiger leerkli-

maat voor achterstandsleerlingen en zal meer talent tot

ontwikkeling komen. De regierol van de gemeente, die

bij het huidige onderwijsachterstandenbeleid in wijken

marginaal is, moet hierbij aanzienlijk worden ver-

sterkt, terwijl de landelijke overheid voor een gedegen

evaluatieonderzoek moet zorgdragen.”

Welke rol is daarbij weggelegd voor niet-regulier onder-

wijs, zoals bijvoorbeeld de weekendschool, kinderuni-

versiteit en dergelijke? Veelal zeer succesvolle initiatie-

ven. Van Kemenade: “Ik kan me voorstellen dat deze

een meerwaarde hebben. Het is mooi dat ze bestaan.

Als de kwaliteit van het gebodene goed is en kinderen

er gemakkelijk en kosteloos aan kunnen deelnemen,

vind ik het niet vreemd dat basisscholen erop inhaken.

Maar aanvullend onderwijs mag nooit een excuus zijn

om onderdelen van het kerncurriculum niet zelf uit te

voeren. Daar is en blijft de basisschool zelf verantwoor-

delijk voor.”

In ‘Ook het onderwijs kan zoveel beter’ kunt u de volledige visie
van Jos van Kemenade en Wim Meijnen op het huidige basis- en
voortgezet onderwijs nalezen. Het betreft een hoofdstuk uit de
bundel ‘Weg van de Middenschool; dertig jaar na de start van
het middenschoolexperiment’. Antwerpen-Apeldoorn, Garant,
2006. ISBN 90 –441-1986-9.

“Een uniform aanbod van de
leerstof is onwenselijk.“
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Buiten het maaiveld

> Voorbeelden niet-regulier onderwijs

Kader Primair ging op zoek naar voorbeelden van initiatieven die buiten het reguliere

onderwijsaanbod vallen en maakte de volgende portretten.

Thema Buiten het maaiveld
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Kinderen leren 
hun wereld groter te maken

Tekst Andrea Linschoten

> Naar school in het weekend

Kinderen in sociaal-economisch kwetsbare wijken kunnen hun mogelijkheden niet altijd

volledig ontplooien, omdat er thuis en op school te weinig aandacht of tijd voor hen is. 

In een aantal grote steden kunnen deze kinderen in het weekend via verschillende

initiatieven aan de slag om hun talenten te ontdekken.

Leerlingen van de weekendschool worden geïnterviewd door een radiojournalist van Omroep Gelderland tijdens het vak Journalistiek.
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IMC Weekendschool

IMC Weekendschool biedt aanvullend onderwijs aan jongeren

tussen tien en veertien jaar uit sociaal-economisch zwakke

buurten. Op de weekendschool krijgen gemotiveerde jongeren

drie jaar lang elke zondag les van professionals die met plezier

hun beroep uitoefenen en daar graag aan jongeren over vertel-

len. Het driejarige programma bestaat uit 15 weekendschool-

vakken, zoals geneeskunde, sterrenkunde, filosofie en beel-

dende kunst, aangevuld met vaardigheidstrainingen en lessen

die de leerlingen zelf organiseren. Na drie jaar krijgen de leer-

lingen het IMC Weekendschooldiploma.

IMC Weekendschool steunt jongeren bij het verbreden van hun

perspectieven, het versterken van zelfvertrouwen en het ver-

groten van hun verbondenheid met brede lagen in de samen-

leving. Voor jongeren in achterstandswijken blijkt het vaak een

zware opgave te zijn op een positieve manier invulling te

geven aan de eigen mogelijkheden. Terwijl ook zij graag het

beste willen voor hun toekomst, weten ze vaak niet hoe dat

zou moeten en vallen ze bij tegenslag of twijfel al snel terug op

de negatieve scenario’s uit hun omgeving. De weekendschool

wil dit helpen voorkomen door het inzetten van brede perspec-

tieven en tastbare voorbeelden, gepaard met stimulans en

persoonlijke aandacht.

IMC Weekendschool heeft acht vestigingen in grote steden in

Nederland, een follow-up traject en een onderzoeksgroep die

in samenwerking met universiteiten onderzoek doet naar de

doelgroepen, de methodes en de effecten. IMC Weekend-

school wordt gesponsord door bedrijven en fondsen. Er is geen

overheidsgeld mee gemoeid.

Toen Marieke van de Ven las over de IMC Weekend-

school, was ze direct enthousiast. ‘Dat moet er in

Nijmegen ook komen’, was haar gedachte en ze ging

aan de slag. Uiteindelijk kwam het tot een franchise-

constructie en heeft Nijmegen nu ook zijn eigen IMC

Weekendschool, met Van de Ven als locatiemanager.

Van de Ven noemt zichzelf een duizendpoot. Zo is ze

bij de weekendschool bezig met voorwaardenscheppen-

de taken, zoals het werven van sponsors en het zoeken

van huisvesting. Daarnaast ontwerpt en coördineert ze

de vakken en zoekt daar gastdocenten bij. Een vak

duurt meestal vier zondagen, volgens haar zeggen lang

genoeg om een vak te introduceren en niet zo lang dat

de kinderen zich gaan vervelen. 

De gastdocenten zijn beroepsprofessionals die een

passie voor hun vak hebben en het leuk vinden om

de essentie van hun vak over te brengen op deze

groep kinderen.

Verder is ook de begeleiding van het team klassen-

begeleiders een van haar taken. Van huis uit komt

Van de Ven uit het basisonderwijs en studeerde zij

orthopedagogiek.

Van de Ven is ook betrokken bij de werving van de kin-

deren. Op achterstandsscholen in geselecteerde wijken

geeft zij de kinderen informatie over de weekend-

school. “Je ziet meteen wie er gegrepen wordt. Een

kind gaat rechtop zitten, ogen worden groter. Kinderen

moeten ook gemotiveerd zijn. Als een kind ook graag

wil voetballen, moet het wel een keuze maken.”

Van de Ven is nu met haar eerste jaar bezig. Over twee

jaar zal de school voltallig zijn en studeren er zo’n hon-

derd kinderen. “Groter willen we ook niet worden. Het

kleinschalige is belangrijk. Liever een extra weekend-

school erbij dan te groot worden”, stelt de locatie-

manager.

Van de Ven volgde in Amsterdam bij de centrale IMC

Weekendschool een uitgebreid trainingsprogramma.

Ook is er eens per twee weken een pedagogisch plat-

form. Ondertussen heeft ze veel geleerd. “Als je bij een

grote instelling werkt, is er voor alles een aparte afde-

ling. Nu doe ik alles zelf. Zoals de sponsorwerving.”

Bedrijven zijn genegen om de weekendschool te spon-

soren. Van de Ven begrijpt dat wel: “Het heeft voor

bedrijven communicatiewaarde om zich met een soci-

aal project te verbinden. Het is goed voor het imago.

Ook heeft het indirect invloed op hun werknemers.

Bedrijven zijn soms wel eens jaloers op de drive van

het personeel bij ideële instellingen. Ze verdienen min-

der, maar gaan er wel voor. Bij onze weekendschool

zijn nu ook werknemers van sponsorbedrijven betrok-

ken. Ze komen vrijwillig bij lessen helpen, zijn gastdo-

cent of geven bijles.”

Van de Ven ziet een groot verschil als ze nu kijkt naar

de kinderen die in januari zijn begonnen op de week-

endschool: “Ze hebben vooral geleerd dat ze vragen

mogen stellen. En dat durven ze ook. Zo hebben ze

geleerd om zelf hun wereld groter te maken.”

> Meer informatie: www.imcweekendschool.nl
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De jongeren worden geselecteerd via de scholen in het

Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Voorwaarde is

dat de jongere bepaalde talenten bezit, die hij of zij

door omstandigheden niet kan ontwikkelen. Uiteraard

moet het kind ook gemotiveerd zijn om elk weekend

naar de Weekend Academie te komen.

Kinderen uit groep 7 en 8 komen op zaterdagmiddag.

Tijdens de huiswerkbegeleiding krijgen zij ondersteu-

ning bij taal of rekenen. Bij het onderdeel sociale vaar-

digheden staan onderwerpen als pesten en respect op

het programma. Ook nodigt de Weekend Academie

mensen uit die binding hebben met de jongeren en met

de wijk. Bijvoorbeeld een piloot, die vertelt over zijn

werk en welke opleiding daarvoor nodig is. Aan het

eind van de middag is er tijd voor ontspanning, zoals

voetbal, tennis of samen film kijken.

Dulkadir: “Behalve het programma voor de kinderen,

richten we ons ook op de ouders. We geven ze bijvoor-

beeld een taak binnen de Weekend Academie. Maar ze

kunnen ook langs komen om een kopje koffie te drin-

ken. We praten dan bijvoorbeeld over maatschappelij-

ke onderwerpen of ze kunnen problemen bespreken.

Dulkadir is trots op het project: “Ouders zijn enthou-

siast over de Weekend Academie. ‘Waar bleven jullie

zolang?’, zeggen ze. De kinderen komen graag in het

weekend en ook de begeleiders zijn enthousiast. Door

omstandigheden was iedereen de afgelopen jaren erg

gericht op jongeren met gedragsproblemen. Maar we

moeten juist de jongeren met talenten niet vergeten.

Zij zijn heel belangrijk voor onze maatschappij. Deze

kinderen hebben een leerachterstand, bij ons kunnen

ze die achterstand inhalen. En wij helpen ze dan om

hun talenten verder te ontwikkelen.”

> Meer informatie: oguz@eba-amsterdam.nl

Weekend Academie

Sinds april 2006 kent stadsdeel Bos en Lommer in Amsterdam

de Weekend Academie. Initiatiefnemer is pedagoog Oguz

Dulkadir, voorzitter van de Stichting Educatieve Begeleiding

Amsterdam (EBA), gespecialiseerd in onder andere huiswerk-

begeleidingen en mentorenprojecten. De Weekend Academie

biedt kinderen uit sociaal-economisch kwetsbare wijken een

mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

De jongeren, van tien tot zestien jaar, volgen drie jaar lang elke

zaterdag- of zondagmiddag een programma dat zich richt op

huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheden en ontspanning.

Op de Weekend Academie wordt elke jongere een jaar lang

gekoppeld aan een rolmodel: studenten van Nederlandse,

Turkse of Marokkaanse afkomst. Enerzijds fungeert het rolmo-

del als voorbeeld. ‘Als hij of zij het kan, dan moet ik het toch

ook kunnen’, kan de jongere dan denken. Daarbij stimuleert

het rolmodel de jongere en geeft hem of haar zelfvertrouwen.

De Weekend Academie is gefinancierd door giften en een sub-

sidie van stadsdeel Bos en Lommer. Dulkadir gaat volgend jaar

ook bedrijven benaderen voor fondsenwerving. 

Initiatiefnemer van de Weekend Academie Oguz

Dulkadir: “Deze jongeren hebben weinig mogelijkhe-

den om hun talenten te ontplooien. De ouders zijn

vaak niet opgeleid en kunnen hun kinderen niet sti-

muleren om zich te ontwikkelen. Het is geen kwestie

van niet willen, maar van niet kunnen. De rolmodel-

len, maar ook ikzelf, weten precies wat het is. Wij

hebben het zelf ook meegemaakt.”
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“Als je niet wordt uitgedaagd kan dat behoorlijk

frustrerend zijn”, vertelt Krijnen uit eigen ervaring.

“Hoogbegaafdheid is namelijk meer dan een extra

grijze massa. Hoogbegaafden zijn vaak gevoelig voor

indrukken en voelen omstandigheden zeer goed aan.

Ze hebben een mening over de wereld en de manier

waarop die is ingericht en volgens hen zou moeten

worden ingericht. Hun verwachtingen zijn hoger

gespannen, hun perfectionisme en doorzettingsvermo-

gen vaak groter. Het normale schoolsysteem kan daar

niet op inspelen. Daardoor raken de kinderen gefrus-

treerd of erg onzeker over hun ‘abnormale gedrag’. Het

vergroten van hun zelfvertrouwen is cruciaal om hun

bovengemiddelde capaciteiten ook ten goede te kun-

nen aanwenden. Daarvoor moet je meer doen dan ze

alleen op cognitief niveau stimuleren. Ook sociale, en

economische vaardigheden zijn belangrijk.” De regulie-

re lesstof zal binnen De Sterrenschans met behulp van

zelfstudiesystemen worden aangeboden. Alle kinderen

kunnen de leerstof in hun eigen tempo doorlopen. Ze

bepalen dus in eerste instantie zelf welke informatie

ze wanneer tot zich zullen nemen. Bovenop de lesstof

worden sociale en emotionele trainingen aangeboden.

