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Plasterk haalt uit naar schoolleiding 
Wetenschappelijke methodiek voor veilige scholen

thema veiligheid > ‘We zijn goed van vertrouwen’ > Veiligheid als kwaliteit van de organisatie 
> Hoe gaat het nu in Hoogerheide? > ‘Homoseksualiteit nog altijd taboe op scholen’ < 



Goed van vertrouwen
Een gesloten vesting willen ze zeker niet worden, dat mag 
bovendien niet van de brandweer. Open deuren zijn toe
gankelijk en gastvrij, maar ook veilig? Basisscholen wor
stelen met deze dilemma’s en kiezen allemaal een eigen 
(midden)weg. Kader Primair nam de proef op de som 
en speelde voor insluiper.
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Hoe gaat het nu in Hoogerheide?
Drie keer per jaar is er een ontruimingsoefening, enkele 
leerkrachten hebben hun BHVdiploma en tijdens het 
teamoverleg worden regelmatig de calamiteitenprotocollen 
besproken. Maar op een moord was niemand voorbereid. 
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‘Alles verandert, behalve het 
denken over onderwijs’
Het lijkt een beetje mode. Opbrengsten van het basisonderwijs 
halen regelmatig het nieuws met een negatieve beoordeling. 
Desondanks vinden nieuwe leervormen maar mondjesmaat 
bijval. Theo Riemersma interviewde onderwijsvernieuwers, 
inspirators en collega’s en bracht hun verhalen samen in een 
bundel  die in september verschijnt bij de APS in Utrecht.
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is 
niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. 
Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking of 
goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende organisatie, 
behoudens de AVS Voordeelpartners.

Ouderinitiatieven belangrijk bij 
segregatie in het basisonderwijs
In maart verscheen bij Forum, Instituut voor Multiculturele Ont
wikkeling, het rapport ‘Gemeenten in actie tegen segregatie in 
het basisonderwijs’. Uit een enquête onder 31 grote gemeenten 
bleek dat in de helft hiervan zwarte en witte kinderen te weinig 
met elkaar in de klas zitten. Pasklare oplossingen bestaan niet, 
maar een aanpak op maat kan wel resultaat opleveren.
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Ook Dijksma 
bezoekt Zweden

De staatssecretaris weet het nu ook. Zo eenvoudig als het in september 

2005 door de heer Van Aartsen werd voorgesteld, is het niet gebleken. De 

buitenschoolse opvang is dan wel op papier in de meeste gevallen geregeld, 

hoe de praktijk straks uitpakt, valt nog te raden. Nu al bereiken ons berich-

ten dat voorgestelde oplossingen straks na 1 augustus niet zullen werken, 

omdat de regelingen wel getroffen zijn, maar het gesleep met kinderen nog 

gewoon doorgaat. 

De AVS heeft al in oktober 2005 gewaarschuwd dat zonder een goede finan-

ciering bij de uitwerking veel schoolleiders noodgedwongen zullen kiezen 

voor de minst bewerkelijke oplossing; gewoon een contractje afsluiten met 

een bestaande opvang in de buurt en klaar is Kees. De staatsecretaris reist 

(misschien wel als laatste van de stroom kijkers die daar de afgelopen jaren 

naar toe is gereisd) naar Zweden om te kijken hoe ze het daar doen. Ze is 

enthousiast als ze de mooie klaargezette voorbeelden ziet. Dat moeten wij 

toch ook kunnen? Dus laat ze weten vijf miljoen(!) uit te trekken om een 

begin te maken in Nederland met de inrichting van brede dagarrangemen-

ten. Dat is omgerekend ongeveer 750 euro per school. Dat is een verdubbe-

ling van het huidige budget! Daar zal de gemiddelde krantenlezer wel van 

onder de indruk zijn.

In Zweden investeert de overheid honderden miljoenen in het onderwijs. 

Daar staan ruime en goed geoutilleerde schoolgebouwen, ruim opgezette 

keukens en overblijfruimtes, sportvelden erbij enzovoort. Kom daar bij ons 

maar eens om kijken. Wat dit ons leert, is dat we niet afhankelijk moeten 

willen zijn van de overheid die ons keer op keer kapittelt, maar niet bereid 

is de hand in eigen boezem te steken. Ik daag scholen en schoolleiders uit 

op zoek te gaan naar partners uit de omgeving van de school, goede dagar-

rangementen (te laten) inrichten en het heft in eigen hand te nemen. De 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt maakt bedrijven veel gewilliger om 

in goede BSO te investeren. Dan gaat het misschien toch nog goed aflopen.

Rest mij u allen een goede, zonnige en welverdiende vakantie toe te wensen 

met de hoop dat u allen weer veilig en goed uigerust klaar staat om ons 

mooie werk te doen. Maar dat doe ik al elk jaar rond deze tijd. <

Kaderspel > Ton	Duif
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Minister Plasterk haalt ongenuanceerd uit 
naar schoolleiding

Minister	Plasterk	van	OCW	stelt	in	zijn	toespraak	op	de	Algemene	Ledenvergadering	van	de	AOb,	dinsdag	

12	juni	jl.,	dat	de	managementlagen	in	het	onderwijs	te	weinig	luisteren	naar	de	leerkrachten.	Hij	reageert	

hiermee	op	de	uitkomsten	van	het	onderzoek,	waaruit	blijkt	dat	de	salarissen	in	het	onderwijs	sinds	1990	

een	koopkrachtdaling	van	9	procent	hebben	geïncasseerd,	terwijl	de	lonen	in	de	marktsector	met	3	procent	

zijn	gestegen,	en	op	de	recentelijk	veel	geuite	kritiek	op	het	niveau	van	het	onderwijs.

“Volkomen Onterecht,” zegt Ton 

Duif, voorzitter Algemene Vereniging 

Schoolleiders (AVS). “In ieder geval 

voor wat betreft het primair onderwijs. 

Directieleden verdienen hier nauwelijks 

meer dan leerkrachten, en bovendien 

kent het po niet de management tus-

senlagen waarover zo vaak in de media 

geschreven wordt.”

Ook stelt Plasterk in zijn toespraak dat 

minstens 20 procent van de leerkrach-

ten in schaal 12 zou moeten komen. 

“Ook hieruit blijkt dat de minister alle 

sectoren op één hoop gooit. Wij als AVS 

willen best dat de leerkrachten in onze 

sector, het po, in schaal 12 terecht kun-

nen komen. Maar in de huidige sala-

rislijn betekent dit dat hij of zij meer 

gaat verdienen dan de directeur. En dat 

lijkt me, zeker gezien het takenpakket 

van de schoolleider en de alsmaar toe-

nemende verantwoordelijkheden, niet 

wenselijk. Wat hieruit wel weer blijkt is, 

dat de aandacht voor de salarissen ook 

in de ogen van de minister naar het VO 

moet uitgaan. Wat maakt dat voor poli-

tici het werken in het primair onderwijs 

toch keer op keer onderbelicht blijft, 

terwijl in onze sector met verreweg de 

meeste leerlingen de basis voor onze toe-

komstige maatschappij wordt gelegd?”, 

aldus Ton Duif.

Plasterk zegt verder dat hij nog wel in 

onderhandeling is over de CAO-inzet 

voor het PO. Hij zet daarbij onder 

andere in op concurrerende arbeids-

voorwaarden en meer differentiatie 

in functies. Ton Duif, AVS: “Laten we 

deze uitspraak als uitgangspunt voor 

verdere gesprekken vasthouden en de 

sneer naar de leidinggevenden als niet 

gezegd beschouwen. Wij hebben in onze 

arbeidsvoorwaardennota onze eisen op 

tafel gelegd en daar zou de minister, 

met deze uitspraak in gedachten, einde-

lijk eens aan tegemoet kunnen komen. 

Want 9 procent koopkrachtdaling is 

natuurlijk niet te verdedigen, zeker 

niet in het licht van de steeds verder 

oplopende tekorten. Van onderwijsper-

soneel, maar vooral ook van leiding-

gevenden in het PO. Als de politiek zo 

doorgaat, is er straks geen directeur 

meer te vinden die gek genoeg is om dit 

essentiële werk te verrichten.” <

Naar	aanleiding	van	Plasterks	uitlatingen	

heeft	de	AVS	een	open	brief	gestuurd	aan	

de	minister.	Deze	is	te	lezen	op	www.avs.nl	
>	Belangenbehartiging	>	Politiek	>	

Beleidsprogramma	juni	2007

Onderwijsnummer: geen cursus, wel informatie
In	de	professionaliseringsgids	(pagina	42)	staat	een	cursus	over	het	onderwijsnummer.	Na	intern	overleg	

is	besloten	deze	cursus	te	annuleren	wegens	gebrek	aan	belangstelling.

Voor mensen die meer willen weten over 

het onderwijsnummer verwijst de AVS 

naar de website van de Stichting PGNO 

(http://www.pgno.nl/po/). De AVS zit 

samen met de besturenorganisaties in 

deze stichting om de scholen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op de invoe-

ring van het persoonsgebondennummer. 

De stichting heeft daarvoor het Proces 

Management Veld (PMV) ingericht om 

de scholen met raad en daad terzijde 

te staan. Het Procesmanagement is 

dé instantie voor al uw vragen en pro-

blemen over het persoonsgebonden-

nummer. <
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Beleidsprogramma kabinet: hoopgevende 
ambities, uitvoeringsmogelijkheden ontbreken
	

Het	beleidsprogramma	dat	het	kabinet	donderdag	14	juni	presenteerde	heeft	een	hoog	ambitieniveau,	

waar	de	AVS	zich	voor	een	groot	deel	goed	in	kan	vinden.	Het	‘wat’	is	redelijk	duidelijk,	maar	het		

‘hoe’		ontbreekt	volledig.	

Randvoorwaarden in tijd, geld en onder-

steuning ontbreken grotendeels. Uit 

de financiële paragraaf blijkt dat de 

beschikbare middelen beperkt zijn geble-

ven. Minister Plasterk geeft aan dat een 

verdere invulling tijdens de begroting op 

Prinsjesdag duidelijker zal worden. Ton 

Duif, voorzitter AVS: “De minister heeft 

kennelijk geen idee wat alles bij elkaar 

gaat kosten. Het aangegeven bedrag van 

1 miljard is bij lange na niet toerijkend 

om ook maar een deel van de ambities te 

realiseren. Als je bij de inhoudelijke doel-

stellingen het benodigde bedrag schrijft 

om dit te realiseren, kom je op een veel 

hoger bedrag uit dan dat er beschikbaar 

is. De ambities zijn hoopgevend, de finan-

ciële paragraaf zeer teleurstellend.”

 

Positief is onder andere de aandacht 

voor de arbeidsmarktproblematiek. 

Zo krijgt het personeelstekort volop 

aandacht, het verminderen van de 

werkdruk wordt genoemd en de arbeids-

voorwaarden moeten verbeterd worden. 

Gemiste kans volgens de AVS is wel 

dat bij de maatregelen ter verbetering 

van de arbeidsmarktpositie (wederom) 

alleen iets staat over de leerkrachten, 

terwijl in de begeleidende tekst het 

 probleem van het tekort aan schoollei-

ders in het primair onderwijs als zeer 

nijpend wordt neergezet.

In het beleidsprogramma zijn twee 

pagina’s vrijgemaakt voor onderwijs. 

De aandachtspunten voor het primair 

onderwijs die genoemd worden zijn 

onder andere: 

•  duidelijker omschrijving van wat 

leerlingen moeten kunnen en kennen

•  meer basisscholen krijgen achter-

standsgeld door het verlagen van 

de drempel

•  meer aandacht voor taal- en 

rekenonderwijs

•  versterken van de kwaliteitszorg door 

scholen te vragen resultaten zicht-

baar te maken

•  het vergroten van de vrijheid voor 

scholen door een verlaging van de 

regeldruk 

•  eerder ingrijpen bij zwakke scholen

•  versterken horizontale verantwoor-

ding (o.a. aan ouders, gemeenten, 

bedrijven)

•  het vergroten van de verantwoorde-

lijkheden van leerkrachten

•  meer nascholingsmogelijkheden

•  forse uitbreiding van het aantal 

 brede scholen

•  meer combinatiefuncties in onder-

wijs, bso en sport tot 2500 fte

 

Uit de financiële paragraaf blijkt waar 

de aandacht echt naar uitgaat. Een aan-

zienlijk deel van het geld, dat sowieso al 

was gereserveerd voor onderwijs maar 

nog geen exacte bestemming had gekre-

gen, gaat naar de invoering van gratis 

schoolboeken in het voortgezet onder-

wijs en naar het verplicht stellen van 

maatschappelijke stages (ook in het VO). 

Maar het meeste geld (747 miljoen in 

vier jaar) gaat naar de kwaliteit van het 

onderwijs in het algemeen. Onder deze 

noemer is samengebracht: voortijdig 

schoolverlaten, terugdringen leerkrach-

tentekort, arbeidsomstandigheden, ove-

rig. En de arbeidsvoorwaarden. Dit alles 

voor de gehele onderwijskolom.