“Soms zijn kinderen emotioneel zo verstoord geraakt in

het regulier onderwijs, dat de primaire aandacht eerst

moet naar het herstellen van die sociaal-emotionele

balans”, aldus Albert Kaput van de stichting Centrum

voor Creatief Leren. Dit particulier centrum in Sterksel

biedt sinds 2000 speciaal onderwijs en zorg aan hoog-

begaafde kinderen die zijn vastgelopen in het reguliere

onderwijs. Na een herstelfase, waarin de kinderen tot

rust kunnen komen en herstellen van hun traumatische

ervaringen, volgt een groeifase, waarin een zelfbewust-

zijn groeit dat ruimte biedt om vanuit zelfvertrouwen

nieuwe uitdagingen aan te gaan. In de integratiefase

kan weer gewerkt worden aan het vinden van een nieu-

we, eigen plek in de maatschappij. “Wanneer kinderen

weer zicht krijgen op een toekomst gaan ze ook weer

open staan voor leren en onderwijs. Wij bieden dat aan

in persoonlijke (één-op-één) trajecten. Zo bereiden we

leerlingen in een jaar voor op een staatsexamen of

geven aan jongere kinderen een paar lessen binnen

hun interessegebied”, vertelt Kaput. Dit loopt veelal

niet parallel met de kerndoelen in het regulier onder-

wijs. Het Centrum wordt daarom nog niet erkend door

de Onderwijsinspectie. “We zijn in eerste instantie een

zorginstelling die onderwijs aanbiedt aan leerlingen die

daarvoor weer open staan. We willen eerst zorgen dat

leerlingen weer zin krijgen om te leren. Als we dat

bereikt hebben, kunnen we ook weer de reguliere

lessen oppakken. Dan zal de erkenning door de

Onderwijsinspectie ook snel volgen.”

Krijnen van De Sterrenschans vindt het jammer dat het

Nederlandse schoolsysteem niet is uitgerust voor kinde-

ren die iets meer kunnen. Zo zal de Sterrenschans pas

een jaar later dan gepland (september 2007) haar deu-

ren openen, omdat het vooralsnog schort aan financie-

ring om leerkrachten te kunnen aantrekken en een

gebouw te kunnen inrichten. De school moeten zich

richten tot het bedrijfsleven, want overheidsfinancie-

ring is uitgesloten. “Gelukkig hebben we de volledige

medewerking van het expertisecentrum Mind in

Development, Stichting Facta en de LOI.” Maar de

ouders zullen hoe dan ook flink in de buidel moeten

tasten; zo’n 13.000 euro per kind per jaar. “Daarvoor

krijgen ze wel een gelukkiger kind, dat maximaal kan

presteren. Dat betaalt zichzelf echt wel terug. Met de

juiste begeleiding kunnen hoogbegaafden nieuw poten-

tieel voor de toekomst vormen.” Die gedachte heeft nu

ook postgevat binnen het landelijke Innovatieplatform.

Men beraadt zich momenteel over financiering van

bijzonder onderwijs voor hoogbegaafden. Want wil

Nederland kennisland zijn en blijven, dan zullen we de

leerlingen die iets meer kunnen hard nodig hebben.

Meer informatie: www.hoogbegaafdheid.net en 

www.creatiefleren.nl

Tekst Danielle Arets

Ruimte voor leerlingen 
die meer kunnen
> Particuliere initiatieven: eerst zelfvertrouwen creëren

Toen haar eigen kinderen ernstig in protest kwamen tegen het schoolsysteem, was dat de

druppel voor Marieke Krijnen om het initiatief te nemen tot studiecentrum De Sterrenschans:

een school waar hoogbegaafden zich niet hoeven te vervelen.
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“Kinderen komen graag naar school, vinden leren leuk

en vakanties zijn lang niet altijd leuk. Zeker niet als je

niet veel te doen hebt, je ouders moeten werken of je

vriendjes niet buiten komen spelen.” Reden voor de

Groen van Prinstererschool om, na overleg met het

bestuur en een haalbaarheidsonderzoek, te starten met

De Vakantieschool.

Tijdens de voorjaars-, mei- en herfstvakantie kunnen

de leerlingen van de Groen van Prinstererschool

ervoor kiezen om naar school te blijven gaan. Maar

De Vakantieschool is zeker geen gewone school. Men

begint ’s ochtends een half uurtje later en de lessen

duren maar tot 12.00 uur. Na een stevige lunch, ver-

zorgd door (vrijwillige) ouders, kan er geknutseld,

gesport, toneel gespeeld worden of gaan de kinderen

naar een museum, naar de dierentuin of naar het

Land van Ooit.

Wigbers: “We zijn in februari 2005 voor het eerst

begonnen met De Vakantieschool. Het was zo’n groot

succes dat we dit cursusjaar de groepen 3, 4 en 5 in de

gelegenheid hebben gesteld om twee keer deel te

nemen aan De Vakantieschool.” Maar liefst tachtig pro-

cent van de leerlingen meldt zich aan voor de extra les-

weken. Ook leerkrachten en ouders werken vrijwillig

mee. “Het enthousiasme is groot. We verplichten nie-

mand, maar we zien dat leerkrachten het erg leuk vin-

den om tijdens zo’n week, naast de leuke extra activi-

teiten, hele andere lessen dan normaal aan te bieden.

Zo kozen we afgelopen februari voor het thema ‘tijd’,

waarbij de kinderen tijdens de ochtendlessen onder

andere leerden klok kijken en tijdens de middaglessen

aan de slag gingen met het maken van klokken. Tijdens

het thema ‘sprookjes’ waren er grote verkleedpartijen,

werden er nieuwe sprookjes geschreven en gespeeld

en werd een bezoek gebracht aan het Land van Ooit.

Bij het thema ‘beroepen’ hebben de kinderen kennis

gemaakt met vijf verschillende beroepen die veel

voorkomen onder de ouders van de kinderen.”

Afhankelijk van het thema worden ook samenwer-

kingspartners, zoals de SKVR (Stichting Kunstzinnige

Vormgeving Rotterdam), het onderwijsmuseum of

Stichting Welzijn Feijenoord gezocht.

Hoewel De Vakantieschool vorig jaar nog werd be-

kroond met een OsKar (OnderwijSKansenRotterdam),

is het op dit moment nog onduidelijk of ook volgend

jaar de leerlingen in de vakantie naar school kunnen.

Tot nog toe heeft de gemeente Rotterdam in de buidel

getast. Maar voor volgend jaar is de financiering

helaas nog niet rond. Kinderen, ouders en leerkrachten

gaan er van uit dat alles in orde komt en hebben

De Vakantieschool al op de jaarplanning staan.

Meer informatie: www.groenvp.nl (Vakantieschool)

Tekst Danielle Arets

Ook in de vakantie naar school
> De Vakantieschool

Kinderen die ook in hun vakantie naar school willen, bestaan ze echt? Volgens Joke Wigbers,

directeur van de Groen van Prinstererschool in Rotterdam-Feyenoord, wel degelijk. De wijk

Feyenoord is van oorsprong een havenarbeiderswijk. Nu is het een achterstandswijk, met

veel allochtone kinderen.
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De colleges zijn bestemd voor nieuwsgierige leerlingen

uit de bovenbouw van de basisschool. Zij worden op

een serieuze maar speelse manier wegwijs gemaakt in

onderwerpen waarnaar hoogleraren van de Universiteit

van Tilburg (UvT) – elk afkomstig uit een andere disci-

pline – onderzoek doen. Voorwaarde is dat de onder-

werpen aansluiten bij de leefwereld van kinderen.

Mobieltjes, kinderboeken, spijt, slachtoffers, olifanten

en de verschillen tussen mens en aap stonden al op het

programma. Aan de Tilburgse Kinderuniversiteit zijn

geen kosten verbonden.

De colleges worden op zes maandagmiddagen gegeven

en duren een uur. “De hoogleraar draagt een toga en

is niet langer dan ongeveer veertig minuten aan het

woord”, vertelt Pieter Siebers, één van de organisato-

ren. “We beseffen namelijk goed dat de kinderen er al

een schooldag op hebben zitten. Daarom wordt elk col-

lege ook luchtig ingeleid. Zo trad bij het thema ‘olifan-

ten’ eerst een Afrikaanse slagwerkgroep op en leidde

een beltoonconcert door een studentenorkest het

onderwerp ‘mobieltjes’ in. Verder wordt ieder college

afgesloten met een vragenronde, waarvan de kinderen

driftig gebruik maken. Het onderwijs is heel aanschou-

welijk. Tijdens het college over de verschillen tussen

mens en aap, kregen ze bijvoorbeeld allerlei schedels

te zien.”

De kinderen vinden het spannend dat alleen zij in de

collegezaal mogen plaatsnemen. Ouders en leerkrach-

ten die met de kinderen meekomen, kunnen de colle-

ges via een videoscherm in een nabijgelegen ruimte

volgen. Een uitzondering vormen volwassenen die een

groepje van acht of meer leerlingen begeleiden. Zij

mogen mee naar binnen om een oogje in het zeil te

houden. Siebers: “Maar het mag beslist geen klassenuit-

je worden. Elk kind afzonderlijk moet interesse tonen.

Dat is onze enige voorwaarde.” De kinderen krijgen

een collegekaart die bij elk college wordt afgestempeld.

Wie vijf van de zes keren is geweest, krijgt een heus

diploma dat de rector magnificus uitreikt.

De Kinderuniversiteit bestaat al langer in Duitsland,

maar het idee is inmiddels ook overgenomen in

Nederland. “We waren onmiddellijk enthousiast”, ver-

telt Siebers. “We zochten namelijk al een tijdje naar

een betere manier om nieuwsgierige kinderen op de

hoogte te stellen van onderzoeken die binnen de uni-

versiteit spelen. Ook bereiken we daarmee de ouders

en leerkrachten. De financiering is geen punt: alle

betrokkenen zijn in dienst zijn van de UvT en de colle-

gezaal is van de universiteit. Iedereen beleeft er ontzet-

tend veel plezier aan. We zijn dan ook weer volop bezig

met de voorbereidingen voor de nieuwe collegereeks.

Meer informatie:

www.uvt.nl/kinderuniversiteit (Tilburg)

Soortgelijk initiatief:

www.kinderuniversiteit.nl (UvA Amsterdam)

Tekst Mariette Schrader

Wegwijs in de wetenschap

> Kinderuniversiteit Tilburg

Een 9-. Met dat cijfer drukten kinderen hun waardering uit voor de collegereeks van de

Kinderuniversiteit die afgelopen schooljaar in Tilburg van start ging. De belangstelling hiervoor

was zo groot dat de colleges binnen een week waren volgeboekt. Het initiatief wordt na de

zomervakantie voortgezet.
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Sternberg stelt dat niet alleen een hoog IQ, maar zeker

ook creativiteit en praktisch denken en handelen

belangrijk zijn voor maatschappelijk succes. “In het

Vooruitwerklab werken kinderen dan ook gezamenlijk

aan de ontwikkeling van die drie kennis- en vaardig-

heidsgebieden”, vertelt directeur Els Schrover. “Zo

komen ze meer te weten over zichzelf, leren ze samen-

werken en kunnen ze zich in een veilige omgeving ver-

der ontwikkelen.”

Het Vooruitwerklab is in 2005 is opgezet om hoogbe-

gaafde kinderen van de basis- en middelbare school in

kleine groepen te laten werken aan complexe, uitda-

gende opdrachten. “Het is dus geen school, maar een

verrijkingsklas die plaatsvindt onder schooltijd.

Kinderen uit het hele land zijn één dagdeel per week

op het Vooruitwerklab”, aldus Schrover. “Het belang-

rijkste dat hoogbegaafde kinderen leren in het

Vooruitwerklab is om verschillende manieren van den-

ken te onderscheiden en om daarin keuzes te maken.

Zo leren ze ook wat hun eigen denkprofiel is. En ze

leren denkstijlen van anderen herkennen, wat van

groot belang is voor een effectieve samenwerking.”

Het Vooruitwerklab heet 'lab' omdat niet alleen kinde-

ren, maar ook ouders, leerkrachten en onderzoekers op

het gebied van hoogbegaafdheid er iets van kunnen

leren. Het lab, gesitueerd in een onderzoeksruimte van

de universiteit in Nijmegen, is daarom uitgerust met

opnameapparatuur en een oneway screen, waarachter

ouders, leerkrachten of intern begeleiders de leerlingen

kunnen observeren.

Tijdens het wekelijkse dagdeel op het Vooruitwerklab

gaan de kinderen samen met een onderwijsbevoegde en

een psycholoog eerst een half uur aan de slag met edu-

catieve spellen en leermateriaal, passend bij het thema

van de dag. Vervolgens krijgen ze een Grote Opdracht:

een ongewone opdracht zoals het bouwen van een ket-

tingreactie of het maken van een katapult. Schrover:

“De kinderen worden voor deze opdracht in kleine

groepjes ingedeeld en maken voordat ze beginnen een

bouwtekening en een plan, waarbij ze de taken verde-

len. Aan die taakverdeling wordt grote waarde gehecht,

vertelt Schrover. “Samenwerking is heel belangrijk in

het Vooruitwerklab en wordt gezien als een gedeelde

verantwoordelijkheid van alle kinderen. Wanneer één

kind staat te niksen, is dat niet alleen zijn of haar eigen

zaak, maar ook die van de anderen in het groepje; ze

hadden moeten zien dat er iemand niet meewerkte.”

Daarna wordt de opdracht gebouwd en getest en geza-

menlijk worden de verschillende uitvoeringen en oplos-

singen geëvalueerd. Het laatste half uur werken de kin-

deren individueel aan een eigen leertraject.

Het Vooruitwerklab is nu een jaar bezig en zowel

ouders, leerlingen als onderzoekers zijn tevreden. De

eerste twintig deelnemers gaan weer met plezier naar

school. Ze zijn over het algemeen actiever en sociale

geworden. Het ministerie van OCW heeft positief gere-

ageerd op het initiatief en is geïnteresseerd in sprei-

ding over verschillende delen van het land, onder

supervisie van het CBO.

Meer informatie: www.ru.nl/socialewetenschappen/cbo

Tekst Danielle Arets

Samen vooruit

> Vooruitwerklab Nijmegen

De theorie van ontwikkelingspsycholoog Robert Sternberg (Yale) over denkstrategieën bij

kinderen vormt de basis voor de verrijkingsklassen in het Vooruitwerklab, een initiatief van het

Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) in Nijmegen.
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De Sint Bavo Koorschool past in de traditie van de grote

Engelse Kathedrale Koren en Koorscholen. Engeland

kent meer dan vijfendertig Koorscholen, Nederland

kent er slechts twee: Sint Bavo en de Koorschool in

Utrecht. En daar zal het ook bij blijven, want de over-

heid financiert dit type bijzonder onderwijs niet meer.

Sint Bavo combineert het reguliere onderwijs met een

gedegen zangopleiding. Elke dag krijgen leerlingen van

groep vijf tot en met acht een uur zangles. Daarvoor

zijn speciale zangdocenten, gespecialiseerd in kinder-

zang, in dienst. “De zanglessen zijn geïntegreerd in het

onderwijspakket, zodat er geen extra uren worden

gemaakt”, vertelt directeur Hans Hartog. Leerlingen

worden wel geacht ook in de weekends en tijdens spe-

ciale gelegenheden (huwelijken, communiefeesten) op

te treden. “Maar als je van muziek houdt, is dat alleen

maar leuk. Je kiest natuurlijk ook niet zomaar voor

een opleiding waarin muziek zo’n belangrijke plek

inneemt. Vrijwel alle leerlingen bespelen ook een

instrument.“

Waar het vanaf de oprichting in 1946 enkel jongetjes

betrof, is het koor sinds 1992 gemengd. En tegenwoor-

dig zitten er zelfs meer meisjes dan jongens op school.

Bovendien is er naast kerkmuziek sinds vier jaar ook de

mogelijkheid wereldse muziek te verzorgen bij kerk-

diensten en op muziek- of cultuurfestivals. Zo zong het

koor recent nog tijdens de uitreiking van De Olifant, de

Haarlemse cultuurprijs. “Het geld wat we met de optre-

dens verdienen, vloeit regelrecht door naar de zangop-

leiding. Ouders betalen daarom nauwelijks extra voor

de koorschool”, aldus Hartog.

Dat tot een paar jaar terug het repertoire vooral uit

kerkmuziek bestond, betekent niet dat de school alleen

door leerlingen met een katholieke achtergrond wordt

bezocht. Ook protestantse en niet-religieuze leerlingen

bevolken Sint Bavo. Overigens neemt de school jaarlijks

maar 15 leerlingen aan. Hartog: “Meer kunnen we niet

aan, omdat iedere leerling ook automatisch lid is van

het koor. Dat bestaat nu uit zo’n negentig leden en dat

is ook wel het maximum. Zeker omdat sommige leer-

lingen nog lang na het verlaten van de school blijven

zingen in het koor, moeten we selecteren.” Beroemde

oud-leerlingen heeft de school nog niet. Maar volgens

Hartog kan dat niet lang meer uitblijven. <

Meer informatie: www.koorschoolhaarlem.nl

Tekst Danielle Arets

Zingend naar school

> Koorschool Sint Bavo Haarlem

Het is feest dit jaar bij Koorschool Sint Bavo in Haarlem: het muziekinstituut, waarvan de school

deel uitmaakt, bestaat zestig jaar. Hoewel de koorschool in de loop der jaren behoorlijk is

veranderd, is het principe - goede muziek verzorgen voor in de kathedraal - bewaard gebleven.

Leerlingen verzorgen al zestig jaar de zang tijdens kerkdiensten en speciale gelegenheden in de

Haarlemse kathedraal.

Foto Carel Weijers
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“Toen ik in 1992 met het initiatief begon, was er nau-

welijks materiaal voor handen voor hoogbegaafde kin-

deren. Het was toentertijd echt nog geen thema”, aldus

initiatiefnemer Lucy Stoffele. Stoffele, nog steeds als

intern begeleider bij de Plusklas betrokken, schreef in

het begin daarom de lesstof zelf. “Ik wilde vooral lessen

aanbieden buiten de reguliere vakken als taal en reke-

nen. Dat heeft geresulteerd in projectlessen op het

gebied van techniek of wereldoriëntatie.” De projectles-

sen worden inmiddels door het hele land gebruikt en

Stoffele richt zich nu op het maken van projectlessen

voor de jongste groepen, want hoogbegaafdheid uit

zich al op jonge leeftijd. “Hoogbegaafdheid staat de

laatste tijd erg in the picture”, zegt Stoffele zichtbaar

opgelucht. Zo heeft het SWV (samenwerkingsverband

in Den Bosch) hoogbegaafde kinderen erkend als ‘zorg-

kinderen’ waarvoor het een en ander geregeld moet

worden. Scholen die gebruik maken van de mogelijkhe-

den van de Plusklas worden via het zorgplan van het

SWV verplicht om op hun scholen beleid te maken

voor hoogbegaafdheid.”

De Plusklas vindt elke woensdagochtend plaats.

Woensdagmiddag hebben de leerlingen vrij, net als alle

andere kinderen. Stoffele: “Op die manier ondervangen

we het probleem dat kinderen na zo’n extra klas weer

naar de reguliere klas moeten.”

Scholen melden leerlingen zelf aan voor de Plusklas.

Daarom is er een intensieve samenwerking met leer-

krachten, ouders en het kind. “Bij het intakegesprek op

school wordt er een handelingsplan opgesteld, waarbij

alle partijen vastleggen wat zij doen om de situatie

voor het kind te optimaliseren. Er wordt meteen een

tussenevaluatie gepland en een eindgesprek. Verder is

er ambulante begeleiding beschikbaar voor alle scholen

uit het samenwerkingsverband. De begeleider van de

Plusklas wordt betaald uit de gelden van het samen-

werkingsverband”, verklaart Stoffele.

De Plusklas is een succes gebleken. De leerlingen ont-

moeten gelijkbegaafden en leerkrachten, ouders en

kinderen zelf krijgen meer begrip voor de speciale

gave. Bovendien is de Plusklas volgens Stoffele een

goede stimulans geweest voor tal van scholen om bin-

nen hun eigen organisatie een interne plusklas op te

zetten. “Uit het hele land komen leerkrachten en

ouders bij ons kijken. We proberen onze kennis zoveel

mogelijk te delen.”

In Den Bosch zelf is men inmiddels alweer bezig met de

volgende stap: cluster plusklassen. “Dit houdt in dat er

op verschillende scholen in Den Bosch een interne

plusklas functioneert. Sommige scholen zijn nog niet

zo ver of hebben één of twee leerlingen die van een

plusklas gebruik zouden willen maken. We willen nu

gaan bekijken hoe we financieel kunnen regelen dat de

scholen van elkaars expertise gebruik maken; dat deze

kinderen op een school in de buurt naar een plusklas

kunnen gaan. De bovenschoolse Plusklas houdt dan op

te bestaan, maar de ambulante begeleiding en expertise

blijft in huis”, besluit Stoffele. <

Meer informatie:

www.plusklasdenbosch.nl

www.infohoogbegaafd.nl

Tekst Danielle Arets

Stimulans voor scholen

> Plusklas Den Bosch

In Den Bosch bestaat sinds 1992 de Plusklas: een samenwerkingsverband van diverse scholen in

de stad voor de bovenschoolse opvang van hoogbegaafde kinderen. De Plusklas is onderdeel van

het Expertisecentrum Passage van WSNS.
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Klakkeloos achter ontwikkelingen aanlopen vinden

velen een slechte zaak. Dan ook maar niet klakkeloos

aanlopen achter het idee van één sectororganisatie in

het primair onderwijs, omdat andere sectoren zoiets

kennen. En ‘dus’ voor het PO onvermijdelijk. Of vanuit

de vooronderstelling dat daarmee ‘eenheid’ in sectoren

zou zijn gecreëerd. En mocht dat zo zijn, dan is het

nog maar de vraag of dat wenselijk is.

Moeten we vooraf niet een aantal vragen stellen: Wat

voor soort ‘eenheid’ wordt bedoeld? Waarom ‘eenheid’

in de vorm van een sectororganisatie? Wordt het pri-

maire proces hiervan beter? En moeten we niet eerst

kijken naar twee belangrijke criteria die bij verande-

ringen een rol spelen: de noodzakelijkheid en de pro-

portionaliteit? Met andere woorden: van welk pro-

bleem is eigenlijk sprake? Kunnen eventuele probleem

uitsluitend worden opgelost met het oprichten van

één sectororganisatie of kan het ook binnen de

bestaande structuren? Waarom in een tijd van auto-

nomie en zelfregulering gaan centraliseren? In onze

samenleving wordt de waarde van diversiteit immers

breed erkend. Verscheidenheid wordt eerder gezien

als normaal dan eenvormigheid. Eigenheid kan leiden

tot organisaties op basis van ideële doelstellingen.

Om die te bereiken, zoeken gelijkgestemden elkaar op.

Zo ook in het onderwijs. Beelden over goed onderwijs

en onderwijsbeleid zijn immers niet waardevrij en

vragen om het maken van keuzes. Die zijn niet ‘alge-

meen’ of ‘neutraal’. Keuzes leiden niet perse tot exclu-

siviteit, en ook niet perse tot eenheid.

Een ander vraagpunt betreft de deelnemers aan een sec-

tororganisatie. In wezen raakt dit aan wat tegenwoordig

governance wordt genoemd: wie draagt eindverant-

woordelijkheid voor het onderwijs in de scholen?

Daarop is maar één ondubbelzinnig antwoord mogelijk:

het bevoegd gezag (= schoolbestuur). De bestuursvorm

is hierbij niet relevant. Er is altijd sprake van een bestuur

dat wordt bekostigd door de overheid en waarmee ze een

wettelijke verhouding heeft. Besturen – als rechtsperso-

nen – zijn lid van landelijke besturenorganisaties. Zij

besluiten als leden van een vereniging over hun toe-

komstperspectief. Dat wordt niet opgelegd door een

overheid, noch door een vakbond.

Het is boeiend om te zien dat onder andere niet-bestu-

renorganisaties, zoals de AVS, zich druk maken om

één organisatie van besturen te realiseren. Om de dis-

cussie helder te houden zou het helpen om termen als

branche- en sectororganisatie te mijden en te spreken

van besturenorganisatie(s).

Vanuit de erkenning voor onderscheiden verantwoor-

delijkheden overleg voeren, is vanzelfsprekend. Maar

op elkaars stoelen gaan zitten aan welke tafelvorm

dan ook, geeft problemen.

Een laatste punt is de positionering van besturenorga-

nisatie(s) ten opzichte van de overheid. Ze moeten

geen nieuwe ‘opleggende macht’ worden. Niet de zet-

baas van de overheid willen zijn. Een nieuw centraal

idee van aansturing zou geen recht doen aan het juist

beleggen van verantwoordelijkheden. Graag echt werk

maken van deregulering en autonomievergroting zon-

der nieuwe centraliserende mechanismen in het leven

te roepen.

Dit alles wil niet zeggen dat de Bond KBO niet open

staat voor samenwerking. We hebben in het verleden

samengewerkt en dat zullen we ook in de toekomst

doen. <

> Sectororganisatie

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor

het primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken

in Kader Primair Special (december, 2005). De komende

maanden zullen mensen uit het onderwijsveld hierover

hun mening geven in de vorm van een column. Deze

maand de beurt aan Theo Joosten, voorzitter van de

Bond KBO.

Eenheid?

“Verscheidenheid wordt eerder
als normaal gezien dan
eenvormigheid.”

Kader Primair > juni 2006 > 29
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Is het wenselijk of noodzakelijk dat onderwijspersoneel
langer aan ’t werk blijft?
“Het percentage ouderen in het onderwijs is gigantisch

hoog, dus het is noodzakelijk. Langer doorwerken zit

‘m ook niet in werken tot je zeventigste. Het gaat erom

dat je je loopbaan ‘volmaakt’ tot je 65e. De eerdere uit-

treed-regels in het onderwijs zorgden ervoor dat een

deel van het potentieel niet is benut.’

Wat is de belangrijkste maatregel die een schoolleider moet
nemen om ouder personeel gemotiveerd aan het werk te houden?
“Human resource management zou moeten gaan over hoe

mensen plezier te laten beleven aan hun werk. Het is

belangrijk om faciliteiten voor oudere werknemers

goed te regelen, zoals mogelijkheden voor deeltijdpen-

sioen en flexibele werktijden. Zij willen gewaardeerd

worden voor wat ze doen en ze willen dat hun ontwik-

keling benut wordt. Deze factoren kwalificeren zij als

heel belangrijk bij het doorwerken. Bij hen is een

bepaalde mate van sturing slim. Veel oudere werkne-

mers willen bijvoorbeeld graag ingezet worden als

expert. Ik merk wel dat mensen echt een drive moeten

hebben om langer door te werken. Die wens moet ook

uit mensen zelf komen.”

Komt het voor dat oudere leerkrachten liever bestuurder 
of manager worden, omdat dat minder zwaar zou zijn dan
leerkracht?
“Als ik naar de cijfers kijk, zie ik dat de belasting in

de onderwijssector bovengemiddeld hoog is.