Ton Duif, AVS: “747 miljoen voor het ver-

beteren van de kwaliteit is mooi, maar 

het is wel een heel breed begrip. Zeker 

als daar de verbetering van de arbeids-

omstandigheden onder valt. Maar dan 

zou er geen geld over blijven voor één 

van de andere genoemde aandachts-

punten. De macht van de grote getallen 

werkt hier in het nadeel van het indi-

vidu; er blijft niet zo veel over per per-

soon, als je het omrekent.”

 

Uit de plannen blijkt verder dat er veel 

aandacht uit zal gaan naar de kinder-

opvang, VVE en de brede scholen. Met 

name in de 40 geselecteerde probleem-

wijken wil dit kabinet het aantal brede 

scholen verhogen. In de financiële 

paragraaf worden brede scholen echter 

niet expliciet benoemd.

 

Ton Duif, AVS: “De discrepantie tus-

sen wens en werkelijkheid blijft zoals 

altijd groot. We zullen de minister en de 

staatssecretaris de komende tijd blijven 

wijzen op de door hen zelf omschreven 

ambities en alles op alles zetten de hier-

voor benodigde randvoorwaarden te rea-

liseren. Dat betreft dan niet alleen geld, 

maar ook ondersteuning voor het functi-

oneren als schoolleider, conciërges, tijd 

om een en ander te realiseren en het 

verminderen van de regeldruk.” <
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Kinderopvang	
organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Dé	website	van	de	gezamenlijke	onderwijs
organisaties,	waaronder	de	AVS.	Met	wekelijks	
nieuwe	informatie	op	basis	van	vragen	uit	de	praktijk.

Nu met 

interactief 

forum!

100 miljoen extra voor onderwijs
Gemeenten	krijgen	circa	100	miljoen	extra	voor	het	onderwijs.	Meer	dan	de	helft	van	het	bedrag	(56	miljoen)

is	bedoeld	voor	taalonderwijs	aan	kinderen	van	twee	en	drie	jaar.	Er	gaat	ook	extra	geld	naar	de	brede

schoolontwikkeling	(18	miljoen)	en	naar	de	bestrijding	van	schooluitval.	Dit	maakte	staatssecretaris	

Sharon	Dijksma	op	6	juni	bekend	tijdens	de	Kindertop	in	Hilversum.

Het geld gaat naar de gemeenten. De 

ongeveer 100 miljoen extra voor het 

onderwijs is onderdeel van de 1 mil-

jard euro extra waar de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) al over-

eenstemming over bereikt had met het 

kabinet. De Kindertop is een afsluiting 

van het programmaministerie Jeugd en 

Gezin van de gesprekken in het land.

De AVS is gematigd positief over het 

beschikbare geld. Voorzitter Ton Duif: 

“Het is natuurlijk goed dat Den Haag 

inziet dat er meer geld nodig is voor 

deze issues, maar als je kijkt naar wat 

er nodig is voor goed taalonderwijs, 

zoals methodiekenontwikkeling, vaar-

digheidsontwikkeling van personeel, 

afstemming van kinderopvang en peu-

terspeelzalen op de onderbouw van 

het onderwijs et cetera, dan is 56 mil-

joen voor taalonderwijs nog maar een 

eerste begin. Een belangrijke vraag 

is wat de gemeenten met het geld 

gaan doen, hoe ze dat precies gaan 

uitgeven.”

De 56 miljoen om de taalachterstand 

van peuters aan te pakken is bedoeld 

voor extra lessen tijdens hun verblijf in 

kinderopvangcentra, zodat peuters vol-

doende Nederlands spreken als zij naar 

de basisschool gaan. Dijksma maakte 

ook bekend dat er 18 miljoen euro extra 

gaat naar de bredeschoolontwikkeling 

in zowel de steden als de dorpen. Met de 

brede school wil Dijksma voorzieningen 

als kinderopvang, onderwijs en cultuur 

en sport samenbrengen. De uitvoering 

ligt bij de gemeenten, zoals financiële 

steun voor organisatorische functies. 

“Een gemiste kans”, vindt Ton Duif. “De 

gemeenten hebben de vrije hand in de 

uitvoering, terwijl zij niet de instanties 

zijn die lesgeven. Wij zien liever dat 

scholen het geld krijgen.”

Op de Kindertop maakte minister 

Rouvoet ook bekend dat hij 440 miljoen 

euro uittrekt voor de ontwikkeling 

van Centra voor Jeugd en Gezin. Bij de 

centra kunnen ouders met problemen 

en vragen terecht. In de centra werken 

verschillende organisaties samen die 

zich bezighouden met ondersteuning 

van en informatievoorziening aan 

kinderen en hun ouders. Deze centra 

worden bijvoorbeeld in consultatiebu-

reaus, andere gezondheidscentra, of in 

scholen gevestigd. Rouvoet wil de extra 

hulpverleners vooral in de probleem-

wijken inzetten: ze komen allereerst 

in de vier grote steden en daarna in de 

veertig stadswijken die door de Minister 

voor Wonen, Wijken en Integratie, 

Ella Vogelaar, zijn aangewezen als pro-

bleemwijk. Duif: “Het bundelen van een 

aantal loketten is een positieve ontwik-

keling, daar maakt de AVS zich al langer 

hard voor. Nog onbekend is wat dit pre-

cies voor gevolgen heeft voor de scholen. 

Is de huisvesting toereikend, komen er 

meer taken bij? Ook is nog onduidelijk 

hoe deze centra gaan functioneren. 

Hoe wordt de regie geregeld, hoe zal 

de verhouding tot het onderwijs zijn, 

welke verantwoordelijkheden krijgen de 

centra? Allemaal aspecten die we nader 

moeten onderzoeken.” <
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Nieuwe AVS Voordeelpartner: SMART Board

De	AVS	is	een	nieuwe	AVS	Voordeel	samenwerking	aangegaan	met	VSV,	de	importeur	van	SMART	Board.	

Beide	zijn	van	mening	dat	het	gebruik	van	digitale	schoolborden	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	ten	goede	

kan	komen.	Deze	professionele	samenwerkingspartner	is	tevens	de	uitvinder	van	het	digitale	schoolbord.

AVS-leden krijgen 10 procent voordeel 

bij de aanschaf van een SMART Board 

en 90 euro korting op een gebruikers-

training. De intuïtieve software draagt 

er toe bij dat leerkrachten er snel mee 

overweg kunnen. De software-upgrades 

zijn gratis voor gebruikers en eenvoudig 

te downloaden. De gecertificeerde dea-

lers waar VSV mee werkt, kunnen des-

gewenst meer informatie of een demon-

stratie geven. Deze verkooppunten staan 

vermeld op www.smartboard.nl

SMART Boards kunnen een positief 

effect hebben op het leren en prestaties, 

omdat het de betrokkenheid, de motiva-

tie en het enthousiasme van de leerling 

in de klas kan verhogen. De producten 

van SMART ondersteunen diverse onder-

wijs- en leerstijlen en zijn tevens aanpas-

baar aan meerdere situaties.

Met het interactieve whiteboard kun-

nen leerkrachten en leerlingen toegang 

krijgen tot websites, video’s afspelen, 

afbeeldingen oproepen of opmerkingen 

noteren, met vinger, pen of een ander 

schrijfapparaat. Voordelen zijn bijvoor-

beeld het snel vinden en gebruiken van 

lesmateriaal, dat opgeslagen is. Zo blijft 

het beschikbaar voor leerlingen die 

afwezig waren en is het toegankelijk 

voor andere leerkrachten.

SMART ontwikkelde het eerste inter-

actieve whiteboard in 1987 en is 

momenteel nog steeds marktleider in 

het onderwijs. De bekroonde techno-

logische producten zijn te vinden in 

meer dan 330.000 klaslokalen wereld-

wijd en bevatten onder andere de 

SMART Board Interactive Whiteboards, 

SMART Board software, draadloze acces-

soires, interactive pen displays en onder-

wijssoftware. <

> Meer	informatie:	www.avs.nl	>	

Vereniging	>	AVS	Voordeel
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Wetenschappelijke methodiek voor veilige scholen

De	Arbo	Unie	heeft	samen	met	het	VerweyJonker	Instituut	een	wetenschappelijk	onderbouwde	methode	

ontwikkeld	om	scholen	en	de	omgeving	veiliger	te	maken.	De	nieuwe	methode,	‘Samen	SchoolVeilig’,	

is	geschikt	voor	alle	schooltypen:	PO,	VO	en	BVE.

‘Samen SchoolVeilig’ maakt leerlingen, 

ouders en personeel bewust van hun 

eigen mogelijkheden en verantwoor-

delijkheden. Deze methode levert een 

haarscherpe analyse van de sociale 

veiligheid op en rondom de school. 

Dit geeft concrete handvatten bij het 

bepalen en invoeren van veranderingen 

die van de school een prettiger leer- en 

werkplek maken. 

De eerste pijler van de veiligheidsana-

lyse is het in kaart brengen van de (bele-

ving van) sociale veiligheid. Vanuit het 

perspectief van het onderwijzend perso-

neel, het onderwijsondersteunend per-

soneel, de leerlingen, de ouders en de 

zorgketen rondom de school. Ook wor-

den de veranderkundige mogelijkheden 

van de school doorgelicht. Het resultaat 

is een op de school toegesneden veilig-

heids- en risicoprofiel. De onderzoekers 

koppelen het profiel aan één of meer-

dere preventieprogramma’s en bewezen 

oplossingsstrategieën.

De tweede pijler van ‘Samen School-

Veilig’ is de terugkoppeling in de school. 

Aan alle betrokken partijen worden de 

onderzoeksresultaten en concrete aan-

bevelingen gepresenteerd.

De methode is met succes getest op 

vier scholen en zal vanaf nu landelijk 

uitgerold worden. Voor informatie 

over veiligheidsbeleid kunt u contact 

opnemen met de AVS: Gerda Leeuw, 

g.leeuw@avs.nl, tel 030-2361010. <

> Meer	informatie	over	het	product	“Samen	

SchoolVeilig”	vindt	u	op:	www.arbounie.nl	
en	www.verwey-jonkerinstituut.nl
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Inzendtermijn Jan Kassiesprijs verlengd
Organisaties	en	individuen	hebben	niet	tot	15	juni,	maar	tot	1	juli	2007	de	tijd	om	projecten	in	te	zenden	

voor	de	Jan	Kassiesprijs	2007.	Het	gaat	om	projecten	waarbij	scholen	(primair	en	voortgezet	onderwijs)	

samenwerken	met	amateurkunstenaars	of	amateurkunstverenigingen	in	een	kunsteducatief	project	onder	

of	na	schooltijd.

De Jan Kassiesprijs is in het leven geroe-

pen voor personen en instellingen die 

bijzondere activiteiten ontplooien in 

de kunsteducatie. Dit jaar is het thema: 

samenwerking tussen amateurkunst en 

onderwijs op het gebied van kunstedu-

catie. De Jan Kassiesprijs staat open 

voor zowel organisaties als individuen: 

scholen (ook het speciaal onderwijs) en 

leerkrachten, amateurkunstenaars en 

amateurkunstverenigingen, instellingen 

voor kunsteducatie en consulenten. 

Alle kunstdisciplines, of een combinatie 

hiervan, zijn mogelijk: beeldende kunst, 

dans, literatuur, muziek, theater en 

audiovisueel. Ook toegepaste kunsten 

zoals architectuur, mode en vormge-

ving en wereldcultuur vallen hieron-

der. De jury bestaat uit onder andere 

CDA Tweede Kamerlid Nicolien van 

Vroonhoven en AVS-adviseur Jos Kooij. 

Het prijzengeld van in totaal 4.750 euro 

wordt over vijf prijzen verdeeld.

De projecten kunnen deel uitmaken 

van het schoolcurriculum of uitgevoerd 

worden in het kader van de brede school 

of voor- en naschoolse opvang. <

> Meer	informatie	over	de	criteria,	de	

	procedure	en	een	inschrijfformulier	vindt	

u	op	www.kunstconnectie.nl
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Vooral witte mannen besturen het onderwijs
Sharon	Dijksma,	staatssecretaris	van	Onderwijs,	nam	op	11	juni	het	onderzoek	‘Samenstelling	school

besturen	en	raden	van	toezicht’	in	ontvangst.	Dat	gebeurde	op	het	debat	‘Kleur	(h)erkennen	in	school

besturen’	van	Eutonos,	het	netwerk	van	allochtone	schoolbestuurders	van	het	sbo.	Uit	het	onderzoek,	

dat	Regioplan	uitvoerde,	blijkt	dat	de	onderwijsbesturen	in	po	en	vo	voor	tachtig	procent	bestaan	uit	witte	

mannen	van	boven	de	45	jaar.

Volgens het onderzoek heeft in 2007 

slechts 2,5 procent van de 10.383 

bestuursleden in het primair en voort-

gezet onderwijs een allochtone achter-

grond. In 2003 lag dat percentage nog 

lager, namelijk op 1,6 procent. Besturen 

van islamitische, hindoeïstische en 

openbare scholen hebben de meeste 

allochtone leden. De meeste allochto-

nen vervullen hun bestuurlijke functie 

in het westen van ons land.