Onderwijsgevenden geven aan dat het werk psychisch

belastend is en werkgerelateerde stress oplevert. Het

vak veroorzaakt slijtage en mensen vallen uit. Meer dan

gemiddeld geven leerkrachten aan dat de situatie op

hun werk direct gelinkt is aan hun gezondheid. Als je

je personeel wilt behouden, moet je die overbelasting

wegnemen. Dat kàn liggen in een verschuiving van

taken en verantwoordelijkheden.”

Wat is een opvallende uitkomst van het onderzoek?
“Wat ik grappig vond is dat bij organisaties waar goede

regelingen zijn voor mensen die eerder willen stoppen,

mensen juist verwachten langer door te werken. Het

feit dat een eventueel vertrek goed gefaciliteerd wordt,

betekent niet dat werknemers massaal vertrekken.

Mensen zien het als een soort vangnet: als het echt te

erg wordt, kan ik er uit.”

Active Aging

Tekst Larissa Pans

> Oudere leerkrachten zien veel in deeltijdpensioen of andere taak

Rustig met de vut gaan op je 59e is er niet meer bij anno 2006, verwachten leerkrachten

en andere werknemers uit de publieke sector. Zij denken dat ze langer door moeten blijven

werken, zo kwam onlangs naar voren uit onderzoek van Loyalis en het Researchcentrum

voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Een gesprek met Jasper

van Loo, onderzoeker en auteur van het rapport ‘Active aging bij Overheid en Onderwijs –

Vernieuwend omgaan met vergrijzing’: “Ik merk dat mensen echt een drive moeten hebben

om langer door te werken.”
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Oudere leerkrachten willen graag afbouwen (deeltijdpensioen)
en willen drie dagen per week gaan werken. Levert dat (naast
bijvoorbeeld zwangere vrouwen) niet een hele klus op voor
schoolleiders qua organisatie?
“Ik kan me voorstellen dat schoolleiders liever hebben

dat leerkrachten structureel voor de klas staan. Je moet

met oudere mensen innovatief en inventief denken en

je organisatie er op aanpassen. Oudere leerkrachten

kunnen jonge leerkrachten ook ontlasten: ze kunnen

een groepje moeilijk lerende leerlingen begeleiden,

zodat de leerkracht zich beter kan focussen op de rest

van de groep. Organisaties moeten het zien als een

kans. Anders zouden die oudere leerkrachten er op hun

62e uit gaan. Nu werken ze nog een paar jaar drie

dagen per week door. Het is trouwens voor de mensen

zelf ook niet ideaal om jarenlang vijf dagen per week

gewerkt te hebben en dan opeens naar nul te gaan.”

Onderzoek ‘Active aging bij Overheid en Onderwijs’

Het onderwijs is een vergrijsde sector. Ligt in de marktsector

het percentage werknemers ouder dan vijftig jaar rond de

twintig procent, in het onderwijs ligt dat een stuk hoger: maar

liefst 31 procent. Van alle werknemers bij overheid en onder-

wijs verwacht tweederde langer door te moeten werken. Zo’n

64 procent van de werknemers tot 45 jaar in deze sectoren

verwachten zelfs pas met hun 65er of later te stoppen met

werken. In het onderzoek is gekeken naar factoren die een

positieve bijdragen kunnen leveren aan langer werken. 

Active aging is personeelsbeleid dat rekening houdt met

oudere werknemers en hun specifieke wensen en behoeften.

Bij de overheid is dit principe inmiddels redelijk doorge-

drongen. Uit het onderzoek blijkt dat de wens van de meeste

werknemers is dat ze met deeltijdpensioen kunnen gaan:

voordat zij definitief stoppen met werken, willen ze een

periode parttime werken. De meesten willen dit doen ge-

durende een periode van vijf tot tien jaar. Factoren die het

meest bijdragen aan langer doorwerken zijn de mogelijk-

heden tot deeltijdpensioen en flexibele werktijden. 

Loyalis levert aanvullende producten en diensten voor inko-

menszekerheid en personeelszorg. Speciaal voor overheid,

onderwijs en gelieerde instellingen. Voor meer informatie

over het onderzoek (te lezen in het boekje ‘Te leuk om te

stoppen’), active aging beleid of andere producten van

Loyalis kunt u contact opnemen met de Adviesdesk van

Loyalis voor werkgevers, tel. 045-5796996.

Wat kan een schoolleider doen aan active aging beleid?
“De belangrijkste rol is zorgen voor een goed werkkli-

maat waarin mensen gewaardeerd worden. De school-

leider moet zorgen voor de faciliteiten als oudere werk-

nemers bepaalde wensen op dat gebied hebben, zoals

taakverschuiving of deeltijdpensioen. Een directeur

staat dichter bij werknemers dan welke beleidsmaker

ook en heeft het overzicht over de situatie op school:

waar knelt het, wat zijn de specifieke behoeften, waar

kunnen mensen op afbranden? Potentieel heeft hij of

zij best een grote invloed.

Bij organisaties die negatiever over oudere werknemers

denken, willen mensen minder lang doorwerken. Zo

bestaan er vooroordelen dat oudere werknemers vast-

geroest zijn, dat ze slecht met computers kunnen

omgaan, dat ze minder productief zijn en dat het voor-

al dure arbeidskrachten zijn. Zo’n sfeer vertaalt zich >
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erin of mensen wel of niet met plezier naar hun werk

gaan en heeft duidelijk invloed op de leeftijd waarop

mensen met pensioen willen.”

De AVS is bezig met een project waarin vutters jonge
leerkrachten betaald begeleiden bij hun start op school.
Een goed voorbeeld van active aging beleid?
“Het klinkt als een heel goed idee. De hele publieke

sector zou zoiets moeten doen. De ervaringskennis van

oudere werknemers gaat nog veel te vaak verloren als

ze uitstromen. Op deze manier komen ze mooi tot

hun recht.” <

> vervolg pagina 32

AVS-project ‘Fpu’ers als ervaren begeleiders’

Weg, maar niet verdwenen. Fpu’ers begeleiden startende

leerkrachten en schoolleiders. De AVS organiseert trainingen

waarin ervaren onderwijsmensen begeleidingsvaardigheden

leren en tegen betaling op hun eigen school of daarbuiten

hun ervaringen en kennis doorgeven aan jonge professionals. 

AVS-adviseur Magda Snijders coördineert de trainingen.

Ruim negentig oudere onderwijswerknemers hebben in de

afgelopen drie jaar de training al gevolgd. Snijders: “Zie het

als kennismanagement. Er is een grote uitstroom en aan de

andere kant verlaat 35 procent van de starters na twee jaar

teleurgesteld het onderwijs. Daar willen we wat aan doen.

Schoolleiders komen er niet structureel aan toe om mensen

in te werken en voor pabo-studenten is werken op een school

een cultuurshock. Ze krijgen te maken met zeer mondige

ouders, veel verantwoordelijkheid, een klas die je onder je

hoede moet nemen. Het vraagt meer dan een beetje inwerken.

Iemand die afscheid neemt, kan de laatste jaren van zijn of

haar loopbaan een begeleidende functie gaan vervullen.

Het afscheid is minder abrupt en daarna kunnen ze óf terug-

komen op hun oude school óf naar een andere school gaan.”

Snijders is enthousiast over haar cursisten: “Ze hebben veel

meegemaakt en hebben alles met verve doorstaan. Ze heb-

ben plezier in het onderwijs en zijn betrouwbaar. Het is

moeilijk om er geld voor te vragen, maar het is ook goed dat

schoolleiders er een bedrag voor over hebben om die erva-

ring te mogen benutten. Scholen die gebruik van ze maken,

zijn heel tevreden.”

Op 21 en 22 september start bij de AVS een nieuwe training

voor (aspirant) fpu’ers. Kijk voor meer informatie en inschrij-

ven op www.avs.nl > Werkgeverszaken >

Personeelsbeleid > Professionalisering
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Vraag en aanbod
onderwijspersoneel tot 2013

Een ander recent onderzoek (juni 2006) waarin vergrijzing,

baanmobiliteit en andere kenmerken van de onderwijssector

aan bod komen, is ‘Vraag en aanbod van personeel in de col-

lectieve sector tot 2013’ van Ecorys-NEI en SEOR (in opdracht

van diverse ministeries) op basis van langetermijnscenario’s

van het Centraal Planbureau. 

Daaruit blijkt dat al vóór 2013 een tekort verwacht wordt aan

middelbaar- en hooggeschoolden op de arbeidsmarkt in de

collectieve sectoren onderwijs, zorg en welzijn. Onderwijs

wordt in dit onderzoek als ‘de meest vergrijsde’ sector

gekwalificeerd, met als voorspelling ‘forse’ lerarentekorten

in het primair en voortgezet onderwijs. De uitstroom van

55-plussers in het primair en voortgezet onderwijs zal in 2013

tachtig à negentig procent hoger zijn dan in 2003. De uit-

stroom in de onderwijssector was in 2003 al relatief hoog te

noemen, vergeleken met andere sectoren. 

Het aantal leerkrachten in het basisonderwijs daalt tussen

2003 en 2013 met ongeveer 70.000 personen. De instroom

van jonge leerkrachten neemt weliswaar enigszins toe, maar

is onvoldoende om de grote uitstroom te compenseren.

Een ander opvallend aspect is dat het aandeel personen met

een hbo-lerarenopleiding daalt: in 2003 bedraagt het aan-

deel bijna 32 procent in de categorie 55-59 jaar, terwijl dit in

de categorie 30-34 jaar slechts 13 procent bedraagt. Vanaf

2008 wordt dan ook een tekort aan personen met het oplei-

dingstype hbo-leraren verwacht. Dit geldt eveneens voor

de beroepsgroep leraren basisonderwijs. Volgens het onder-

zoek kunnen de sectoren PO en VO ‘serieuze problemen’

tegemoet zien om in deze behoefte te voorzien. De onderzoe-

kers voorspellen dat een deel van het vertrekkend personeel

mogelijk niet vervangen kan worden of dat de nodige uitbrei-

ding van personeel niet realiseerbaar zal zijn.
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Het aandeel van allochtone leerkrachten in Nederland is

zeer laag. Ook in grote steden als Amsterdam en

Rotterdam, waar meer dan de helft van alle basisschool-

leerlingen van allochtone afkomst is. Om nog maar te

zwijgen over de deelname van deze bevolkingsgroep in

bestuur en management. In het primair onderwijs is 1,9

procent van het management allochtoon. Terwijl de

aanwezigheid van meer allochtone rolmodellen juist

zou helpen om kinderen en ouders beter bij de school

te betrekken. Problemen ontstaan al tijdens de oplei-

ding. De instroom van allochtone jongeren aan de pabo

is sowieso al laag, slechts acht procent van alle studen-

ten heeft een allochtone achtergrond. Tijdens het eerste

studiejaar haakt daarvan bijna de helft al weer af.

Minder dan veertig procent haalt de eindstreep. Een

reden hiervoor zou zijn dat zij moeilijker aan een stage-

plaats kunnen komen. Bovendien zouden allochtone

studenten niet goed weten hoe het bijzonder onderwijs

in elkaar steekt. Zij kunnen nogal schrikken als ze op

een christelijke school stage lopen en er van hen ver-

wacht wordt dat ze ‘s ochtends meebidden. In

Amsterdam en Rotterdam hebben pabo’s al afgesproken

meer stageplaatsen aan te bieden, de begeleiding van

leerlingen te intensiveren en de voorlichting aan stu-

denten te verbeteren. Docenten van de opleiding wor-

den bijgeschoold en moeten leren beter te letten op cul-

turele verschillen en eventuele problemen die daaruit

zouden kunnen voortkomen.

Positieve discriminatie
Volgens het netwerk van allochtone schoolbestuurders

Eutonos – een project van het SBO – kunnen gerichte

werving en positieve discriminatie een bijdrage leveren

aan het wegwerken van de gesignaleerde achterstand.

Voorkeursbeleid in Rotterdam bij het aanstellen van

vrouwen in de schoolleiding heeft laten zien dat een

dergelijk beleid zinvol kan zijn. Om de aandacht te ves-

tigen op de problematiek en dit standpunt organiseer-

de Eutonos met enkele partners een debat onder de

titel ‘Positieve discriminatie werkt?!’ Naast de presenta-

tie van cijfers en statistieken kwam onder andere Lilian

Callender aan het woord. Zij werd opgevoerd als voor-

beeld van hoe iemand met een allochtone achtergrond

toch de top in het onderwijs kan bereiken. Callender,

van Surinaamse afkomst, is directeur van Hogeschool

Inholland en lid van de Onderwijsraad. Haar persoon-

lijkje succesformule: “Leren, leren, leren. En maak

gebruik van je netwerken.” Zij sprak zich uit tegen een

diversiteitbeleid op basis van etniciteit. “De allochto-

nen zijn ook zelf aan zet. Ze moeten verantwoordelijk-

heid nemen voor hun carrière en duidelijk maken wat

hun ambities zijn.”

Vooral allochtonen aanspreken op hun kwaliteiten en

kansen was de teneur tijdens het plenaire debat.

Volgens PvdA Tweede Kamerlid John Leerdam hebben

we de allochtonen te lang als hulpbehoevend

beschouwd. “Het is nu tijd dat ze hun kansen grijpen.”

Ook de overheid kan veel doen, meent Leerdam.

“Bijvoorbeeld door quota te stellen: zoveel procent

zwart, zoveel procent vrouw. In de Verenigde Staten

werkt dat uitstekend.” Ex-rector van het Haagse Terra

Allochtone schoolleiders

Tekst Bert Nijveld

> Deelname in bestuur en management te gering

Hoe kun je de deelname van allochtonen in bestuur en management van scholen

vergroten? Rondom deze vraag vond dit voorjaar een debat plaats, georganiseerd door het

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) en het Bestuur Openbaar Onderwijs

Rotterdam. “We hebben allochtonen te lang als hulpbehoevend beschouwd, het is nu tijd

dat ze hun kansen grijpen.”
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College Gerard van Miltenburg was er minder van over-

tuigd dat positieve discriminatie niet langer nodig is.

“Positieve discriminatie is pas overbodig als de deuren

opengaan voor iedereen. Zover is het nog niet.”

Weinig status
Natuurlijk zijn ze er wel, die allochtone schoolleiders

en bestuurders. Emmanuel Huliselan bijvoorbeeld is

directeur van de islamitische basisschool Imam

Albogari in Den Bosch. Binnen het islamitische onder-

wijs vind je wel meer directeuren zoals hij, maar nog

steeds niet echt veel. Terwijl het volgens hem zo z’n

voordelen heeft om een allochtone directeur te hebben.

“Je kunt de kinderen makkelijker volgen en de colle-

ga’s in je team, mochten ze de Nederlandse achter-

grond hebben, daar ook beter in coachen.” Uit het feit

dat zijn schoolbestuur hem als Molukker en christen in

zijn functie heeft benoemd en bijvoorbeeld geen direc-

teur met een islamitische achtergrond, blijkt volgens

hem dat er weinig aanbod is van directeuren. “Dat ik

als allochtoon gezien werd, was bij mijn benoeming

één van de pluspunten. In het begin van mijn loopbaan

heb ik daar overigens ook best hinder van gehad. In de

tijd van de Molukse acties eind jaren zeventig heeft het

mij zelfs een keer mijn baan gekost.” Het probleem dat

in het debat aangesneden is, heeft volgens hem daarbij

ook een bredere achtergrond en moet gezien worden in

het licht van een algemeen tekort aan mensen die in

het onderwijs willen werken. “De status van leerkracht

is gedevalueerd. Dat geldt ook binnen de allochtone

gemeenschap. Het beroep heeft niet de uitstraling van

flitsend, snel en modern. Dat zie je overal. Als ik in

Indonesië op bezoek ben en vertel dat ik schoolleider

ben, dan kijken ze me meewarig aan. Je wordt wel gere-

specteerd als iemand die een maatschappelijk belang-

rijk beroep uitoefent, maar door het salaris is je status

toch laag. De ambitie onder leerkrachten om directeur

te worden is laag.” In positieve discriminatie ziet

Huliselan weinig. “Kijk eerst naar de kwaliteit en daar-

na pas of iemand man, vrouw of allochtoon is. Bij een

gelijkwaardige geschiktheid zou je voor de allochtoon

kunnen kiezen vanwege zijn meerwaarde. Omdat die

persoon een brugfunctie kan innemen.”

AVS-lid Abdulqader Jarmohamed is bovenschools direc-

teur bij een islamitische scholenstichting in Rotterdam.

Ook hij wijst op het structurele tekort aan directeuren.

“Misschien dat we iets van de achterstand kunnen

terugwinnen als we een kweekvijver opzetten voor

allochtone leerkrachten”, stelt hij. “Maar er is weinig

ambitie. Zelfs onze adjunct-directeuren willen niet sol-

liciteren als we een vacature hebben.” Overigens zegt

ook hij in de eerste plaats te selecteren op kwaliteit.

“Wij selecteren niet op etnische achtergrond, maar

op de bereidheid van de persoon om zich extra in te

“In pedagogisch opzicht kan
het hebben van een dubbele
culturele achtergrond een
meerwaarde betekenen.”

>

Fo
to

: R
ob

 N
ie

m
an

ts
ve

rd
ri

et

Hogeschool Inholland-

directeur Lilian Callender:

“Allochtonen moeten

verantwoordelijkheid

nemen voor hun carrière

en duidelijk maken wat

hun ambities zijn.”
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goed onderwijs door goed management

Maak uw keuze uit ons complete aanbod op het gebied van trainingen, opleidingen,

workshops en coaching. Zowel open aanbod als ook maatwerk, begeleiding en advies. 

Lees bijvoorbeeld alles over de minileergangen ‘Startende directeuren’ of ‘Op weg naar

excellent schoolleiderschap’. U kunt de AVS Professionaliseringsgids aanvragen via

info@avs.nl of bel met de AVS, tel. 030-2361010. Of download de gids via www.avs.nl >

Professionaliseringsgids 2006/2007

Professioneel management,
professionele ondersteuning

AVS Professionaliseringsgids 2006-2007 
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spannen. Een directeur heeft een voorbeeldfunctie door

de manier waarop hij zich inzet en door de resultaten

die hij behaalt, ongeacht huidskleur en religie. Wij zijn

een islamitisch bestuur, maar onze voorzitter en twee

bestuursleden zijn geen moslim, datzelfde geldt voor

zestig procent van het personeel.”

Trots
Krishna Autar was een van de aanwezigen tijdens het

Eutonos debat. Hij leidt een adviesbureau en treedt zo

nu en dan op als interim-manager in het basisonder-

wijs. Hij is een warm pleitbezorger voor meer allochto-

nen in leidinggevende functies. “Als schoolbesturen

een afspiegeling zijn van de samenleving, dan helpt dat

bij de aanpak van problemen. Allochtonen die maat-

schappelijk belangrijke functies vervullen, fungeren als

rolmodel voor anderen. Onderwijskundig maakt het

denk ik weinig uit of iemand autochtoon dan wel

allochtoon is. Men heeft dezelfde opleiding genoten.

Maar in pedagogisch opzicht kan het hebben van een

dubbele culturele achtergrond een meerwaarde beteke-

nen.” Autar deed onderzoek naar het functioneren van

leerkrachten met een allochtone achtergrond. Daarbij

vroeg hij ook naar leidinggevende ambities. Autar: “Tot

mijn verbazing heb ik vastgesteld dat het grootste deel

die ambitie niet heeft. En als ze al een management-

functie willen hebben, dan alleen op een multiculturele

school. Men is bang niet geaccepteerd te worden op een

overwegend autochtone school. Ook een rol speelt het

feit dat je als directeur niet veel meer verdient dan een

leerkracht. Moet je voor zo’n klein verschil in inkomen

zo’n zware verantwoordelijkheid op je nemen? Dat

soort overwegingen spelen ook bij deze groep een rol.”

Autar komt nog even terug op het belang van het rol-

model zijn. “Recent heb ik in Amsterdam op een school

gewerkt met veel Surinaamse kinderen en leerkrach-

ten. Ouders, kinderen en collega’s waren enthousiast

en erg trots op mij.” <

> Kijk voor meer informatie op www.eutonos.nl

Succesvol werven

Eén van de presentaties tijdens het Eutonos debat ging over het werven van allochtonen. Nul procent van de Nederlandse

werkgevers positioneert zich als multiculturele werkgever, zo blijkt uit onderzoek van het bureau dat deze presentatie ver-

zorgde. Terwijl dit volgens het onderzoeksbureau wel een randvoorwaarde is om allochtonen te interesseren voor een baan

bij een bedrijf of instelling. Zo’n 45 procent voelt zich prettiger in een multiculturele organisatie. Positieve discriminatie

werkt volgens het onderzoek averechts. Men wil worden aangenomen op kwaliteit, niet vanwege geslacht of etniciteit.

Punten waar je op zou moeten letten bij de werving: positioneer je als multicultureel (bijvoorbeeld door te wijzen op het

divers samengestelde team), gebruik beeldmateriaal waaruit dat blijkt en vermijd het uitdragen van een voorkeursbeleid.

Dominque Hoozemans, opleidingsdirecteur, vertelt over de aanpak van de Rotterdamse pabo’s om allochtone studenten te laten

instromen en behouden.

> vervolg pagina 35

Fo
to

: R
ob

 N
ie

m
an

ts
ve

rd
ri

et



< juni 2006 < Kader Primair 38

Veiligheid
anders bekeken

Tekst Winnie Lafeber

> Start brede discussie over veiligheid in rondetafelbijeenkomsten

Uit het AVS scholenpanelonderzoek van mei 2005, bleek dat op maar liefst 2.600 scholen

(37 procent) geweldsincidenten met ouders voorkomen. Dit gegeven en een aantal

incidenten op scholen, zoals in Uden, vormden voor de AVS en Habilis de aanleiding voor

het organiseren van rondetafelbijeenkomsten over het thema veiligheid, waarin

schoolleiders met partners in en om de school in gesprek gaan.
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‘Hoe veiliger je een organisatie maakt, hoe sneller

iemand zich in zo’n organisatie onveilig voelt’ was één

van de dilemma’s waarmee de meeste aanwezigen tij-

dens de eerste oriënterende rondetafelbijeenkomst

instemden. Scholen zijn verplicht te onderzoeken hoe

het met de veiligheid (fysiek en sociaal) op hun school

gesteld is. In de manier waarop ze dat doen zijn ze vrij.

Ze moeten daarover wel verantwoording afleggen aan

de Inspectie. Er zijn diverse protocollen, instrumenten

en er is regelgeving (veiligheidsplan), maar waarmee

ondersteun je de schoolleider nu werkelijk? En wat kan

de schoolleider eraan doen om de veiligheid op scholen

te verbeteren?

Papieren tijger
Volgens Fenno Meijer, consultant bij de Arbo Unie en

medeontwikkelaar van de methodiek ‘Samen School

Veilig’, hebben scholen nauwelijks in beeld wat hun

‘veiligheidprobleem’ precies is. Meijer: “Scholen heb-

ben stapels materialen, methodieken en plannen, maar

weten niet hoe daar mee om te gaan. Een veiligheids-

plan wordt wel gemaakt, maar blijft een papieren tij-

ger. Een keuze maken tussen de diverse methodieken

en hulpmiddelen is erg moeilijk. Je ziet ook veel dat

alleen op basis van incidenten beleid wordt gemaakt.

Dan loop je achter de feiten aan. Bovendien gaat het bij

veiligheid vaker over sociaal gedrag en omgangsvor-

men in plaats van louter over incidenten. Ik raad scho-

len aan eerst te inventariseren wat op hun school het

specifieke probleem is, voordat ze oplossingen aandra-

gen. Vaak is het werken aan sociale veiligheid in te pas-

sen in het kwaliteitssysteem dat de school al gebruikt.”

Joep de Boer, adjunct-directeur van scholencombinatie

De Radar in Arnhem en Oosterbeek: “Op één van de

locaties in Oosterbeek heeft elke groep een inpandig

toilet en een inpandige garderobe. Dit geeft veel rust in

de gangen, wat de sociale veiligheid ten goede komt.

Als schoolleider ben je natuurlijk altijd alert op signa-

len die zich voordoen, van een gladde trap tot emoties

die hoog oplopen. Soms vind ik wel dat scholen heel

weinig kúnnen doen en vastzitten aan regels. Als je bij-

voorbeeld de tochtdeur volgens de regels voor brand-

veiligheid niet mag opendoen, maar de kinderen heb-

ben het wel hartstikke warm, welke kant kun je dan

op? Je probeert je zo goed mogelijk aan alle procedures

te houden, maar de situatie is elke keer anders. Niet

alles is te voorzien, dus een standaard handboek dat

alles letterlijk voorschrijft, werkt niet.”

Voorbeeldfunctie
Volgens consultant Meijer kan de school zelf invloed

uitoefenen op de sociale interactie van leerlingen en

leerkrachten en de regels en afspraken die worden

gemaakt. “Leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie.

Daar moeten ze zich bewust van zijn. Ze moeten leer-

lingen helpen verantwoordelijkheid te dragen en ze

actiever bij het veiligheidsbeleid betrekken via vragen-

lijsten. De schoolleider moet dit allemaal faciliteren.”

Maar hoe groot is deze verantwoordelijkheid van de

school? En kan je deze ‘opvoedende taak’ wel alleen bij

de school leggen?

Tom Kroon, wijsgerig en historisch pedagoog, zelfstan-

dig opvoedings- en onderwijsadviseur en auteur van

diverse boeken en artikelen, is daar heel stellig in: “De

school moet het heft in hand nemen en heeft een gro-

tere en andere opvoedende taak dan vroeger. Toen

sloot men zich aan bij een bepaalde zuil en kwamen

de regels op school vrij goed overeen met de regels

thuis. Nu heb je veel meer te maken met pluriformiteit

en leerlingen die een totaal andere achtergrond heb-

ben dan hun leerkrachten. Ouders verwachten tegen-

woordig ook van de school dat zij correctief optreedt.

De school is echter niet de bijkeuken van het gezin,

maar het voorportaal van de samenleving. De leerlin-

gen goede waarden en normen bijbrengen is een

belangrijke opdracht van de school. Leerkrachten moe-

ten consequent zijn en zich de denkwereld van de leer-

lingen eigen maken. Schoolleiders kunnen het school-

team hierbij ondersteunen door moreel leiderschap uit

te dragen. De school is in feite een opvoedkundige

instelling.”