Het grote aantal fusies van met name 

kleine PO-besturen is ten koste gegaan 

van het percentage vrouwelijke bestuurs-

leden. In 2003 was 25 procent vrouw, nu 

is dat nog maar 20 procent.

In 56 procent van de besturen in het PO 

en VO is meer dan de helft van de leden 

ouder dan 45 jaar. In 2003 was dat nog 

46 procent.

De meeste schoolbesturen en raden van 

toezicht vinden een allochtone bestuur-

der van meerwaarde voor het onderwijs. 

Ze denken echter ook dat het moeilijk 

is om gekwalificeerde kandidaten te 

vinden. Die mening lijkt niet gestoeld 

op ervaring, want ze werven vooral via 

het eigen old boys network en gaan niet 

bewust opzoek naar allochtonen.

De governance codes voor goed onder-

wijsbestuur kunnen de traditionele 

manier van werven doorbreken. Veel 

(concept) codes schrijven een open wer-

vingsprocedure voor. Juist deze manier 

van werven blijkt beduidend meer 

allochtone kandidaten op te leveren. <

(bron: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt)
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Onderwijsprojecten ondernemerschap in aanmerking 
voor subsidie
Stimulering	en	verankering	van	ondernemerschap	in	het	hele	onderwijs	(van	basis	tot	en	met	

wetenschappelijk	onderwijs)	is	één	van	de	speerpunten	van	het	ondernemerschaps	en	innovatiebeleid	

van	het	kabinet.	In	het	actieprogramma	Ondernemerschap	&	Onderwijs	van	de	Ministeries	van	EZ	en	OCW	

staat	een	aantal	stimulerende	en	prikkelende	acties	op	de	agenda.	Zo	kunnen	instellingen	voor	primair,	

voortgezet	en	beroepsonderwijs	tot	4	oktober	2007	ondernemerschaponderwijsprojecten	aanvragen.	

Onderwijsinstellingen	kunnen	individueel	een	subsidieaanvraag	indienen	of	als	deelnemer	in	een	

samenwerkingsverband.

De subsidie kan een middel zijn om, 

passend bij de missie en visie van de 

school, een koers uit te stippelen die 

niet binnen platgetreden paden ligt. 

In het perspectief van structurele voort-

zetting van de activiteiten kan het nut-

tig zijn om de subsidie te beschouwen 

als een startkapitaal, door met het sub-

sidiegeld een ondernemende activiteit 

op zo’n manier op te zetten dat deze 

(ook zonder vervolgsubsidie) voortgezet 

kan worden.

Uitgangspunt voor de subsidieaanvraag 

is de definitie van de Europese Unie:

“Onder ondernemerschap wordt iemands 
vermogen verstaan om ideeën in daden om 
te zetten. Het omvat creativiteit, innovatie en 
het nemen van risico’s, alsook het vermogen 
om te plannen en projecten te beheren om 
doelstellingen te verwezenlijken. Een onder-
nemende houding helpt iedereen in het dage-
lijks leven thuis en in de maatschappij, het 
helpt werknemers zich bewust te worden van 
hun arbeidsomgeving en kansen te grijpen en 
is de basis voor meer specifieke vaardigheden 
en kennis die ondernemers nodig hebben voor 
sociale en economische bedrijvigheid.”

Deze definitie van ondernemerschap is 

in het onderwijs geen gemeengoed.

Zes sleutelvragen
Bij het schetsen van een ondernemende 

school gaat de AVS uit van zes samen-

hangende aspecten van de schoolorga-

nisatie. Ook voor Senter Novum, waar 

de subsidie aangevraagd moet worden, 

zijn dit sleutelvragen bij de toeken-

ningscriteria van de subsidieaanvraag :

•  wat is het gewenste eindprofiel van 

een leerling die de ondernemende 

school verlaat?

•  welke onderwijshoogtepunten zijn 

kenmerkend voor de ondernemende 

school?

•  hoe draagt de schoolcultuur bij aan 

het gewenste eindprofiel van de 

leerling?

•  welke speciale kwaliteiten worden 

van de leerkrachten en de school-

leiding verwacht?

•  met welke partners uit bedrijfsleven, 

(en non-profitorganisaties) werkt 

de school samen bij het realiseren 

hiervan?

•  hoe draagt inrichting en gebouw 

bij aan de ondernemende school?

De regeling maakt het mogelijk dat 

uiteenlopende projecten in aanmerking 

kunnen komen voor subsidie. Daarbij 

is het wel van belang dat de projecten 

aansluiten op de sectorraamwerken. In 

een sectorraamwerk worden per onder-

wijssector de ambitie, doelstellingen 

en knelpunten op het gebied van onder-

nemerschaponderwijs benoemd. <

> Meer	informatie	over	de	subsidie

aanvraag:	www.lerenondernemen.nl	of	
www.senternovem.nl

> Op	11	oktober	organiseert	de	AVS	het	

symposium	‘Tijd	voor	ondernemerschap’,	

waar	dit	onderwerp	uitvoerig	aan	bod	

komt.	Meer	informatie	over	dit	symposium	

én	het	inschrijvingsformulier	staat	op:	

www.avs.nl			>	AVS	symposium	oktober	

2007.

Ook	kunt	u	met	vragen	contact	opnemen	

met	de	AVS,	Jessica	Povel,	j.povel@avs.nl	
of	0302361010.
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Plezier en voorschoolse educatie maken goede lezers
Ervaringen	uit	Zweden	tonen	aan	dat	voor	en	vroegschoolse	educatie	(VVE)	een	van	de	voorspellers	is	van	

goed	begrijpend	lezen	later.	Daarnaast	doen	leerlingen	die	niet	zo	goed	zijn	in	lezen,	het	beter	in	een	klas	

waar	het	gemiddelde	niveau	hoog	ligt.	Ook	hebben	een	grote	klas,	plezier	in	lezen	en	de	aanwezigheid	van	

boeken	en	kranten	thuis	een	positieve	invloed	op	de	leesprestaties.	Dit	blijkt	uit	het	internationale	promotie

onderzoek	van	Mieke	van	Diepen	naar	begrijpend	lezen	bij	basisscholen	in	35	landen,	waaronder	Nederland.

Het gemiddelde niveau in de klas is van 

grote invloed op de individuele leespres-

taties van leerlingen. ‘Slechte’ klassen 

maken leerlingen slechter, ‘goede’ klas-

sen maken hen beter. Door ‘goede’ en 

‘mindere’ leerlingen af te wisselen, heb-

ben probleemleerlingen minder invloed 

op de rest en doen ze het bovendien zelf 

ook beter. Als scholen hun probleem-

gevallen spreiden over verschillende 

klassen, gaat de leesvaardigheid van alle 

leerlingen erop vooruit.

Vooral het schoolklimaat blijkt in 

Nederland van grote invloed op de lees-

prestaties. Een positieve ‘team spirit’, 

tevreden leerkrachten en betrokken 

ouders zijn allemaal van invloed op de 

individuele leesprestaties. Opvallend 

genoeg doen leerlingen in grote klassen 

het beter dan hun leeftijdsgenoten in 

kleinere groepen. Dat komt mogelijk 

doordat leerlingen in grote klassen 

zelfstandiger moeten zijn. Van Diepen 

keek ook naar de thuissituaties van 

kinderen. De aanwezigheid van vol-

doende boeken en kranten thuis blijkt 

een groot verschil te maken, zelfs wan-

neer rekening wordt gehouden met 

de sociaal-economische achtergrond. 

Regelmatig tv-kijken of computeren 

heeft ook een positief effect op de 

leesprestaties, maar hiervoor geldt: 

overdaad schaadt. Kinderen die meer 

dan drie keer per dag de computer of 

tv gebruikten, scoorden slechter dan 

matige beeldschermgebruikers.

De meeste winst valt volgens Van Diepen 

te behalen bij de individuele leerling. 

Lezen is een zichzelf versterkend proces 

dat begint met plezier. Als een kind een-

maal begint met lezen, gaat het steeds 

gemakkelijker. Hierdoor neemt het 

plezier toe en daarmee weer de vaardig-

heid. Ouders en leerkrachten moeten dit 

proces in gang zetten, vindt Van Diepen.

In de vijf toplanden (Zweden, Nederland, 

Engeland, Bulgarije en Letland) bleken de 

invloeden op de prestaties vergelijkbaar. 

Dit is interessant, omdat landen hierdoor 

van elkaar kunnen leren. Zweden doet 

bijvoorbeeld veel aan voorschoolse edu-

catie, zoals peuterspeelzalen, en levert 

daardoor goede lezers. Nederlandse leer-

lingen zijn na de Zweedse de beste lezers. 

Van invloed zijn het aantal leesuren, het 

moment in het curriculum waarop aan-

dacht is voor begrijpend lezen en voor-

schoolse educatie. <

Variation in Reading Literacy: A Cross-National 
Approach door M. van Diepen
Proefschrift Radbouduniversiteit — 21 mei 2007
(bron: www.onderwijsachterstanden.nl)

Meepraten	over	
speciaal	basisonderwijs?
Kennis	Delen	op	www.avs.nl
>	Werkverbanden	>	Speciaal	basisonderwijs
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Goed van vertrouwen
Basisscholen	over	open	of	dichte	deuren

Een	gesloten	vesting	willen	ze	zeker	niet	worden,	dat	mag	bovendien	niet	van	de	

brandweer.	Open	deuren	zijn	toegankelijk	en	gastvrij,	maar	ook	veilig?	Basisscholen	

worstelen	met	deze	dilemma’s	en	kiezen	allemaal	een	eigen	(midden)weg.	Kader	Primair	

nam	de	proef	op	de	som	en	speelde	voor	insluiper.

Tekst Eva Prins

Over het thema Veiligheid 

HuisvestingBij	de	term	‘veiligheid’	gaan	de	gedachten	vaak	automatisch	richting	ónveilige	zaken.	Een	school

plafond	dat	naar	beneden	valt,	of	een	leerling	die	flink	gepest	wordt	door	klasgenootjes.	Dit	thema	

behandelt	zowel	de	sociale	als	de	fysieke	aspecten	van	veiligheid	en	laat	zien	dat	veiligheid	een	

kwaliteit	is	in	plaats	van	een	term	die	focust	op	(mogelijke)	incidenten.	

Nog	een	paar	weken	en	de	basisschool	sluit	haar	deuren	voor	de	zomervakantie.	Maar	hoe	zit	het	

met	de	‘openheid’	op	een	normale	schooldag?	Journaliste	Eva	Prins	nam	de	proef	op	de	som	en	keek	

hoe	ver	ze	bij	basisscholen	kan	binnenlopen	zonder	aangesproken	te	worden.	Rob	van	de	Biggelaar	

en	Koen	Verwold,	beide	werkzaam	voor	Habilis,	vertellen	in	het	tweede	artikel	over	hun	vernieuwende	

visie	op	veiligheid	op	scholen.	Daarna:	Michel	Brouwer	is	directeur	van	basisschool	KlimOp	in	

Hoogerheide	waar	Jesse	bijna	zeven	maanden	geleden	werd	vermoord.	Hoe	kijkt	hij	nu	tegen	het	

themaonderwerp	aan?	En	tot	slot:	Hoe	veilig	voelen	homoseksuele	leerkrachten	zich	op	school?	

Volgens	diverse	onderzoeken	durft	deze	groep	voor	de	klas	niet	voor	hun	geaardheid	uit	te	komen.

Kijk	voor	het	AVS	cursus	en	trainingsaanbod	op	het	gebied	van	veiligheid	op	pagina	39.

“Hoe bent u binnengekomen?” Ik zit zeker al een paar 

minuten met hem te praten in een verder lege perso-

neelskamer als de man naast mij deze vraag stelt. Hij 

is ondertussen druk doende met bolletjes vogelvoer. 

“Gewoon door de deur”, antwoord ik. Hij reageert ver-

baasd. “Heeft niemand u binnengelaten?” “Nee”, zeg ik 

naar waarheid.

De man blijkt de conciërge en de deur waardoor ik 

twintig minuten eerder de school binnen ben geko-

men, had volgens hem dicht moeten zijn. “De buiten 

spelende kinderen hebben ‘m waarschijnlijk open gela-

ten”, concludeert hij. “Ik zal weer eens in de nieuws-

brief laten zetten dat iedereen daar alerter op is.”
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Ongestoord rondwandelen
Ik ben ‘op bezoek’ bij een school in Amsterdam-

Zuidoost, gelegen tussen groene veldjes in een wijk met 

rijen nieuwbouwhuizen. De eerste twee deuren die ik 

probeer zijn dicht, maar de derde is open en geeft toe-

gang tot links de personeelskamer en rechts de gang. 

In de personeelskamer groet ik iemand en vervolgens 

wandel ik ongestoord de school door, langs lokalen 

waar les wordt gegeven, een lege gymzaal, de verlaten 

administratie- en directieruimte. Allemaal met de deur 

open. Ik ga naar het personeelstoilet en daarna – heel 

brutaal – naast twee leerlingen in de computerruimte 

zitten om mijn e-mail te checken. Vervolgens installeer 

ik me aan een tafeltje in de lege personeelskamer om 

aantekeningen te maken. Een paar mensen lopen in en 

uit, pakken een glas water of zetten kopjes in de vaat-

wasser. Een enkeling groet en uiteindelijk krijg ik dus 

gezelschap van de conciërge. 

Even later schuift ook de adjunct-directeur aan. Zij is 

toevallig binnengekomen en wordt door de conciërge 

op de hoogte gesteld van het doel van mijn insluipactie: 

onderzoeken hoe (on)toegankelijk basisscholen zijn 

voor mensen die er niets te zoeken hebben.

Ze reageert enorm verbaasd als ze hoort dat ik al zeker 

twintig minuten ongestoord mijn gang heb kunnen 

gaan. “Wij zijn er wel alert op om mensen die binnen-

komen, aan te spreken”, zegt ze. “Maar dat is dus blijk-

baar nog een aandachtspunt.”

Lastig balanceren
De school heeft vijf deuren, waarvan twee met een bel. 

In principe zijn tijdens de lessen alle deuren dicht, zegt 

de adjunct-directeur. Maar een strikte regel is dat niet. 

Ze schetst het dilemma. Enerzijds zijn dichte deuren 

het veiligst, anderzijds is het ook onpraktisch omdat 

er gedurende een dag zoveel mensen in en uit willen: 

ouders, kinderen, leerkrachten, overblijfmoeders enz. 

“Dan blijft er wel eens een deur open staan.”

Frits Prior, trainer/adviseur sociale veiligheid bij de 

APS, herkent het dilemma. “Idealiter is een school open 

voor wie goed wil en dicht voor wie kwaad wil”, zegt 

hij. “Maar dat is soms lastig balanceren.”

Na de moord op de 8-jarige Jesse in een basisschool in 

Hoogerheide eind vorig jaar, laaide op alle basisscholen 

de discussie over veiligheid in relatie tot open en dichte 

deuren op. “Sindsdien is de teneur een beetje: veilig is 

dicht”, zegt de adjunct-directeur, die liever niet met 

naam genoemd wil worden. “Maar ik denk dat het niet 

haalbaar is als een school altijd helemaal dicht is. En 

ook niet wenselijk. We moeten geen gesloten inrichting 

worden. Bovendien: als iemand kwaad wil, kan dat 

altijd. Ook als alles op slot is.”

Vertrouwde omgeving
Deze geluiden zijn ook op andere scholen te beluis-

teren. “Het is een illusie te denken dat je een drama 

als moord zou kunnen voorkomen”, zegt Hester 

Hungerink, locatieleider van obs de Horizon in 

Harmelen.

Op deze dorpsschool kom ik met mijn insluipactie niet 

ver. Gelijk na binnenkomst word ik aangesproken door 

een juf die op weg is naar buiten. “Zoekt u iemand?”, 

vraagt ze vriendelijk.

Iedereen is er volgens Hungerink op de Horizon alert 

op om ‘vreemden’ aan te spreken en sinds de moord op 

Jesse nog extra. “Op uitdrukkelijk verzoek van de kinde-

ren”, zegt ze. Behalve veilig, is dat volgens de locatielei-

der overigens ook ‘gewoon gastvrij’. >

Kader Primair  Juni 2007 ��



De twee buitendeuren van de school zijn nooit op slot. 

Hungerink: “Al zouden we het willen, het mag niet van-

wege de brandveiligheid. Maar ik denk ook dat afgeslo-

ten deuren de kinderen juist een onveilig gevoel geven. 

Een vertrouwde omgeving waar iedereen elkaar kent en 

mensen opletten, dat geeft een veel veiliger gevoel.”

Zoveel onbekenden
“Vreemden aanspreken? Daar is geen beginnen aan”, 

reageert Ronald Copier. Hij is directeur van obs ’t Zand, 

een nieuwe school die is gehuisvest in een gloednieuw 

multifunctioneel gebouw in de Utrechtse Vinexwijk 

Leidsche Rijn. In het gebouw huizen onder andere nog 

een basisschool, een peuterspeelzaal, een kinderdag-

verblijf, een sportzaal en een gezondheidscentrum. 

Daarnaast heeft obs ’t Zand, die nu nog slechts vijftig 

leerlingen telt, lokalen verhuurd aan andere scholen 

en aan een culturele instelling. Er lopen volgens Copier 

daardoor zoveel onbekenden rond, het zou een dagtaak 

zijn die allemaal aan te spreken. “Maar”, zegt hij, “als je 

een 17-jarige jongen was geweest, had ik je waarschijn-

lijk wel aangesproken. Die valt wel op.” Ik, een 35-jarige 

vrouw, doe dat niet. Daar lopen er immers dagelijks 

tientallen van in een school: moeders, overblijfkrach-

ten, juffen. Maar het is volgens de adjunct-directeur 

in Amsterdam ook wel een beetje de cultuur in het 

basisonderwijs dat je iemand niet aanspreekt. “Mensen 

denken al snel; ‘die zal wel ergens bij horen.’ En in een 

multifunctioneel gebouw als ’t Zand leeft die gedachte 

dus nog veel sterker.”

Extra aandacht voor veiligheid

Waar	op	een	‘gewone’	basisschool	nog	wel	eens	vergeten	wordt	

de	deur	op	slot	te	draaien,	zijn	andere	type	scholen	elke	dag	met	

veiligheid	bezig.	Denk	aan	justitiële	scholen	of	ZMOKscholen,	

zoals	de	Dr.	C.P.	van	Leersumschool	in	Zeist,	een	cluster4	school	

met	autistische	leerlingen.	De	school	heeft	één	ingang.	“Die	

deur	is	nu	nog	gewoon	open”,	zegt	directeur	Brandt	Brandsema.	

“We	hebben	hier	autistische	leerlingen,	die	mogen	niet	

ongelimiteerd	naar	buiten.	Maar	af	en	toe	is	het	handig	als	ze	

onder	begeleiding	van	een	klassenassistent	buiten	even	kunnen	

afkoelen.”

Ondanks	dat	openheid	een	heel	bewuste	keuze	is,	wil	Brandsema	

op	termijn	met	ouders	de	discussie	voeren	of	ook	op	zijn	ZMOK

school	de	deur	op	slot	moet.	“De	vraag	is	of	we	iedereen	hier	

maar	vrijelijk	naar	binnen	moeten	laten	lopen.	Dat	kan	eigenlijk	

helaas	niet	meer	in	deze	maatschappij.	Soms	lopen	hier	

bijvoorbeeld	ouders	naar	binnen	die	geen	contact	meer	met	hun	

kind	mogen	hebben.”

De	school	heeft	voor	zulke	gevallen	een	‘incidentmeldformulier’.	

“Er	wordt	altijd	actie	ondernomen,	passend	bij	wat	er	is	

gebeurd.”	Ook	voor	leerlingen	geldt	dit	veiligheidsbeleid.	

“Onlangs	hebben	we	bijvoorbeeld	een	jongen	na	een	timeout	

en	schorsing	van	school	verwijderd.	Je	blijft	nu	eenmaal	met	je	

vingers	van	een	leerkracht	af.”
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Schijnveiligheid
’t Zand wordt in principe van ’s ochtends vroeg tot 

’s avonds laat gebruikt én ‘bewaakt’ door een beheer-

der. Hij kan echter onmogelijk alle zes de deuren en 

alle gebruikersruimten tegelijkertijd in de gaten hou-

den. De basisschool huist op de tweede en derde verdie-

ping. Om bij de hoofdingang te komen, moet je langs 

het kantoor van de beheerder. Ik kan echter ongezien 

naar boven lopen. Directeur Copier toont zich daar 

 weinig verbaasd of geschrokken over.

“Nog los van het feit dat sommige deuren vanwege 

noodroutes en brandveiligheid niet op slot mogen of 

kunnen, vind ik ‘alles op slot’ ook schijnveiligheid”, 

zegt hij. “Natuurlijk is het heel vervelend als er een 

laptop of portemonnee wordt gejat, maar dat tast 

mijn gevoel van veiligheid niet aan. Ik vind het veel 

belangrijker dat we een goed calamiteitenplan hebben 

en nooduitgangen en dat de leerkrachten alle ouders 

kennen. Leerkrachten lopen altijd met de klas mee naar 

buiten en een kind wordt absoluut niet meegegeven 

aan iemand die ze niet kennen. In dat geval wordt eerst 

moeder of vader gebeld. Dat is veel meer mijn idee van 

veiligheid.”

Goed van vertrouwen
Frits Prior van de APS, die voor zijn werk veel op basis-

scholen komt, merkt dat veel scholen een ‘veilige 

school’ meer associëren met ‘sociale veiligheid’ dan 

met ‘beveiliging’. Toch constateert Prior wel een ten-

dens dat basisscholen steeds alerter worden op wie 

er binnenkomt en er ook steeds vaker voor kiezen 

de buitendeur(en) tijdens de lessen dicht te houden. 

Voordat een school tot zulke maatregelen overgaat, 

is er echter wel vaak een incident, op de eigen of een 

andere school, geweest.

“De basis is denk ik wel dat we goed van vertrouwen 

zijn”, zegt Ronald Copier. “En dat hoop ik ook nog heel 

lang te blijven.” <

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

Tijd voor ondernemerschap

Een	ondernemende	school	toont	initiatief	en	denkt	

in	kansen.	De	(bovenschools)	directeur	is	regisseur,	

de	AVS	helpt	ondernemen.	

Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	op	www.avs.nl	
>	Nieuws	&	Agenda	>	Agenda	>	Congresagenda	>	

Tijd	voor	ondernemerschap.

Vroegboekkorting bij inschrijving vóór 1 juli 2007!

Bezoek het AVS-symposium! 11 oktober 2007, Zwolle

goed onderwijs door goed management
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Veiligheid als kwaliteit 
van de organisatie

‘Alleen	de	school	kan	zich	op	een	normale	manier	tot	het	gezin	richten’

Veiligheid	gaat	niet	over	conflicten	of	incidenten,	maar	over	het	opbouwen	van	

goede	relaties,	aldus	Rob	van	den	Biggelaar	en	Koen	Verwold,	beiden	adviseur	

bij	organisatieadviesbureau	Habilis.	Samen	ontwikkelen	ze	een	integrale	visie	op	

veiligheid	in	het	onderwijs.

Tekst Bert Nijveld

Wat is er volgens jullie mis met de huidige gang van zaken  
op scholen als het gaat over veiligheid?
“Wat wij merken is dat men sterk focust op incidenten 

die plaatsvinden. Het gaat meer over onveiligheid dan 

over veiligheid. Dat levert niet veel meer op dan allerlei 

plannen, ideeën en protocollen die deze incidenten 

moeten helpen voorkomen. De traditionele manier om 

naar veiligheid te kijken is nogal arbo-technisch. Men 

formuleert een beleid, besteedt aandacht aan een aan-

tal technische veiligheidszaken, vervolgens vindt com-

petentieversterking plaats door allerlei trainingen zoals 

omgaan met agressie en oudergesprekken en ten slotte 

is er nog de component van opvang en nazorg. Alles 

geënt op het voorkomen van incidenten. Veiligheid is 

nooit een primair proces, maar meer een faciliterende 

kwestie. Iets wat erbij komt en als lastig wordt ervaren. 

Tijd, geld en aandacht is er pas als er een concrete drei-

ging ligt of er incidenten hebben plaatsgevonden. Een 

aanpak die dan volgt heeft korte tijd succes, waarna 

de aandacht weer wegebt. De beschikbare tijd en de 

middelen zijn hard nodig voor andere zaken. Tot een 

volgend incident gebeurt. Zo krijg je een golfbeweging. 

Wij zeggen dat je die slinger moet doorbreken door het 

echt over veiligheid te hebben. Veiligheid is een kwa-

liteit van een organisatie die veel meer oplevert dan 

alleen maar het voorkomen van incidenten.”

> thema veiligheid

Rob	van	den	Biggelaar:	“Het	grootste	onderscheid	met	de	
traditionele	zienswijze	is	dat	wij	veiligheid	niet	zien	als	lastig	
bijproduct,	maar	als	een	kern	van	waaruit	je	als	school	gaat	
opereren:	veiligheid	in	plaats	van	onveiligheid.”
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Hoe kan het beter, wat is precies jullie visie op veiligheid  
in het onderwijs?
“Wij zien veiligheid niet als een op zichzelf staand 

onderwerp waaromheen je activiteiten organiseert. 

Neem als voorbeeld pestgedrag. Volgens het oude recept 

ga je een protocol maken en dat met de kinderen bespre-

ken. Maar je kunt ook opmerken dat het tegenovergestel-

de van pesten is goed samen spelen. Creëer het gewenste 

gedrag naast hetgeen je probeert op te lossen. In plaats 

van aandacht voor het pesten richt je je op de vraag of er 

gespeeld wordt. Het spelen is een kwaliteit, niet pesten is 

een afwezigheid van iets. Je ziet momenteel overal initi-

atieven om meer structuur te brengen in het spelen van 

kinderen op het plein. Met een pot verf kun je al speelzo-

nes afbakenen waar bepaalde spelactiviteiten plaats kun-

nen vinden. Je hebt beter oog op verstoringen van gedrag 

en kinderen zijn positief bezig. Er wordt meer gespeeld 

en het risico dat er iets fout gaat, is kleiner. Dit sluit 

naadloos aan op onze visie. Probeer kwaliteit te halen 

uit het probleem dat er ligt.