Adjunct-directeur De Boer vindt dat laatste wel erg ver

gaan. “De school heeft wel een taak in de pedagogische

ontwikkeling van kinderen, maar ze wordt nog altijd

afgerekend op de cito-score en niet op de goede sfeer

op school. Bij ‘moreel leiderschap’ kan ik me weinig

voorstellen. Soms moet je gewoon ingrijpen. Ik noem

het ‘situationeel leiderschap.’ De laatste jaren is er veel

bijgekomen voor de schoolleider, ook op didactisch

gebied, en allemaal in dezelfde hoeveelheid tijd. Als

schoolleider ga je met je team in gesprek over de peda-

gogische invulling, maar de uitvoering en invulling ligt

bij de leerkrachten.”

Chatgedrag
Houdt de verantwoordelijkheid van de school op bij het

hek? Waar ligt de grens?

De Boer: “Wat buiten ons gezichtsveld plaatsvindt, daar

heb je moeilijk vat op. Het chatgedrag van kinderen die

in het weekend hatemails versturen, daar heb je geen

invloed op. Je kunt het wel bespreekbaar maken en via

nieuwsbrieven of informatiebijeenkomsten kenbaar

maken aan de ouders.” Volgens de Boer moet de samen-

werking met ouders optimaal zijn. “Het gedrag van de

leerlingen begint bij de ouders, thuis. Leerkrachten

kunnen in conflict raken met ouders als de regels niet

overeenkomen met de schoolregels. De school heeft als

taak de schoolregels goed te communiceren richting de

ouders. Wij leggen tijdens de intake de hoofdpunten

van de schoolregels aan de ouders uit en zij moeten dat

“Een standaard handboek dat
alles letterlijk voorschrijft,
werkt niet.”
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ondertekenen.” Pedagoog Kroon vindt dat de school

zelfs de ouders moet kunnen wijzen op bestaande

opvoedcursussen.

Martine Bakker, directeur expertisebureau Veilig in en

om School (VIOS) in Amsterdam (een samenwerkings-

verband van 64 VO-scholen en diverse ketenpartners),

bekijkt ook de rol van de ouders en die van de kinderen

zelf. “Ouders moeten betrokken raken bij de school. Als

zij betrokken zijn, dan zijn de kinderen vaak ook posi-

tiever. Bij ons werken informele bijeenkomsten beter

dan vergaderingen, waar sommige ouders niet van hou-

den. Het is ook belangrijk kinderen te benaderen als

volwaardig lid van deze maatschappij en hen bij sociale

veiligheid te betrekken. Leerlingen geven ons vaak het

goede voorbeeld; op een school met vele culturen gaan

ze allemaal goed met elkaar om. Sommige kinderen

zijn ook goed in mediation of sluiten ‘anti-pestcontrac-

ten’ met elkaar af. Leerkrachten voelen zich wel vaak

machteloos als het om de verruwing in taal en omgang

gaat. Hoe breng je tolerantie, respect, beleefdheid over?

Hoe maak je dat bespreekbaar in een klas? Daarin voe-

len ze zich niet geschoold. Pesten en discriminatie lij-

ken in het taalgebruik wel normaal te worden. We zou-

den daar met elkaar iets aan moeten doen.”

Zelf actie ondernemen
Een van de conclusies van de rondetafelbijeenkomsten

is dat directeuren zelf actie moeten ondernemen en

zelf moeten inventariseren welke (maatschappelijke)

partners zij daarvoor nodig hebben. Bakker: “VIOS advi-

seert scholen een tweejaarlijkse scan te maken van de

situatie en daarbij vooral de leerlingen te bevragen.

Ook raadt zij aan incidenten te registreren en daarop

een schoolbreed plan van aanpak te maken; het gaat

tenslotte om een veilig schoolklimaat. Verder is het

belangrijk ervaringen uit te wisselen met andere scho-

len en ook gezamenlijk maatregelen te nemen. Dan

heb je het gevoel dat je er niet alleen voor staat.”

Consultant Meijer vindt dat de school hoogstens kan

stimuleren zodat samenwerking met andere partners

ontstaat. “Naast de school zijn ook maatschappelijk

werk en gemeente verantwoordelijk. Gemeente en poli-

tie hebben ook belang bij een goede samenwerking.

Scholen kunnen beginnen met eerst goed onderzoek te

doen naar hoe ze de veiligheid op school willen aan-

pakken. Maak een meerjarenplan en werk toe naar

gemeentelijke samenwerking.”

Schoolleider De Boer ziet de rol van de maatschappelij-

ke partners in het adviseren. “Je kunt de Arbo inscha-

kelen als je hulp wilt bij het veiligheidsplan of de risi-

co-inventarisatie en –evaluatie. Zij geven aan waar je

prioriteit aan moet geven en zien soms dingen die je

zelf over het hoofd ziet. Het overleg met de gemeente

is voor ons nuttig, omdat we bijvoorbeeld eenrichtings-

verkeer bij de school willen, in verband met het halen

en brengen van kinderen.” Wie is er uiteindelijk dan

verantwoordelijke voor de veiligheid van het kind en

de leerkracht? De Boer: “Je bent daar samen verant-

woordelijk voor. Je kunt het niet alleen. De school

moet een plek zijn waar leerkrachten, leerlingen en

ouders graag naartoe gaan. Het is belangrijk dat zij alle-

maal trots zijn op hun school. Dat heeft een positief

effect op het schoolklimaat.” <

In oktober en november 2006 zal de AVS in een aantal eendaagse cursussen handreikingen en verdieping bieden over het

thema veiligheid. Informatie hierover vindt u in de AVS Professionaliseringsgids 2006/2007 (zie www.avs.nl). In januari 2007

organiseert de AVS, samen met Habilis, een groot congres waarbij het thema veiligheid centraal staat. Het zal dan vooral gaan

om veiligheid in samenhang met de partners in en om de school. We houden u op de hoogte. Voor meer informatie over dit

thema kunt u contact opnemen met AVS-adviseur Gerda Leeuw, g.leeuw@avs.nl, tel. 030-2361010.

Online meepraten over veiligheid kan via de SBO kennisgemeenschap ‘Veiligheid anders bekeken’. Meer informatie hierover

vindt u op www.sboinfo.nl

“Je ziet vaak dat alleen op basis
van incidenten beleid wordt
gemaakt.”
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Uw mening telt

Uitslag webpoll ‘Zomervakantie’

De afgelopen weken heeft u via het AVS

Scholenportaal www.avs.nl kunnen reageren op

onderstaande stelling. De uitslag staat erbij vermeld.

De zomervakantie is een goede periode om orde op zaken te stellen en
achterstallig werk in te halen.

Ja, er blijven gedurende het schooljaar zaken liggen waar ik niet aan

toe kom en daar gebruik ik (deels) de zomervakantie voor.

Nee, vakantie is voor mij echt vakantie. Ik neem absoluut geen werk

mee naar huis.

Nieuwe webpoll
De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt

reageren luidt:

Per 1 augustus 2006 verandert de wet op de tussenschoolse opvang.
Eventuele aanpassingen op schoolniveau moeten voortaan in nauw
overleg met de oudergeleding van de (G)MR vastgesteld worden. Hoe
gaat dat op uw school in z’n werk?

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

(alleen de formele verantwoordelijkheid is overgedragen).

• De aanpassingen zijn in goede harmonie tot stand gekomen.

• Het leverde heftige discussie op met de (G)MR, maar we zijn er

uiteindelijk wel uitgekomen.

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

verschillen in opvatting zijn we er nog niet uit.

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

Beamerwinnaars

De AVS groeit nog steeds. Om dit te vieren

zijn vier beamers verloot; twee voor nieuwe

leden die zich afgelopen schooljaar aan-

meldden en twee voor bestaande leden die

een nieuw AVS-lid aanbrachten. Met dank aan

AVS Voordeelpartner TICC Vision voor het ter

beschikking stellen van de beamers.

Bestaande leden:
Mevrouw L.P. Reichardt, 

directeur obs Eduard van Beinum, Rotterdam

De heer G.P.M. Beurskens, 

directeur bs Sint Antonius Abt, Eindhoven

Nieuwe leden:
Mevrouw N.B.P.A. Wassen, 

adjunct kbs Crescendo, Almere

Mevrouw H. Miedema, 

directeur bs De Vlieger, Alkmaar

Maak ook uw collega lid!

Wanneer u als AVS-lid een collega aanbrengt als nieuw

lid, ontvangt u zelf een cadeaubon ter waarde van tien

euro. Altijd, het hele jaar door, voor ieder nieuw lid dat

zich met vermelding van uw naam opgeeft. Kijk voor

meer informatie op www.avs.nl > Lid worden
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AVS directeur Roelf Willemstein

overhandigde een van de

beamers persoonlijk aan

mevrouw Wassen, adjunct-

directeur van KBS Crescendo

in Almere.
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Als blijkt dat werkgever en werknemer niet gezamen-

lijk tot een oplossing kunnen komen, kan Support

ondersteunen bij eventuele juridische procedures. In

dat geval wordt samen gekeken naar de mogelijkheden

om een definitief exit te voorkomen en om te bezien of

partijen in staat zijn om zonder ‘vechten’ tot een voor

beide aanvaardbare oplossing te komen. Eén van die

juridische procedures is de procedure waarbij (meestal)

de werkgever de kantonrechter verzoekt de arbeids-

overeenkomst op korte termijn te ontbinden (ex art.

7:685 Burgerlijk Wetboek). Deze procedure kan alléén

plaatsvinden als het gaat om beëindiging van de

arbeidsovereenkomst in het bijzonder onderwijs, want

voor openbaar onderwijs geldt het Bestuursrecht (de

kantonrechter is niet bevoegd).

Kantonrechter
Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst in het

bijzonder onderwijs, kunnen de betrokkenen op drie

manieren bij de kantonrechter terechtkomen:

• Werkgever en werknemer komen tot de conclusie dat

het beëindigen van de arbeidsovereenkomst onvermij-

delijk is, eventueel zonder dat men het met elkaars

standpunten eens is. De partijen maken afspraken over

de voorwaarden waaronder ze uit elkaar gaan, waarbij

het voor de werknemer van belang is dat deze probeert

werkloosheid te vermijden of werkloosheid zo ver

mogelijk in de tijd te laten ingaan. Uiteindelijk wordt de

kantonrechter gevraagd een beschikking af te geven. Bij

voorkeur een beschikking waaruit blijkt dat van verwijt-

baarheid aan de zijde van de werknemer geen sprake is.

• De werkgever verzoekt de kantonrechter (eenzijdig)

om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit bete-

kent, dat de werknemer (vaak) gedwongen wordt

‘tegen’ zijn of haar werkgever te gaan procederen. Er

volgt een procedure op tegenspraak, waarbij de werk-

nemer in zijn verweerschrift aan de kantonrechter

nadrukkelijk aangeeft het niet eens te zijn met het ver-

zoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te

laten beëindigen.

• De werknemer verzoekt de kantonrechter om de

arbeidsovereenkomst met de werkgever te ontbinden.

Dit traject komt niet vaak voor, omdat het nogal wat

risico’s voor de financiële toekomst van de werknemer

kan hebben. Men loopt namelijk het risico dat uitke-

ringsinstantie UWV geen werkloosheidsuitkering toe-

kent, omdat deze de werknemer verwijtbaar werkloos

acht. Ga dit traject niet in zonder begeleiding van een

gespecialiseerd advocaat of jurist.

Het zal je maar gebeuren

Tekst Lilian de Groot

> Ontbinding van de arbeidsovereenkomst in het bijzonder onderwijs

Het zal je maar gebeuren: je werkgever geeft aan dat van voortzetting van de arbeids-

overeenkomst geen sprake kan zijn. Een donderslag bij heldere hemel. Er is geen dossier,

uit de functioneringsgesprekken – voor zover al gevoerd – blijkt niets en andere negatieve

signalen van de werkgever over je functioneren hebben je niet bereikt. Tijd om contact op

te nemen met Stichting Support.
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Het is beide partijen toegestaan om ontbinding van de

arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter te verzoe-

ken. Ook de werkgever waarvan de werknemer vindt

dat deze daar geen grond voor heeft. Kantonrechters in

Nederland zijn vaak genegen om de arbeidsovereen-

komst te ontbinden als blijkt dat één van beide partijen

echt niet met de ander verder wil onder de huidige con-

dities. De kantonrechter stelt dan vaak dat het net is als

in een huwelijk: als één van beiden niet meer wil, dan

houdt het op en afhankelijk van de situatie hangt er

een prijskaartje aan het verzoek tot ontbinding.

Procedure
Een van de (arbeids)contractspartijen, verzoekster, ver-

zoekt de kantonrechter via een verzoekschrift de

arbeidsovereenkomst te ontbinden. In het verzoek-

schrift wordt aangegeven per welke datum men de

arbeidsovereenkomst ontbonden wil zien. De kanton-

rechter kan de ontbindingsdatum op een andere datum

stellen, maar een ontbinding met terugwerkende

kracht is niet mogelijk.

Degene die de ontbinding van de arbeidsovereenkomst

verzoekt, moet de – gewichtige – redenen aangeven in

het verzoekschrift, inclusief een onderbouwing. De

andere partij, verweerder, zal zich uitgebreid via een

verweerschrift tegen het verzoekschrift moeten ‘verzet-

ten’ en daarbij waar mogelijk het door verzoekster

gestelde op alle punten moeten weerleggen.

Als de kantonrechter verzoek- en verweerschrift heeft

ontvangen, wordt zo snel mogelijk een zitting gepland.