Ander voorbeeld. Agressie van ouders richting leer-

krachten. Vaak is het zo dat wanneer je een leerkracht 

vraagt naar de relatie met ouders er een antwoord volgt 

in de trant van ‘ik heb er geen last van’. Maar ‘geen 

last van’ is geen relatie. Probeer een goede relatie te 

benoemen en kijk wat er voor nodig is om die op te 

bouwen. Als een ouder nooit naar school komt en nu 

opeens wel, dan is de kans groot dat hij of zij dit doet 

vanuit een probleem. En een probleem komt nooit 

alleen. Heb je wel een relatie opgebouwd, dan kun je 

die gebruiken op het moment dat iemand toch ont-

spoort. Komt iemand nooit op het tienminutengesprek, 

dan heb ik daar een aandachtspunt, zie ik een risico. 

Relatievorming is een van de belangrijkste elementen 

in onze visie, naast ondernemerschap.”

Ondernemerschap? Hoe past dat in jullie visie?
“Hier komt de ketengedachte in beeld. In het klassieke 

model is de gemeente regisseur van een keten waarin 

allerlei actoren zoals jeugdzorg, scholen, de politie, 

het bureau Halt een rol hebben. Er wordt een probleem 

gesignaleerd, vervolgens moet daarover gecommuni-

ceerd worden naar een coördinator, die zijn of haar 

activiteiten weer moet afstemmen. Vaak ben je al te 

laat, omdat een probleem pas als een probleem gezien 

wordt als het langdurig optreedt. En de kans dat het 

daarna in de afstemming misgaat, is levensgroot.

In onze visie ontkom je er niet aan dit anders vorm 

te geven. De school is de enige instantie die een wet-

telijke basis heeft om ouder en kind op een positieve, 

constructieve manier aan te spreken, die zich op een 

normale manier tot een gezin kan richten. Op gedrag, 

of op wat dan ook. Al die andere actoren komen pas 

in actie op een signaal, op een probleem dat er al is. 

Je kunt al in een veel eerder stadium constateren dat 

je een aantal kwaliteiten, zoals het contact maken, 

niet goed ontwikkelt. Het ontbreken van kwaliteit is 

op zichzelf een risico.”

Dus opnieuw extra werk en verantwoordelijkheid 
 neerleggen bij de school?
“Natuurlijk is dit best even schrikken, men heeft inder-

daad al werk genoeg. Aan de andere kant is de school, 

zoals gezegd, de enige die deze functie op een normale 

manier kan uitoefenen. Je moet het onderwijs daarom 

in die rol bekrachtigen en faciliteren, zodat ze daad-

werkelijk die andere rol in de wijken kan vervullen.”

Hoe kun je jullie visie in enkele zinnen samenvatten  
en wat gaan we hiervan merken?
Het grootste onderscheid met de traditionele ziens-

wijze is dat wij veiligheid niet zien als lastig bijproduct, 

maar als een kern van waaruit je als school gaat opere-

ren: veiligheid in plaats van onveiligheid. Veiligheid is 

een kwaliteit die je bijna als in een kwaliteitssysteem 

gaat ontwikkelen in de organisatie. Omdat je weet dat 

op het welzijn van leerkrachten, op betrokkenheid van 

ouders en op de motivatie van leerlingen winst te beha-

len is.

Na de zomer starten we met een pilot bij een groot 

bestuur. Een samenhangend veranderkundig oplei-

dings- en adviestraject dat naar schatting drie tot vier 

jaar in beslag zal nemen, wil het echt in de organisa-

tie landen. Zodra meer bekend is over de resultaten, 

maken we dat bekend.” <

Koen	Verwold:	“Als	een	ouder	nooit	naar	school	komt	en	nu	
opeens	wel,	dan	is	de	kans	groot	dat	hij	of	zij	dit	doet	vanuit	een	
probleem.	En	een	probleem	komt	nooit	alleen.”
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‘Veiligheid creëer 
je niet met hoge hekken 
en camera’s’
Michel	Brouwer	kijkt	terug	op	1	december	en	de	periode	daarna

Drie	keer	per	jaar	is	er	een	ontruimingsoefening,	enkele	leerkrachten	hebben	hun	

BHVdiploma	en	tijdens	het	teamoverleg	worden	regelmatig	de	calamiteitenprotocollen	

besproken.	Maar	op	een	moord	was	niemand	voorbereid.

Tekst Noortje van Dorp

Het is vrijdagochtend 1 december en de leerlingen van 

groep 5 van de rooms-katholieke basisschool Klim-Op 

in Hoogerheide zijn in de aula bezig met een activiteit. 

De 8-jarige Jesse is al snel klaar. Van zijn juffrouw mag 

hij een werkje uit het klaslokaal gaan halen. Het duurt 

lang voordat Jesse terugkomt. Zijn juf gaat kijken. 

Vlak daarvoor heeft een andere leerkracht iemand in 

school zien lopen die zij niet kon plaatsen. De juf van 

groep 5 vertrouwt het niet helemaal en loopt daarom 

samen met directeur Michel Brouwer de school door 

naar haar klaslokaal. Daar vinden ze Jesse op de grond. 

Inmiddels overleden.

“Gek genoeg was het eerste wat ik dacht: dit wordt 

geen normaal sinterklaasfeest’, vertelt directeur 

Michel Brouwer (45) thuis op de bank. Ik bleef heel 

rustig, of dit nu de adrenaline was of van hogerhand 

kwam, de hele tijd is het mij gegeven om rustig te 

blijven. Ik zeg bewust ‘gegeven’, dit kan je niet leren. 

Ik zou het een directeur niet kwalijk nemen als hij gil-

lend wegrent.”

Brouwer en de desbetreffende juf krijgen al snel hulp 

van een derde collega. “Je moet direct actie onderne-

men”, vertelt Brouwer, terwijl hij peinzend een slok 

van zijn koffie neemt. “Tegen die tijd waren de eerste 

ouders al op school om hun kind op te halen. 

Ik ben een rondje gaan maken langs de klassen met 

de boodschap naar leerkrachten: ‘Er is een kind ver-

moord’. Alleen de rauwe waarheid. De leerkrachten 

hebben de kinderen verteld dat er iets ergs was gebeurd 

en dat ze ’s middags vrij kregen.”

Draad oppakken
Zowel die vrijdagavond als op zaterdagmiddag zijn er 

informatiebijeenkomsten voor de ouders en belangheb-

benden. Maandagochtend, als de leerlingen nog vrij 

zijn, komt het team van Klim-Op bij elkaar, bijgestaan 

door hulpverleners. “Gezamenlijk hebben we gekeken 

hoe we de situatie moesten aanpakken”, legt Brouwer 

uit. “Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we zo 

snel mogelijk alles weer ‘normaal’ wilden hebben. Het 

sinterklaasfeest en de kerstmaaltijd zijn daarom ook 

gewoon doorgegaan, zij het in een iets minder uitbun-

dige versie. We wilden, voor zover kinderen het aan-

konden, eerlijk zijn en ze vertellen wat er aan de hand 

was. Kinderen hebben aan een korte uitleg voldoende. 

Daarna gaan ze er zelf mee aan de slag en komen wel 

met vragen, mochten ze die hebben.”

Veel kinderen kunnen in de weken na de moord de 

draad weer snel oppakken. Groep 5 heeft van het lege 

tafeltje van Jesse een speciaal plekje gemaakt met een 

foto en wat spulletjes.

> thema veiligheid
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Op slot
Na de moord rijst bij politiek en onderwijzend 

Nederland al snel de vraag of dit drama te voorko-

men was. “Extreem gesteld denk je soms dat het had 

gekund”, reageert Brouwer. “Maar dan ga je naar 

maatregelen toe die niemand wil hebben: hoge muren, 

prikkeldraad en (camera)beveiliging. Je kan een brede 

meneer voor de deur zetten die iedereen moet kennen 

die naar binnen wil. Maar de verdachte is een ‘bekende’ 

van school (de stiefbroer van een klasgenootje van 

Jesse), het kan je dus alsnog gebeuren.”

Maria van der Hoeven, destijds minister van Onderwijs, 

roept na de moord scholen op de deuren op slot te 

doen. Is dat de oplossing? “Minister Van der Hoeven 

heeft onze school na de moord bezocht. Haar warme, 

bescheiden houding heeft veel indruk op me gemaakt. 

Maar ik denk dat je met gesloten deuren een schijnvei-

ligheid creëert. Mensen die kwaad willen, komen toch 

wel binnen. En dan nog: een school met hoge muren en 

beveiligingspoortjes, voel je je daar veilig? De primaire 

taak van school is dat kinderen een gevoel van veilig-

heid hebben en zich thuis voelen. Wij zijn een veilige, 

gezellige school. Bij ons staat de deur, onder toeziend 

oog, nog steeds open. Mocht er niemand bij de deur 

 zitten, dan maken bezoekers gebruik van de bel.”

Protocollen
Is er een manier waarop een school beter voorbereid 

kan worden op calamiteiten? Zijn scholen bijvoorbeeld 

voldoende uitgerust om vervelende situaties aan te 

kunnen? Brouwer vindt dat er genoeg goede calami-

teitenplannen zijn. “Maar dat zijn gortdroge teksten. 

Ik wil dit gaan concretiseren met mijn verhaal en 

mijn adviezen. Ik ben, samen met een collega, bezig 

met het schrijven van een handleiding. Het blijft een 

persoonlijk verhaal, maar wel ondersteund met voor-

beelden uit de praktijk van de periode na 1 december, 

waar iemand iets mee kan, of in ieder geval zijn eigen 

conclusies uit kan trekken.” Een voorbeeld is het con-

tact met de media. “Het calamiteitenplan zegt: wees 

duidelijk naar de media, wijs één woordvoerder aan. Ik 

heb daarbij ook nog bewust de keuze gemaakt om maar 

met een beperkt aantal media te praten: een lokale 

krant, een regionale televisiezender, het Jeugdjournaal 

en NOVA. Daar heb ik het bij gelaten. Ik wilde geen 

sensatieverhalen.”

Protocollen zijn, en blijven waarschijnlijk, droge 

 hypothetische teksten. Kan je daar als school iets aan 

doen? Brouwer: “Bij ons op school was het al gebrui-

kelijk om deze protocollen regelmatig te bespreken. >

Foto:	Gerard	Helt

Michel	Brouwer	op	het	schoolplein	van	basisschool	KlimOp
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Ik vind het erg belangrijk dat mijn team weet wat de 

protocollen zijn en dat we deze, nog belangrijker, aan-

passen op ons schoolbeleid. Zo maak je met je eigen 

team eigenlijk ‘protocollen op maat’.”

Verandering
Basisschool Klim-Op is, dik een half jaar na dato, 

nog steeds dezelfde school als voor de moord. Na de 

verschrikkelijke decemberochtend heeft de school-

directeur kort te maken gehad met paniekreacties 

van ouders. Maar niemand heeft het de school kwa-

lijk genomen dat dit heeft kunnen gebeuren. Op het 

schoolplein is er op het eerste gezicht weinig meer te 

merken van het verlies. De leerkrachten zijn niet meer 

bang, al is niet iedereen weer volledig aan het werk. 

Zo’n vijf procent van de leerlingen (voor het grootste 

gedeelte afkomstig uit groep 5) heeft nog wel angst. 

Bijvoorbeeld om naar de wc te gaan, of alleen door de 

gang te lopen. Nog steeds geldt dat wanneer een kind 

behoefte heeft om erover te praten, de leerkracht daar 

tijd voor vrijmaakt.

“Ik denk dat er zeker een vergrote bewustwording is 

ontstaan”, aldus Brouwer. “Er lopen blijkbaar ernstig 

gestoorden rond die dit doen. Het is een beetje een 

11 september-gevoel. Dingen die tot nu toe onwerkelijk 

waren, kunnen daadwerkelijk gebeuren. Er is altijd 

wel een plek of een gelegenheid om kwaad te doen. Je 

probeert kinderen te beschermen, maar ze niet in een 

glazen stolp op te voeden. Er gebeuren ook erge din-

gen op deze wereld. Het is belangrijk dat ze dat weten. 

Vroeger was ik alleen bezorgd als onze dochters met 

hun fietsjes de straat op gingen. Nu realiseer ik me dat 

het onheil overal kan zitten. Ook op school.”

“Ik heb het hele gebeuren ervaren als een uitermate 

lastige spagaat”, verzucht Brouwer. “Ik ben een persoon 

én een directeur. Het is niet makkelijk om die twee 

gescheiden te houden.” Het slikken en maar doorgaan 

komt begin dit jaar voor Brouwer dan ook even tot stil-

stand. “Eind januari voelde ik dat ik niet meer verder 

kon. Dat was het moment van mijn eigen dieptepunt. 

Ik heb een time-out genomen en individueel hulp 

gezocht. Als ik er extern niet meer mee geconfron-

teerd zou worden door terugkomende gesprekken met 

ouders, politie en justitie, zou ik er niet meer dagelijks 

aan denken. Gelukkig zijn er dagen die meevallen en 

er zijn ook dagen die best leuk zijn. Helemaal geweldig 

is het nog niet. Dit heeft lang nodig om te slijten.” <

Hulp op maat
Onderwijsadviesorganisatie	KPC	Groep	heeft	speciaal	voor	

het	adviseren	van	een	school	bij	een	calamiteit	het	KPC	

Calamiteitenteam	opgericht.	“Ons	team	kan	na	een	calamiteit	

de	school	ondersteunen	in	de	organisatie”,	vertelt	Ine	Spee,	

senioradviseur	bij	KPC	Groep.	“Meestal	worden	we	na	één	of	

twee	dagen,	na	de	eerste	chaos,	gebeld	en	bekijken	we	samen	

met	de	school	wat	er	nodig	is	om	door	deze	moeilijke	tijd	heen	

te	komen.”

De	adviseur	van	het	Calamiteitenteam	bespreekt	bijvoorbeeld,	

telefonisch	of	ter	plekke,	met	de	directie	wat	de	gebeurtenis	voor	

alle	geledingen	heeft	betekend.	Wat	heeft	het	met	de	leerlingen	

gedaan?	Hoe	is	het	met	de	ouders	en	de	leerkrachten?	“Soms	

is	er	bijvoorbeeld	specifieke	aandacht	voor	het	team	nodig”,	

aldus	Spee.	“Een	heftige	gebeurtenis	kan	een	team	de	eerste	

dag	heel	hecht	maken,	maar	na	een	paar	dagen	gaat	iedereen	

op	een	eigen	manier	met	emoties	om.”	Het	advies	van	Het	KPC	

Calamiteitenteam	is	gratis.	“Voor	het	uitvoeren	van	de	aanbe

velingen	kan	de	school	ons	inhuren,	maar	ook	kiezen	voor	een	

andere	organisatie”,	aldus	Spee.	“Die	keuze	staat	hen	vrij.”

Kan	het	Calamiteitenteam	ook	als	er	(nog)	niets	aan	de	hand	is	

ingeschakeld	worden?	“Het	is	goed	om	als	school	voorbereid	

te	zijn”,	reageert	Spee.	“Niemand	denkt	dat	er	op	zijn	of	haar	

school	iets	ergs	gebeurt.	Maar	het	kan	wel.	Het	Calamiteitenteam	

kan	bijvoorbeeld	gevraagd	worden	om	een	school	te	adviseren	

over	de	calamiteitenprotocollen.	Is	een	school	goed	voorbereid?	

Het	is	natuurlijk	ook	verstandig	als	een	school	zelf	met	het	

docententeam	de	protocollen	doorneemt	en	goed	op	de	hoogte	

is.	Bij	calamiteiten	denk	je	snel	aan	dood	en	rouw,	maar	bijvoor

beeld	seksuele	intimidatie	op	school	kan	ook	een	grote	impact	

hebben	op	het	team,	de	leerlingen	en	de	ouders.”

Kijk	voor	meer	informatie	en	de	calamiteitenprotocollen	van	

Het	KPC	Calamiteitenteam	op	www.kpcgroep.nl/calamiteiten.
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‘Homoseksualiteit nog 
altijd taboe op scholen’

Roep	om	aandacht	voor	homo’s	in	diversiteitsbeleid

Beleid	tegen	homodiscriminatie?	Niet	nodig,	want	dat	probleem	speelt	bij	ons	op	

school	helemaal	niet,	zeggen	directeuren.	Zo’n	vijf	procent	van	de	bevolking	is	

openlijk	homoseksueel,	het	speelt	dus	altijd,	aldus	Grada	Schadee,	secretaris	van	de	

Lesbohomogroep	van	de	AOb	(450	leden).	“Bovendien	durven	leerkrachten	zich	over	

hun	geaardheid	niet	uit	te	spreken.”

Tekst Jaan van Aken

Homoseksualiteit in het onderwijs blijkt een inge-

wikkeld onderwerp. Diverse onderzoeken signaleren 

onveiligheid voor homo’s of lesbiennes op school, 

maar ondertussen zijn er geen leerkrachten of school-

leiders te vinden die het probleem erkennen en van-

uit hun eigen hun ervaring willen vertellen. Volgens 

Schadee geeft dat het taboe al aan. “De mensen zijn 

heel angstig, ook als zij anoniem mogen vertellen. 

Vergeet niet: het gaat over hen persoonlijk. Zo’n 

gesprek raakt ze echt.”

In ‘Het doet hier alles’, een publicatie van de APS (2005) 

over homoseksualiteit op scholen, staan verschillende 

redenen van scholen om géén aandacht aan het onder-

werp te besteden: ‘Dat speelt bij ons niet. Als het echt 

zo erg was, zou ik het toch wel gemerkt hebben. Wij 

voldoen globaal aan de eisen die de Inspectie op dit ter-

rein stelt en dat is het uiterste wat we kunnen doen.’ 

Het boekje noemt dit ‘belemmerende overtuigingen’.

Geen probleem
Jelmer de Vries* kan zich aansluiten bij het idee ‘dat 

speelt bij ons niet´. Hij staat voor groep 6 van een basis-

school in Den Haag, ondervindt geen narigheid en wil 

daar wel over vertellen. “Mijn collega’s weten dat ik 

homoseksueel ben en dat is geen enkel probleem. Naar 

bijeenkomsten met partners neem ik ook gewoon mijn 

man mee.” Zijn leerlingen weten het officieel niet. 

“Ik vertel sowieso niet veel over mijn privéleven. Als 

een leerling vraagt of ik een vrouw heb, geef ik eerlijk 

antwoord, maar ik vertel niet door.” Wel noemt hij de 

naam van zijn partner regelmatig. “Kinderen die één 

en één optellen, kunnen het dus weten. Dat ik het niet 

vertel, is niet omdat ik bang ben voor de consequenties, 

maar omdat ik gewoon geen zin heb in discussie.”

Hoewel De Vries zelf geen problemen ervaart, ziet 

Schadee het feit dat hij – in de klas – niet open voor 

zijn homoseksualiteit uitkomt als een beperking van 

zijn vrijheid. “Voor mij zegt dat genoeg. Kijk, kinderen 

hebben vaak wel geleerd om mensen met een handi-

cap niet uit te schelden. Dat hebben ze gewoon mee-

gekregen van huis uit. Voor homo’s gaat dat niet op. 

Eigenlijk zijn homo’s vogelvrij. Voor pesterijen, onge-

wenste intieme vragen en discriminatie.”

Negatieve ervaring
In het onderzoek Beter voor de klas, beter voor de school 
(2003, RutgersNissoGroep) gaf 52 procent van de homo-

seksuele mannen en 58 procent van de lesbische vrou-

wen aan een negatieve ervaring met collega’s of leerlin-

gen te hebben gehad. Globaal een kwart schrijft dit toe 

aan seksuele voorkeur. Twaalf procent van de mannen 

en vier procent van de vrouwen zegt vanwege de sek-

suele voorkeur wel eens voor een baan in het onder-

wijs geweigerd te zijn. ‘Het doet hier alles’ (APS) meldt 

ook dat jaarlijks homoseksuelen afhaken. Ze verlaten 

het onderwijs met stress, met ziekteverschijnselen of 

gewoon om af te zijn van de negatieve bejegening.

> thema veiligheid
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Directies en homobeleid

Ook	directies	werd	gevraagd	naar	hun	beleid	rond	homosek

sualiteit.	De	meeste	schoolleiders	wilden	Kader	Primair	niet	te	

woord	te	staan.	“Het	speelt	niet,	of	het	algemene	beleid	tegen	

discriminatie	is	voldoende”,	luidde	de	argumentatie.

Bert	Kortekaas,	directeur	van	de	Monchyschool	in	Arnhem,	was	

wel	bereid	te	reageren.	Zijn	school	heeft	geen	specifieke	aan

dacht	voor	homoseksualiteit	in	het	sociale	veiligheids	en	diver

siteitsbeleid.	“Het	probleem	doet	zich	niet	voor.	Toevallig	wer

ken	er	geen	homoseksuele	leerkrachten	op	onze	school,	maar	

binnen	de	stichting	werken	wel	homoseksuele	leerkrachten	en	

directeuren.	Daar	wordt	niet	zo	moeilijk	over	gedaan”,	stelt	hij.

Hij	vraagt	zich	af	of	het	nodig	is	het	verbod	op	homodiscrimi

natie	expliciet	in	de	regels	te	zetten.	“Dan	doe	je	aan	positieve	

discriminatie.	Je	plaatst	mensen	in	een	uitzonderingspositie	

door	het	expliciet	in	de	regels	te	zetten.”

Leerkrachten	besteden	in	de	groepen	aandacht	aan	het	onder

werp	bij	thema’s	als	pestgedrag.	Uitschelden	tolereert	de	

school	niet.	“Als	iemand	voor	homo	uitgescholden	wordt,	laten	

we	leerlingen	een	werkstuk	maken	over	schelden.”

Zijn	school	werkt	volgens	de	principes	van	De	Vreedzame	

School.	“Daarin	staat	dat	we	met	respect	met	elkaar	omgaan	

en	geen	onderscheid	maken	naar	ras,	geloof,	of	geaardheid	en	

dat	geldt	dus	ook	voor	homoseksualiteit.”

Schoolleiders	die	zelf	kampen	met	problemen	rond	hun	

geaardheid,	of	vragen	hebben	over	homoseksuele	leer

krachten	in	hun	team/leerlingen	op	school,	kunnen	contact	

opnemen	met	de	AVS	Helpdesk,	0302361010,	of	kijken	op	

www.centrumschoolenveiligheid.nl

Diversiteitsbeleid
Om dit te voorkomen zou de school in het diversi-

teitsbeleid aandacht moeten besteden aan verschillen 

tussen culturen, geloven en seksuele voorkeuren, stelt 

Schadee. Met daarbij een helder en open beleid over 

homoseksualiteit op school. “Het beleid tegen homo-

discriminatie moet expliciet in de regels staan. Zo voelt 

een leerkracht zich gesteund door de directie en is dui-

delijk wat hij kan en mag doen als hij gediscrimineerd 

wordt om zijn geaardheid. Je bent overgeleverd aan 

de willekeur van de school zolang er niets in de regels 

staat”, zegt Schadee.

De Vries uit Den Haag vindt het niet nodig homodiscri-

minatie expliciet in de schoolregels op te nemen. “Ik 

zou me als dat wel het geval was niet veiliger voelen. 

Je collega’s kunnen je dan nog steeds met de nek aan-

kijken. Het gaat erom dat je vertrouwen in je collega’s 

kunt hebben. Discriminatie mag bij ons op school über-

haupt niet, dat is genoeg.”

Inspectie
De Onderwijsinspectie heeft in 2003 het toezicht aange-

scherpt en vraagt scholen sindsdien naar maatregelen 

ter verbetering van de situatie van homoseksuele leer-

lingen en leerkrachten.

Maar inmiddels heeft de Inspectie de teugels alweer 

laten vieren, vindt Peter Dankmeijer. Hij strijdt al jaren 

voor homo-emancipatie, werkt voor de afdeling diver-

siteitsbeleid van MOVISIE en heeft zijn eigen adviesbu-

reau. Dankmeijer: “Er valt weinig te controleren, zegt 

de Inspectie. Voor zover ik weet zijn ze er zo’n beetje 

mee gestopt het onderwerp aan te kaarten. Terwijl de 

Inspectie er bovenop zou moeten zitten, omdat leer-

krachten toenemende homovijandigheid ervaren en 

daardoor weer wat meer in de kast gaan.”

De Onderwijsinspectie ontkent dat de aandacht ver-

slapt is. “We controleren de wettelijke verplichting om 

een veilige school te zijn voor leerlingen en docenten. 

Op de scholen met een veilige omgeving komt homo-

seksualiteit niet altijd ter sprake. Niet alle scholen zijn 

al zover, dat constateren wij ook”, reageert persvoor-

lichter Harm van Gerven.

Pesten
Ook Dankmeijer pleit ervoor het homobeleid in te bed-

den in het veiligheids- en diversiteitsbeleid. “Door veel 

aandacht aan de sfeer op school te besteden, komt er 

vanzelf meer respect voor homoseksualiteit. Aandacht 

voor diversiteit en respect zou al op de basisschool moe-

ten beginnen.”

Dankmeijer ontwikkelde daarvoor de methode 

Leefvormen. Over pesten, rolverschillen, emancipatie 

én homoseksualiteit. “Je kunt leerlingen laten zien dat 

er verschillende relaties zijn, hoe je vriendschappen 

sluit en wat mannen- en vrouwenrollen zijn. ‘Homo’ 

staat voor alles wat afwijkt en stom is. Je kunt leer-

lingen uitleggen dat je iemand beledigt op grond van 

 seksuele voorkeur.”