Er is geen sprake van een verplichte procesvertegen-

woordiging (dus advocaat of jurist), maar het is aan te

raden dit traject niet zonder extern juridisch advies in

te gaan, om tijdig op de hoogte te zijn van de formali-

teiten en eventuele (juridische) valkuilen.

Op de gang
De hoorzitting vindt plaats bij de rechtbank, sector

kanton. Tijdens de zitting krijgen beide partijen de

kans een korte toelichting te geven. De kantonrechter

is daarbij uitsluitend geïnteresseerd in zaken die hij of

zij nog niet specifiek in de stukken heeft kunnen lezen,

dus herhaling van zetten heeft geen zin en wekt vaak

irritatie op. Meestal komt het erop neer dat de advoca-

ten of juristen van beide partijen de gelegenheid krij-

gen om op grond van een pleitnotitie de zaak kort met

(extra) accenten neer te zetten. De kantonrechter stelt

beide partijen wat vragen en vraagt aan het eind of

alles aan de orde is geweest.

Soms stuurt de kantonrechter partijen de gang op om ter

plekke binnen de door de hem of haar aangegeven tijd

samen tot een oplossing te komen. Dit traject wordt door

de partijen vaak als ‘koehandel’ ervaren, omdat er heel snel

onderhandeld moet worden. Voordat beide partijen de

gang opgestuurd worden, geeft de kantonrechter meestal

signalen af over hoe hij of zij naar de zaak kijkt. Met name

over het vaststellen van een (eventuele) vergoeding in het

voordeel van de ene en nadeel van de andere partij. Komen

partijen er onder druk van de kantonrechter ‘op de gang’

uit, dan wordt de uitkomst vastgelegd in de beschikking

(uitspraak) van de kantonrechter. Is men er tijdens de gang-

sessie niet gezamenlijk uitgekomen, dan zal de kantonrech-

ter zelf uitspraak doen. Is wat de hem of haar betreft alles

aan de orde geweest, dan zal deze de zitting sluiten en aan-

geven wanneer de beschikking afgegeven wordt.

Vergoeding
De kantonrechter is verplicht de verzoekende partij in

de gelegenheid te stellen binnen een bepaalde termijn

het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst

in te trekken, waardoor de arbeidsovereenkomst blijft

voortduren. Werkgevers trekken soms het verzoek tot

ontbinding van de arbeidsovereenkomst in, als zij van

de kantonrechter bijvoorbeeld hebben vernomen welke

(hoge) vergoeding deze ten laste van de werkgever aan

de werknemer gaat toekennen. De kantonrechter is ove-

rigens niet verplicht een vergoeding aan een van de par-

tijen te verstrekken. Er bestaat hiervoor wel een zoge-

naamde kantonrechtersformule, maar dat is slechts een

richtlijn en geen verplichting.

Als de kantonrechter vindt dat een vergoeding in het

voordeel van de werknemer op z’n plaats is, dan zal hij of

zij de vergoeding in bijna alle gevallen zeker niet hoger

stellen dan de verwachte inkomensderving van de werk-

nemer tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (meestal

FPU-leeftijd). Regelmatig geven kantonrechters aan dat ze

de sociale voorzieningen in het onderwijs zo riant vinden

in vergelijking met het bedrijfsleven, dat dit een negatief

effect heeft op de hoogte van de vergoeding. Er is ook een

tendens dat de kantonrechter het oneigenlijk vindt om

bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding de goede

sociale zekerheidsregelingen mee te nemen, omdat de

individuele werknemer daar ‘niets aan kan doen’.

De kantonrechter kan een van de partijen veroordelen

tot betaling van de proceskosten van de andere partij. Ook

kan de kantonrechter besluiten dat iedere partij zijn eigen

(proces)kosten draagt. Tegen de beslissing van de kanton-

rechter is in principe geen hoger beroep mogelijk. <

> Zaken als deze worden regelmatig in behandeling ge-

nomen door Stichting Support. Stichting Support behartigt

uitsluitend individuele, rechtspositionele belangen vanuit

de positie van de werknemer. Kijk voor meer informatie

op www.stichtingsupport.org

Mr. Lilian de Groot is verbonden aan Support, Stichting

Individuele Belangenbehartiging Schoolleiders. 

Het is net als in een huwelijk:
als één van beiden niet meer
wil, dan houdt het op en hangt
er een prijskaartje aan het
verzoek tot ontbinding.
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Ik zou zo graag zoveel mogelijk gehandicapte kinderen

gunnen dat ze in een reguliere klas kunnen zitten.

Maar de hamvraag is: maakt de minister dit met haar

voorstel voor een nieuwe zorgstructuur wel mogelijk?

Het kán, maar dan wel in een kleine groep, soms in een

héél kleine groep, zonodig met een begeleider of klas-

senassistent. Het vereist een aangepast gebouw, aange-

paste leermiddelen en zeer goed opgeleide en ervaren

leerkrachten. De discussie tijdens het eerste overleg

met de minister over de nieuwe zorgplicht ging dan

ook vooral daarover.

Zorgleerlingen kunnen nu al ‘weer samen naar school’,

maar zonder dat de minister daar voldoende middelen

bijgeeft. Integendeel, WSNS heeft een door iedereen

omarmd doel, maar is een bezuinigingsmaatregel.

Minister Zalm tevreden, maar de leerlingen en leer-

krachten worstelen elke dag met de problemen. Het is

voor de leerkracht een duivels dilemma, dat als hij of

zij genoeg aandacht besteedt aan het autistische kind

in de klas, tien andere leerlingen tekort komen.

Onderzoek toont keer op keer aan dat van leerkrachten

en docenten het onmogelijke gevraagd wordt, als de

groepen te groot zijn, de huisvesting ongeschikt is en

de problematiek te complex is voor behandeling in een

reguliere klas.

Gaat de nieuwe zorgplicht dit verbeteren? Het school-

bestuur mag dan juridisch verantwoordelijk gemaakt

worden, maar de dagelijkse verantwoordelijkheid ligt

bij de leerkracht, de begeleider en de locatiemanager.

Zij liggen er wakker van als ze een kind niet kunnen

geven wat het nodig heeft. Als we over nieuwe zorg-

plicht voor scholen praten, dan moet het daarover in

de eerste plaats gaan. Zorgplicht voor de scholen mag

niet betekenen dat het ministerie zorgeloos achterover

kan leunen. Een bestuur kan de zorgplicht bovendien

niet adequaat uitvoeren als gemeenten niet bereid zijn

om te zorgen voor passende huisvesting en adequaat

leerlingenvervoer. Het zou vanzelfsprekend moeten

zijn dat het recht op leerlingenzorg (Salamanca

Verklaring) ook betekent dat de financiering van die

zorg gewaarborgd is. 

Een bijkomende vraag is of de minister toe wil naar

geoormerkte bekostiging. De extra zorg die een kind

kan krijgen, wordt dan een op een gekoppeld aan het

geld dat een kind meebrengt. Voor ouders is dit bedrag

zichtbaar. Zij zullen aan het eind van het schooljaar de

school vragen wat die met hun geld heeft gedaan voor

hun kind. Een klas kinderen is daarmee geen groep

meer, maar een verzameling individuen. Voor groeps-

leerkrachten lijkt me dit onwerkbaar. Pas als er behoor-

lijk veel zorgleerlingen in een school zijn, levert zoiets

zoveel middelen op dat in personele zin die zorgplicht

kan worden gerealiseerd. Individuele oormerking van

de zorgmiddelen lijkt mij niet gewenst.

Zonder de verwerkelijking van een aantal cruciale

voorwaarden om dit voorgenomen beleid te laten

slagen, is er sprake van een sterk verhoogd risico op

mislukking. Zorgplicht moet ook voor de minister gel-

den. <

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord

aan Fenna Vergeer, Tweede Kamerlid en onderwijs- en

integratiewoordvoerder namens de SP.

Zorgplicht moet ook voor minister gelden

> Column

“Zorgplicht voor scholen
mag niet betekenen dat het
ministerie zorgeloos achter-
over kan leunen.”

Foto: Govert de Roos
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende directeuren is verlengd tot 2008!

september 2006

Opleiding/training Data Trainer/adviseur

Minileergang Midden management 13 september (start) AVS School for Leadership

Oriëntatie op Management 13 september, 12 en 31 oktober, 29 november AVS School for Leadership

Kweekvijver 12 en 13 september (start) AVS School for Leadership

Dilemma, dilemma 13 en 14 september Aagje Voordouw/Magda Snijders

Bestuurlijke taken omtrent zorgplichten 14 september Heike Sieber/Nicole van Dartel

Presenteren en effect sorteren 14 en 15 september Cecile van der Poel

Kwaliteitszorg 19 september Tom Roetert

Leren begroten en budgetteren 20 september of 4 oktober Bertus Bos, Jurrie van de Beek

Dagarrangement, beleid maken op opvang 21 september, 7 november en 25 januari (2007) Gerda Leeuw/Heike Sieber

Samenwerking in de regio… gewoon doen 22 september Heike Sieber/Jos Hagens

Succesvol Generatiemanagement, mensen maken het verschil 22 september Magda Snijders/Jan Tolhuijs

Hoe IPB-proof bent u? 26 september Magda Snijders/Tom Roetert

Help… een rugzak op school 26 september Heike Sieber/Jos Hagens

Management Trainee Traject 27 september (startdag) AVS School for Leadership

Wet Medezeggenschap scholen 27 september of 8 november Carine Hulscher-Slot

Minileergang Financieel management 27 september (start 1e reeks) 

in het lumpsumtijdperk of 2 november (start 2e reeks) Piet de Vries e.a.

Persoonlijke effectiviteit 28 en 29 september Anita Burlet/Trieneke van Manen

Raadpleeg voor de overige opleidingen en trainingen, inhoudelijke omschrijvingen en meer informatie de AVS Professionaliseringsgids 2006/2007.

Inschrijven kan via schoolforleadership@avs.nl of www.avs.nl

School for
Leadership
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Investment in Excellence
From potential to performance

Wilt u dat ook, werken aan de verbetering van uw eigen pres-

taties en die van uw organisatie? Vindt u het ook belangrijk

dat leerlingen met een achterstand meer zelfbewustzijn ont-

wikkelen? De AVS biedt u graag de gelegenheid om kennis te

maken met de tweedaagse training ‘Investment in

Excellence’ door Sue Sayles, top-trainer bij het vooraan-

staande Pacific Institute. De training is gebaseerd op het

gedachtegoed van de psycholoog Bandura. Bandura is ervan

overtuigd dat de prestaties omhoog gaan, als het zelfvertrou-

wen van mensen groter is. Dus als je aan je zelfbeeld werkt,

kun je ook excelleren. We bieden u als gewaardeerde relatie

graag deze mogelijkheid om als eerste in Nederland kennis

te maken met dit gedachtegoed. Schrijf u snel in; er is

slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Doelgroep: directeuren en leerkrachten met een speciale

onderwijstaak, zoals IB’ers, remedial teachers en coaches.

Data: 21 en 22 september 2006

Voertaal: Engels

Meer informatie: www.avs.nl > Nieuws & Agenda 

> AVS Agenda

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Leren veranderen
Training bovenschools leidinggevenden

De training Leren Veranderen is een gezamenlijk initiatief

van de AVS en De Roo Management & Advies. Tijdens deze

training komen vier thema's aan de orde: Succesvol leider-

schap bij veranderingen, Verandermanagement, Cultuur in

onderwijsorganisaties en Veranderingsprocessen: diagnose

en interventieplan. Het eerste thema wordt verzorgd door

Anita Burlet en Trieneke van Manen van de AVS. 

Data: 4 en 5 oktober 2006, 13 en 14 december 2006,

14 en 15 maart 2007, 21 en 22 mei 2007

Doelgroep: Ervaren bovenschools leidinggevenden die

hebben deelgenomen aan de opleiding Master of Educational

Superintendency of momenteel de functie vervullen van

bestuursmanager of bovenschools/algemeen directeur.

Locatie: Bilderberg Residence Groot Heideborgh, Garderen

Kosten: t 4.450 per persoon (excl. btw, incl. hotelarrangement)

Inschrijven: tot uiterlijk 15 september 2006 via info@deroo.nl

Meer informatie: De Roo Management & Advies,

tel. 033-4647700, of kijk op www.avs.nl >

Professionalisering > AVS School for Leadership

Leidinggeven aan

bovenschoolse en complexe

organisaties

Voor de late beslissers: extra startdag 

op 5 september (aanmelden vóór 1 juli aanstaande)

Deze anderhalf jaar durende opleiding is zowel gericht op

persoonlijke professionele groei, zelfreflectie en competen-

tieontwikkeling als op specifieke managementvaardigheden

die u nodig heeft voor het aansturen van complexe organi-

saties. Naast zelfstudie maken coaching en stage onderdeel

uit van het traject. U kunt ook inschrijven op losse twee-

daagse(n), waarvoor u dan een deelcertificaat ontvangt. 

Als u deze opleiding afrondt, krijgt u vrijstelling voor een

deel van de opleiding Master of Educational Super-

intendency (Tias Business School ). De uitvoering is in

handen van de AVS School for Leadership en Interstudie.

Doelgroep: startende bovenschools managers, schoolleiders

met ambities om ‘bovenschools’ te werken, cluster- of

meerschoolse directeuren en schoolleiders van complexere

organisaties als Brede Scholen en Speciaal Onderwijs. 