Hij heeft de indruk dat homoseksualiteit bij deze rege-

ring meer op de kaart staat dan bij de vorige. Vanuit 

de homobeweging bood hij de regering in juni een 

plan aan: Ontwikkel een lessenpakket over seksuele 

diversiteit, omgangsvormen en burgerschap. En ban 

het scheldwoord homo uit door concrete gedragsregels 

en door het trainen van leerkrachten om de regels te 

handhaven. “Het aanpakken van het scheldwoord homo 

is een mooi doel voor de komende jaren. Zo kan je de 

negatieve sfeer rond homoseksualiteit indammen.” <

*Jelmer de Vries heet in werkelijkheid anders.
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Veiligheid

De	afgelopen	weken	heeft	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunnen	reageren	op	onderstaande	

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

> uw mening telt – webpoll

bedrag	van	7000	euro.	Dat	betekent	onder	andere	detectoren	

in	iedere	klas,	hal,	gang	etc.	Bekabeling	om	alle	computers	

vast	te	zetten	et	cetera.	Het	gevolg	hiervan	is	veel	glasscha

de	en	beschadigde	computers/kasten	en	dergelijke	door	

vandalen	die	toch	meerdere	keren	geprobeerd	hebben	om	

computers	te	stelen.	We	hebben	ze	allemaal	nog,	maar	tegen	

welke	prijs?”

G. Moerkamp van Daltonschool De Meer in Amsterdam 

koos voor stelling 2:

“Je	merkt	al	sinds	jaar	en	dag	dat	een	scholen	in	de	grote	

steden	niet	zo	‘open’	kunnen	zijn	als	ze	zouden	willen.	Om	te	

voorkomen	dat	drugsverslaafden,	zwervers	en	andere	onge

node	gasten	insluipen,	doen	we	de	Amsterdamse	schooldeur	

dicht	als	de	kinderen	binnen	zijn.	Ouders	en/of	kinderen	die	

te	laat	zijn,	bellen	aan.	Zo	doen	we	dat	en	blijven	dat	ook	zo	

doen.”	

H. Haddering van obs G.A. De Ridder in Beilen 

koos voor stelling 3:

“Wij	willen	een	school	zijn	waar	een	kind	zich	veilig	voelt.	

Gesloten	deuren	(deuren	die	op	slot	zijn)	dragen	daar	niet	

aan	bij.”

Nieuwe webpoll

De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunt	

reageren	luidt:

Over werkdruk wordt veel gesproken, maar er wordt te 

 weinig aan gedaan

 

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

ik	nog	niet	uit.

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

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

neem	ik	stappen.	Voor	zowel	mijn	team	als	mijzelf.	Dat	is	

nu	nog	niet	aan	de	orde.

•	 	Oneens!	Op	mijn	school	zijn	oplossingen	bedacht	om	

werkdruk	te	verminderen.	Er	wordt	echt	wat	aan	gedaan.

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

Iedere school moet tegenwoordig beveiligd worden door 

bijvoorbeeld een afgesloten (voor)deur, camera’s en/of 

detectiepoortjes.

[11%]

•	 	Helemaal	mee	eens,	het	is	helaas	niet	meer	van	deze	tijd	

om	de	voordeur	open	te	laten	staan.

[39%]

•	 	Enigszins	eens,	maar	de	beveiligingsmaatregelen	moeten	

wel	in	verhouding	staan	tot	het	karakter	van	de	school.	

[50%]

•	 	Onzin,	dit	soort	maatregelen	dragen	niet	bij	aan	de	veilig

heid	op	school.	Oplossingen	liggen	elders.	

Enkele reacties

R. Jansen van de Montessorischool in Amsterdam  

koos voor stelling 2:

“Ik	heb	met	een	school	van	300	leerlingen	niet	altijd	over

zicht	wie	welk	kind	komt	halen.	Laatst	heb	ik	toch	iemand	

aangesproken	die	met	een	onduidelijk	verhaal	de	school	

inkwam	‘voor	een	baan’.	Uit	alles	bleek	dat	het	om	een	

smoes	ging	om	zijn	aanwezigheid	te	verklaren.	Ik	heb	hem	

de	school	uitgestuurd	en	begeleid	tot	aan	de	voordeur.	

Zonder	conciërge	(ziek)	is	het	enige	toezicht	dat	ik	nu	heb	

mijn	raam	en	de	elektrische	deuropener.”

M. Tonnaer van De Horst in Echt koos voor stelling 3:

“Het	nemen	van	beveiligingsmaatregelen	wekt	de	indruk	

dat	we	alles	in	de	greep	kunnen	houden.	We	zorgen	op	die	

manier	voor	een	schijnveiligheid.	Het	wil	niet	zeggen	dat	je	

roekeloos	moet	zijn.	In	Amerika	zijn	alle	scholen	beveiligd,	

wat	levert	het	op?”

R. Koopman van Joannes XXIII Utrecht koos voor stelling 1:

“Het	is	helaas	niet	anders,	althans	in	de	wijk	waarin	onze	

school	is	gesitueerd.	Ook	bij	ons	gaat	de	schooldeur	dicht	

en	is	niet	van	buitenaf	open	te	krijgen.	Eerst	aanbellen	dus.	

Detectiepoortjes	gaan	te	ver	op	de	basisschool.	Maar	een	

goede	alarminstallatie	is	onontbeerlijk.	Wij	hebben,	als	

gevolg	van	de	aanschaf	van	een	totaal	nieuw	computerpark,	

de	beveiliging	moeten	aanpassen	voor	het	niet	geringe	
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“De kern van een goed marketingbeleid op school ligt 

in het kunnen verkopen van de kwaliteiten van de 

school, het naar buiten toe profileren van de sterke kan-

ten en het voortdurend afstemmen van mogelijkheden 

van de school op de wensen en belangen van de ouders. 

Door een gericht marketingplan voor je school te schrij-

ven kun je invloed uitoefenen op het keuzeproces van 

ouders en daarmee de toekomst voor je school veilig 

stellen.” Dit is de uitleg in het marketingcommunica-

tieplan van De Duizendpoot, met twee basisscholen 

in Geleen en Lindenheuvel. Jolanda Kleyn, een van de 

twee (waarnemend) directeuren van De Duizendpoot: 

“De lichte daling van ons leerlingenaantal is te verkla-

ren door de hoeveelheid geboortes, de locatie van een 

van de twee scholen in een achterstandswijk en verhui-

zingen naar België, waar het onderwijs niets kost. We 

zijn rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we ons 

nog meer konden onderscheiden en tegelijkertijd kwa-

litatief goed onderwijs bieden. Een ouder uit de MR die 

studeerde aan de Hogeschool Zuyd opperde een marke-

tingplan als afstudeerproject te maken. Acht studenten 

zijn er toen mee aan de slag gegaan.”

Het marketingplan bevat alle (noodzakelijke) ingrediën-

ten voor de profilering van ‘het merk’ De Duizendpoot: 

missie en visie, SWOT-analyse, doelgroepen, boodschap, 

strategie, communicatiemiddelen, tijdsplanning en 

begroting. En uiteraard de ‘unique selling points’ 

(usp’s). Die gaan bijvoorbeeld over het belang dat de 

school hecht aan zorgstructuur, het individuele kind, 

goede sfeer, creativiteit, integratie (multiculturele 

school), leerprestaties en veiligheid. Kleyn: “We horen 

van ouders dat ze bij De Duizendpoot in een warm 

bad terechtkomen vanwege de prettige ontvangst met 

uitgebreide rondleiding, de sfeer en de openheid die 

er heerst. Bij ons staat er maar één leerkracht op het 

plein, meer is niet nodig. Via onze methode Leefstijl 

is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwik-

keling van de kinderen. Elke (dreigende) ruzie wordt 

direct uitgesproken. Een belangrijke reden voor ouders 

om voor De Duizendpoot te kiezen.”

De PR-commissie van de school is nu aan zet om de 

school op de kaart te zetten. Diverse communicatiemid-

delen zijn bij de ’open dag’ ingezet, zoals advertenties 

in dagbladen, posters en een folder. De laatste twee 

waren ook te zien bij tand- en huisartsen, winkels, 

wijkcentra et cetera. Er wordt een PR-kist aangeschaft, 

waar allerlei promotiemateriaal inzit (vlaggen, pennen 

en dergelijke) dat gebruikt kan worden bij festiviteiten 

of promotiedagen. Kleyn: “Een aantal middelen hadden 

wij nooit aan gedacht, zoals adverteren in kerkblaadjes 

en buurtwijkblaadjes. Ik kan iedere school aanraden te 

werken met een PR-commissie en een marketingplan. 

Zo’n plan geeft een analyse van je school, je onderzoekt 

waar je je leerlingen vandaan haalt en het maakt je 

verkoop- en verbeterpunten inzichtelijk. Een tip: om 

gericht te werven kun je zelfs adressen bij de gemeente 

opvragen!”

Ook een creatieve aanpak op uw school? Mail uw sug-

gestie naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Schoolmarketingplan zet De Duizendpoot 
op de kaart

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

aan.	Huisvesting,	ongewenste	imago’s,	bureaucratie,	et	cetera.	Openbare	basisschool	De	

Duizendpoot	had	onder	andere	te	kampen	met	een	lichte	daling	van	het	aantal	leerlingen,	zoals	

wel	meer	basisscholen	in	Nederland.	De	school	koos	voor	een	nietalledaagse	oplossing:	een	

marketingcommunicatieplan.			Tekst Winnie Lafeber

> zo kan het ook

Jolanda	Kleyn	(links),	Janine	Diependaal	(midden),	student	van	de	
Hogeschool	Zuyd,	en	Ronald	van	Drenth	(rechts),	lid	van	de	MR	en	
tevens	student	aan	de	hogeschool	Zuyd,	bij	de	presentatie	van	het	
marketingcommunicatieplan.
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De functie van directeur, of bovenschools directeur, is 

in het geheel niet eenduidig. De ene directeur kan een 

wezenlijk andere taak hebben dan zijn collega binnen 

een vergelijkbare schoolorganisatie. Het verschil berust 

op de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van wie 

de organisatie stuurt, leidt en organiseert.

Grofweg kan de taakinhoud van de (bovenschoolse) 

directeur verdeeld worden in leiderschapstaken en 

managementtaken. De leiderschapstaak van de direc-

teur richt zich op beleidsontwikkeling voor de school 

(een koers bepalen voor de school). Dit beleid speelt 

zich af op het terrein waarvan op bestuursniveau of op 

bovenschools managementniveau is beslist dat dit de 

beleidsvrije ruimte is voor de scholen. De directeur ope-

reert hierin als leider. Hij stelt doelen voor de school op 

basis van een bepaalde visie en stippelt de weg uit om 

deze visie operationeel te maken. Hij neemt in deze rol 

de personeelsleden mee in het zich richten op de koers, 

het enthousiasmeren, het de neuzen één kant op krij-

gen, et cetera.

De leiderschapstaak van de bovenschoolse directeur 

is vergelijkbaar met die van de directeur op de school, 

deze taak strekt zich uit over meerdere scholen. De 

managementtaak van de (bovenschoolse) directeur 

richt zich op de organisatie van de school of scholen, 

het consolideren van veranderingen, het vertalen van 

het (school)beleid naar tactisch en operationeel beleid 

en het organiseren van de werkprocessen. Dit doet hij 

al dan niet georganiseerd in een managementteam.

De scheidslijn tussen managementtaken en leiderschap-

staken is niet altijd eenduidig te trekken. Dit is in feite 

ook niet nodig. Iedere (bovenschoolse) directeur heeft 

in de praktijk een mix van taken. Wel is het, bij het 

beschrijven van de functie van directeur en van boven-

schoolse directeur, van belang om bewust te zijn van 

het onderscheid en stil te staan bij de vraag of de orga-

nisatie overwegend een leider nodig heeft of dat de rol 

van manager meer tegemoet komt aan de behoefte. De 

beantwoording van deze vraag is sterk afhankelijk van 

de vraag welke taak het bovenschools management zich 

stelt en wat de visie is van bestuur en/of bovenschoolse 

directie ten aanzien van de autonomie van scholen. Met 

andere woorden, wanneer de bovenschoolse directie zich 

tot taak stelt de strategische koers invulling te geven 

met tactisch en operationeel beleid, bestaat er weinig 

beleidsruimte bij de scholen. Op de school zal dan meer 

een manager dan een leider nodig zijn.

Indien er op bovenschools niveau uitsluitend een 

globale koers wordt uitgezet en het bovenschools 

management zichzelf als taak stelt de directeuren te 

ondersteunen en te faciliteren, leidt dit op de school 

tot de directeur als leider en minder als manager. Dit 

leidt er overigens toe dat op de school dan waarschijn-

lijk ook de behoefte gaat bestaan aan een functie die de 

managementtaken in zich herbergt.

Uiteraard is het gekozen bestuursmodel op zijn 

beurt weer van invloed op de vraag of er een boven-

schoolse directie bestaat, dan wel een bovenschools 

management(team).