Data 2006: 13 juni of 5 september (startdagen), 12/13

september (human dynamics deel 1), 12/13 oktober

(human dynamics en leidinggeven), 21/22 november

(sturen op afstand) 

Data 2007: 23/24 januari (kwaliteitszorg), 13/14 maart

(coachen deel 1), 15 en 16 mei (meesterlijk coachen deel 2),

11/12 september (IPB en good practice), donderdag in

tweede week oktober (afstudeerdag) 

Meer informatie en aanmelden: AVS, Ellen de Jong,

e.dejong@avs.nl of www.avs.nl > Professionaliseringsgids

2006/2007)

Gesubsidieerde opleidingen: 
nog plaatsen vrij!

De AVS verzorgt opleidingstrajecten samen met Inter-

studie. Hierdoor kunt u gemakkelijk instromen bij

Interstudietrajecten en heeft u – in overleg – recht op

bepaalde vrijstellingen wanneer u bij de AVS een soortge-

lijk traject heeft gevolgd. Omgekeerd geeft een gevolgd

traject bij Interstudie recht op vrijstellingen (in overleg)

binnen het AVS aanbod. Dit najaar start Interstudie met

een aantal leergangen voor het PO (opleidingen tot

(adjunct-)directeur of bouwcoördinator, een kweekvijver

en een ontwikkelingstraject voor gevestigde schoollei-

ders). U zult onze AVS adviseurs daarbij regelmatig

tegenkomen. Kijk snel op www.interstudie.nl
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> Bijeenkomsten

Beter vergaderen op school

Vergaderingen die energie geven en die leiden tot kwalitatief

goede besluiten die door alle deelnemers worden gedragen.

Dat kan op scholen die werken via de consentbesluitvormings-

methode. Daarmee leert men hoofd- en bijzaken beter te onder-

scheiden; groter draagvlak en commitment voor besluiten te creë-

ren; met minder vergadertijd toe te kunnen en meer resultaat te

halen uit vergaderingen.

Het Sociocratisch Centrum in Amsterdam organiseert hiervoor

zogenaamde consentspelavonden. De eerste is op 29 juni aan-

staande. Meer informatie leest u op www.sociocratie.nl

> Conferentie

Early English: a good start!

Twintig jaar geleden (augustus 1986) werd Engels in het basis-

onderwijs (EIBO) ingevoerd als verplicht vak. Het Europees

Platform, Vedocep/Levende Talen en EarlyBird grijpen dit jubi-

leum aan en organiseren op 27 september 2006 het congres Early

English: a good start! in de Reehorst te Ede. Dan wordt stilge-

staan bij de positie van het vak en kijkt men vooruit naar de

komende twintig jaar en de (inter)nationale ontwikkelingen voor

vroeg-vreemdetalenonderwijs (VVTO). In de vernieuwde kerndoe-

len basisonderwijs zijn de inhoudelijke eisen aangescherpt en is

nadrukkelijk ruimte gekomen om eerder dan in groep 7 met het

aanbieden van moderne vreemde talen te beginnen. De conferen-

tie geeft een overzicht van de ontwikkelingen op alle denkbare

terreinen van Engels in het primair onderwijs: van de nieuwe

eisen voor EIBO tot en met VVTO Engels in groep 1 en 2. Surf voor

meer informatie naar www.earlyenglish.nl

> Toolkit

Ondersteuning bij intervisie

De toolkit ‘Intervisie’ van CPS geeft intervisiegroepen in het

onderwijs praktische handvatten bij het organiseren en uitvoeren

van intervisie. De toolkit, zowel geschikt voor directie als teamle-

den in het primair onderwijs, is gebaseerd op de praktijkervarin-

gen van groepen vrouwelijke schoolleiders. Met de handreiking

leren intervisiegroepen structureel en effectief werkproblemen

bespreekbaar te maken, deze te analyseren en op te lossen.

De toolkit biedt achtergrondinformatie en koppelt deze aan ver-

schillende actuele thema’s in het onderwijs, zoals integraal per-

soneelsbeleid en het schrijven van persoonlijke ontwikkelplan-

nen. Verder bevat de map tips voor het opzetten en organiseren

van een intervisiegroep en de organisatie daarvan. Tot slot wor-

den de taken en rollen in een intervisiegroep behandeld en diver-

se methodieken met concrete intervisietools beschreven. Een set

intervisiekaarten ondersteunt intervisiegroepen bij het verhelde-

ren van verschillende termen en gevoelsreflecties. Meer informa-

tie en bestellen: www.cps.nl (CPS Uitgeverij).

> Congres

Nieuwe Wet

Onderwijsachterstandenbeleid 

Elsevier Congressen organiseert op 13 september 2006 het con-

gres ‘Nieuwe Wet Onderwijsachterstandenbeleid’ in Meeting

Plaza Hoogcatharijne in Utrecht. Hoofdthema’s zijn de nieuwe

bestuurlijke verhoudingen en de gevolgen daarvan voor school-

besturen en gemeenten, Lokale Educatieve agenda, VVE, schakel-

klassen, en voortijdig schoolverlaten. Kijk voor meer informatie

op www.elseviercongressen.nl

> Conferentie

Taal & Rekenen

Op 13 december 2006 vindt de jubileumconferentie van onder-

wijsvakblad ‘Didaktief’ plaats. Het congres is gewijd aan de twee

basisvakken van het onderwijs: taal en rekenen. Tijdens de confe-

rentie, georganiseerd ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan

van het blad, staat de verbetering en vernieuwing van het taal- en

rekenonderwijs in het primair en voortgezet onderwijs centraal.

Met onder andere een plenaire lezing over hoe kinderen leren en

diverse workshops over bijvoorbeeld effectief taalonderwijs,

rekenen via smartboards en taal & Voor- en Vroegschoolse

Educatie. De conferentie is bedoeld voor leerkrachten, schoollei-

ders, onderzoekers en onderwijsbeleidsmedewerkers. Kijk voor

meer informatie op www.didaktief.nl

> Conferentie

Schoolleider worden én blijven

De Regiegroep Activiteitenplan Schoolleiders PO heeft van het

ministerie van OCW de opdracht gekregen de openstaande

vacatures voor schoolleiders primair onderwijs terug te dringen.

In de Nationale Onderwijsweek organiseert de regiegroep op 4,

5 en 6 oktober in Zwolle drie conferenties over de waarde en

waardering van (school)leiderschap in het primair onderwijs,

bedoeld voor leerkrachten, bestuurders/werkgevers en leiding-

gevenden. Met thema’s als succesfactoren, nieuwe vormen van

leiderschap, duobanen, kweekvijvers en coaching. De regie-

groep bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties voor

schoolleiders, vak- en besturenorganisaties en opleidingen voor

schoolleiders. Het voorzitterschap van de regiegroep ligt bij de

Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA). Na de zomervakan-

tie ontvangen alle scholen en besturen voor primair onderwijs

hierover een folder.



Kader Primair > juni 2006 > 49

> Cursus

Agressie en Geweld 

Het succes van agressiebeleid hangt vooral af van de prioriteit

die het schoolmanagement eraan toekent. Zo’n 700 werknemers

uit het primair en voortgezet onderwijs, die een centrale rol gaan

spelen in het agressiebeleid van de schoolorganisatie, kunnen

gratis deelnemen aan de cursus ‘Intermediair Agressie en

Geweld’. Deze driedaagse cursus is ontwikkeld naar aanleiding

van afspraken die zijn gemaakt in het Arboplusconvenant

´Reïntegratie, Verzuimbeleid en Agressie en Geweld’ en wordt

georganiseerd door het Vervangingsfonds. Vanaf september

2006 vinden de eerste trainingen plaats. Per school kunnen twee

medewerkers deelnemen (bij voorkeur een directielid en een

ander personeelslid). Meer informatie en een aanmeldingsformu-

lier vindt u op de site van het Vervangingsfonds, www.vfpf.nl

> Publicatie

SMART uitvoeren

Vrijwel iedereen in een organisatie worstelt met het planmatig

uitvoeren van taken. Een idee lukt nog wel, een doel is redelijk

snel geformuleerd, maar de uitvoering is vaak lastig. De gids

'SMART uitvoeren is een kunst' sluit aan op het formuleren van

SMART-doelen en biedt de mogelijkheid om te komen tot een

volledig plan van aanpak. Naast de uitleg van het uitvoeren,

bevat het boekje ook een cd-rom. Met deze cd-rom wordt én het

plan van aanpak én een checklist van de te nemen stappen in de

tijd gemaakt. De publicatie ‘SMART uitvoeren is een kunst’

maakt deel uit van een serie van vier: het eerste deel (SMART) is

al eerder verschenen en de delen Visie en Verantwoorden komen

later in 2006 uit. Kijk voor meer informatie en bestellen op

www.smartdoelen.nl

> Lespakket

Cyberpesten

Pesten onder (school)kinderen is van alle tijden. De uitingsvor-

men van pesten veranderen de laatste jaren snel, onder invloed

van de opkomst van moderne communicatiemiddelen. Vrijwel alle

kinderen gebruiken internet om te communiceren. Hoewel het

een medium is met vele mogelijkheden, kan het ook misbruikt

worden. Pesten via internet is doorgaans nog harder dan pesten

in het gewone leven, omdat daders makkelijker anoniem kunnen

blijven en er geen rechtstreeks contact is tussen slachtoffer en

dader. Het nieuwe lespakket ‘Cyberpesten, who cares?´ richt zich

op het voorkómen van cyberpesten. Het is ontwikkeld door GGD

Zuid Limburg, in samenwerking met bureau HALT, politie en een

scholenorganisatie. Het pakket is bedoeld voor groep 7 & 8 van

het basisonderwijs en voor klas 1 en 2 van het voortgezet onder-

wijs. Meer informatie vindt u op www.ggdzl.nl

> Conferentie 

Taal- en leesproblemen 

Hoe kan ik leesproblemen bij kinderen voorkomen? En als ze

toch optreden: hoe ga ik daar het beste mee om? Deze vragen

over taal en lezen in het basisonderwijs staan centraal tijdens

een conferentie op 7 november 2006 in Amersfoort, georgani-

seerd door CPS Onderwijsontwikkeling en advies. Interne en

ambulant begeleiders, leerkrachten, remedial teachers, midden-

managers en schoolleiders en bovenschoolse managers die in

het primair proces geïnteresseerd zijn, krijgen praktische oplos-

singen die ze meteen in hun groep kunnen toepassen. CPS gaat

onder meer in op de knelpunten die de Inspectie onlangs signal-

eerde. Met veel aandacht voor onder meer hardnekkige zwakke

lezers, dyslectische leerlingen, spellingproblemen, problemen

met begrijpend lezen en methodes voor zwakke lezers. Kijk voor

meer informatie op www.cps.nl

> Handreiking

Voor een schoolbreed

taalbeleid

Aandacht voor taal speelt een fundamentele rol op het snijvlak

van onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Weer Samen Naar

School-beleid (WSNS). Basisscholen die hun taalbeleid willen

versterken, kunnen met de handreiking TaalSchakels hun taalbe-

leid kritisch onder de loep nemen en een effectieve, schoolbrede

aanpak tot stand brengen. Met TaalSchakels kunnen scholen hun

huidige methoden en werkwijzen doelgerichter en effectiever

inzetten. Het gaat dus niet om het invoeren van nieuwe metho-

den, maar om het versterken van bestaande aanpakken en het

aanbrengen van meer samenhang in het gehele taalonderwijs van

groep 1 tot en met 8. De handreiking is gebaseerd op veelbelo-

vende werkwijzen in taalbeleid en taalonderwijs. De succesfacto-

ren daarvan zijn vertaald in praktisch overdraagbare termen voor

de gehele periode van het basisonderwijs. TaalSchakels is ont-

wikkeld door Sardes in opdracht van de projectgroep WSNS-OAB.

U kunt de handreiking downloaden via www.sardes.nl
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goed onderwijs door goed management

> Netwerken

Ik geef mij op voor het netwerk:

____________________________________

(t 75 per jaar alléén leden)

Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 

(t 210 leden / t 420 niet-leden)

> Scholing, begeleiding en maatwerk

Neem contact met mij op over de mogelijkheid van een

cursus/training/advisering op maat over:

Stuurt u mij:

Informatie over de opleiding Bovenschools Management

Informatie over een andere cursus:

> Management*

Werken aan leiderschap (boek Anita Burlet, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 

Anneke van der Linde, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Sturen met geld (boek Marcel Verbart, (t 15 leden / t 20 niet-leden)

Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 

t 2 leden / t 4 niet-leden, of gratis downloaden van www.avs.nl )

> Personeelsbeleid*

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

Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )

Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 

t 15 leden / t 20 niet-leden)

nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 

Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden)

Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Berekening personele budget bao sbo 2005-2006**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Formatieberekening sbo 2005 – 2006 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

> Diversen

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

> Lidmaatschap

Aspirant lidmaatschap

Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver

en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid

worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen

t 95 vanaf 1 augustus 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2006.

Lid worden per 1 augustus 2006

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 183 – t 270 (afhankelijk van

het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één

van t 113 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. 

Ik ontvang een acceptgiro van t 113 op mijn naam.

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)

abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 105 (BTW 6%)

voor schooljaar 2006–2007.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

Denominatie: Openb. Alg. bijz. RK PC Ref. Interconf.

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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

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

> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

Kloppen

uw gegevens 

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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management



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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management