Zoals uit het bovenstaande blijkt, zal bij het creëren 

van een functiebouwwerk de rol van de (bovenschoolse) 

directeur goed tot uiting moeten komen. Wanneer veel 

functies beschreven moeten worden, is het raadzaam 

om bij de directiefuncties te beginnen. Wanneer deze 

functies goed beschreven zijn, kunnen vervolgens de 

overige functies hierop aansluiten qua taken en qua 

verantwoordelijkheden. <

Jannita	Witten	(j.witten@avs.nl)	is	adviseur	bij	de	
AVS	op	het	gebied	van	werkgeverszaken	(arbeids

voorwaarden,	rechtspositie,	sociale	zekerheid	en	

personeelsbeleid).		Als	gecertificeerd	functiewaardeerder	

zet	ze	zich	ook	in	voor	functiewaardering.

Directiefuncties in het functiebouwwerk

Scheidslijn	tussen	managementtaken	en	leiderschapstaken	niet	altijd	eenduidig
Invoering	van	bovenschools	management	of	een	(andere)	wijziging	in	de	directiestructuur	vraagt	

om	bezinning	op	de	directietaken	en	–functies	binnen	de	organisatie.	Deze	bezinning	kan	leiden	

tot	een	aanpassing	van	het	functiebouwwerk	op	bestuursniveau.	Een	belangrijke	vraag	daarbij	is:	

heeft	de	school	behoefte	aan	een	leider,	of	aan	een	manager?

Tekst Jannita Witten
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Op de kwaliteitsaspecten van de leerlingenzorg en 

het leerstofaanbod is sinds mei 2002 vooruitgang 

geboekt, aldus het Onderwijsverslag. Landelijke per-

centages laten zien dat bij planmatige uitvoering van 

de zorg sprake is van een verdubbeling van het aantal 

scholen dat in voldoende mate aan de te stellen eisen 

voldoet. Daarnaast hebben 2,5 keer zo veel scholen 

nu een leerstofaanbod voor Nederlandse taal en reke-

nen dat voldoet aan de kerndoelen. Dat zijn positieve 

ontwikkelingen.

Hierbij in ogenschouw nemend dat 70 procent van de 

sbo-scholen planmatig aan verbeteractiviteiten werkt 

en dat op 90 procent van de sbo-scholen instrumenten 

en procedures gehanteerd worden om de ontwikkelin-

gen van de kinderen te volgen.

Het onderwijsverslag laat ook de mindere punten zien:

•  De helft van de scholen voor sbo staat nog onder 

intensief toezicht.

•  Een fors aantal scholen loopt het risico (zeer) zwak 

functionerend te worden.

Dit is geen goede zaak en hier past een gedegen actie 

op het terrein van intensieve kwaliteitszorg toegespitst 

op het ontwikkelingsperspectief.

Belangrijke door de Inspectie genoemde ontwikkelpun-

ten zijn: “Gebruikmaking van de (toets)gegevens om 

vast te stellen of de kwaliteit van de opbrengsten vol-

doende is, het trekken van conclusies voor het onder-

wijs op basis van trendanalyses en het sterker “plan-

nen” van het onderwijs op basis van het potentieel van 

de leerlingen.”

Feit is weliswaar dat deze indicatoren 10.3 (‘de school 

stelt bij plaatsing voor iedere leerling een ontwikke-

lingsperspectief vast’) en 10.5 (‘de school volgt of de 

leerling zich ontwikkelt conform het ontwikkelings-

perspectief en maakt naar aanleiding hiervan berede-

neerde keuzes’) sinds twee jaar zijn opgenomen. Dat 

neemt echter niet weg dat deze belangrijke punten in 

de scholen ontwikkeld moeten worden.

Uit onderzoek is gebleken dat plannend handelen 

betere resultaten geeft dan volgend handelen. Ook 

heeft het hebben van hoge verwachtingen van kinderen 

een positief effect op het uiteindelijke resultaat van 

de leerling. In het sbo-landschap zijn daarom op dit 

moment veel activiteiten op het gebied van het ontwik-

kelingsperspectief te zien. Het is zeker raadzaam voor 

de school om zich af te vragen hoe het vaststellen van 

het instroomprofiel en het verwachte uitstroomprofiel 

er uit moet komen te zien. Op verschillende plaatsen in 

Nederland gaan sbo-scholen de koppen bij elkaar steken 

(tijdens een gezamenlijke studiedag bijvoorbeeld) om 

deze vraag te beantwoorden. Ervaringen van scholen 

die hier al mee hebben gewerkt kunnen daar worden 

gedeeld langs de weg van ‘kennis vermenigvuldigen 

door delen’.

Veel Leerlingvolgsystemen hebben een speciale 

versie/variant voor het sbo. Dotcomschool, Parnassys, 

Cito, ABC-primair -om er maar enkele te noemen- 

 voorzien in de mogelijkheden om een dergelijk 

perspectief te genereren, waarbij niet moet worden 

vergeten dat de menselijke inschatting altijd van 

het grootste belang dient te zijn. <

Bob	Ravelli	(b.ravelli@avs.nl)	is	adviseur	bij	de	AVS	
op	het	gebied	van	Onderwijs	&	Leerlingzorg.	Ook	is	

hij	namens	de	AVS	ambassadeur	bij	het	PO	Platform	

Kwaliteit	en	Innovatie.

Goed en ander nieuws voor speciaal 
basisonderwijs

Planmatig	verbeteren	werkt
Uit	het	Onderwijsverslag,	dat	jaarlijks	door	de	Inspectie	van	het	Onderwijs	wordt	uitgevoerd,	

blijkt	dat	het	goed	gaat	met	–	onder	andere	–	de	leerlingenzorg	in	het	sbo.	Wel	valt	nog	een	slag	

te	maken	als	het	gaat	om	het	sterker	‘plannen’	van	het	onderwijs	op	basis	van	het	potentieel	

van	de	leerlingen.

Tekst Bob Ravelli
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Sectorvorming mag diversiteit 
niet belemmeren

De laatste elf Kader Primairs hebben in deze column 

diverse personen hun licht en visie laten schijnen 

over de noodzaak te komen tot een sectorale vertegen-

woordiging. Aan mij de eer deze serie af te sluiten. 

Ik heb, ter voorbereiding van deze column, de vorige 

bijdragen nog eens doorgelezen. Voor- en tegenstanders 

zijn het er over eens dat sectorvorming de diversiteit 

en de autonomie van scholen in de sector niet mag 

belemmeren. Maar daar houdt het gemeenschappe-

lijke wel op. Hieruit blijkt dat het niet eenvoudig is 

alle ideeën op één lijn te krijgen. Half mei hield de 

Kerninitiatiefgroep (voorheen de Pettelaargroep) een 

bijeenkomst voor bestuurders en genodigden om te 

spreken over de vorm en inhoud van een dergelijke 

organisatie. Ook hier bleek dat de visies van bestuur-

ders en schoolleiders soms ver uiteenliepen. Sprak de 

een nog van scherpe scheiding tussen de sectororgani-

satie en de besturenorganisaties, de ander sprak van 

een integrale benadering. Van mijn kant wil ik graag 

proberen een samenhangende visie over het belang van 

deze ontwikkeling te beschrijven, geënt op mijn visie 

wat de samenleving straks van ons vraagt.

Wat mij voor ogen staat is een moderne netwerkorgani-

satie, waar schoolleiders en bestuurders de verbinding 

zoeken met de maatschappij, waarin gezocht wordt 

naar werkbare oplossingen om de hedendaagse, maar 

ook de toekomstige problemen op te lossen, waar scho-

len en hun besturen garant willen staan voor modern 

onderwijs. Een organisatie die haar leden bijstaat in het 

realiseren van top-onderwijs van het hoogste niveau. 

Een organisatie die met het gezicht naar de leden staat 

en waar de leden ook het beleid bepalen. Een orga-

nisatie die de diversiteit van het primair onderwijs 

beschouwt als een groot goed. Een organisatie met 

hoogwaardige dienstverlening aan de leden. Een orga-

nisatie die de dialoog zoekt met de leden, maar ook 

met organisaties die belangen hebben bij het onder-

wijs. Een sectororganisatie die spreekt met bestuurders, 

schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere stakehol-

ders. Kortom, een organisatie van en voor het veld. En 

zeker niet een organisatie die naar binnen is gericht 

en die de rol van het departement nog eens stevig over 

doet. Er zijn partijen in het veld die dat laatste beeld 

maar al te graag als hét schrikbeeld van de toekomst 

uitdragen.

Willen we zo’n ideaalbeeld bereiken, dan zullen we 

keuzes moeten maken. De huidige besturenorganisaties 

zullen hun activiteiten gaan herzien en zich voorbe-

reiden op een nieuwe rol als profielorganisaties op het 

gebied van levensbeschouwing en identiteit, de AVS zal 

haar vakbondsactiviteiten gaan herpositioneren en het 

sectorale belang onderbrengen in de nieuwe sectoror-

ganisatie. Dat vraagt van alle partijen visie, maar vooral 

ook moed in de komende periode. Na lang discussiëren 

is daarover binnen de stuurgroep sectorvorming einde-

lijk overeenstemming bereikt. De projectgroep kan dus 

aan de slag om dit ideaal te verwezenlijken. Doen we 

het goed, dan geldt straks de sector primair onderwijs 

als hét voorbeeld van hoe een moderne sectororganisa-

tie samen met de scholen en hun omgeving werkt aan 

de toekomst van de Nederlandse samenleving. Want 

onze verantwoordelijkheid is groot. Zonder top-funde-

rend onderwijs is onze toekomst als samenleving in 

gevaar. Door de handen ineen te slaan gaan we daar 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor dragen. Is er 

een mooier ideaal denkbaar? <

De	AVS	heeft	de	ontwikkelingen	richting	één	sector

organisatie	voor	het	primair	onderwijs	uitvoerig	besproken	

in	Kader	Primair	Special	(december	2005)	en	Kadernieuws	

Extra	(maart	2007).	Diverse	personen	uit	het	onderwijsveld	

gaven	hierover	hun	mening	in	de	vorm	van	een	column.	

AVSvoorzitter	Ton Duif	sluit	af.

> column sectororganisatie

“Doen we het goed, dan 
geldt straks de sector primair 
onderwijs als hét voorbeeld” 
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Ouderinitiatieven belangrijk 
bij segregatie in het 
basisonderwijs

‘Etnische	segregatie	in	grote	steden	voltooid’

In	maart	verscheen	bij	Forum,	Instituut	voor	Multiculturele	Ontwikkeling,	het	rapport	

‘Gemeenten	in	actie	tegen	segregatie	in	het	basisonderwijs’.	Uit	een	enquête	onder	

31	grote	gemeenten	bleek	dat	in	de	helft	hiervan	zwarte	en	witte	kinderen	te	weinig	met	

elkaar	in	de	klas	zitten.	Pasklare	oplossingen	om	segregatie	te	bestrijden	bestaan	niet,	

maar	een	aanpak	op	maat	kan	wel	resultaat	opleveren.

Tekst Ans Aerts

Zestien van de 31 grote gemeenten gaven aan dat ze 

te maken hebben met etnische segregatie op de basis-

school, vijftien hebben hier niet of nauwelijks last van. 

Van segregatie is sprake als een school veel meer, of 

juist veel minder allochtone leerlingen heeft dan er in 

de omringende wijk wonen. Professor Sjoerd Karsten, 

onderwijskundige aan de Universiteit van Amsterdam: 

“Bij segregatie gaat het om twee zaken. Ten eerste is er 

sprake van een te hoge concentratie achterstandsleer-

lingen en dat heeft effect op de leerprestaties, want 

zwakke presteerders beïnvloeden elkaar. Ten tweede 

betekent segregatie dat sommige groepen in onze 

samenleving, met name in de grote steden, elkaar nau-

welijks leren kennen.” Vooral in de vier grote steden is 

segregatie een omvangrijk probleem. Karsten: “Je kunt 

stellen dat de segregatie in de grote steden in de afgelo-

pen jaren is voltooid. In de middelgrote steden begint 

het nu toe te nemen en dat gaat in een snel tempo.”

Gemeenten en scholen zijn vanaf 1 augustus 2006 

verplicht niet-vrijblijvende afspraken te maken om 

segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Maar als 

schoolbesturen hier niet aan mee willen werken, zijn er 

weinig mogelijkheden om hen te dwingen, is de klacht 

van gemeenten. Eenvoudige oplossingen om segregatie 

in het onderwijs tegen te gaan bestaan niet, conclu-

deert Forum in het rapport, maar dat betekent niet 

dat scholen en gemeenten met de armen over elkaar 

moeten gaan zitten. Gekozen kan worden voor een aan-

pak op maat, die past bij de situatie in de betreffende 

gemeente. Forum verwijst ook naar het Kenniscentrum 

Gemengde Scholen dat in het voorjaar van 2007 werd 

opgericht en voorbeelden van bestrijding van segre-

gatie inventariseert. Uit die inventarisatie komt een 

aantal mogelijkheden naar voren, zoals het werken met 

dubbele wachtlijsten, één inschrijfmoment of –leeftijd 

voor scholen, of het gezamenlijk organiseren van voor-

lichting, bijvoorbeeld met een groep ouders die alle 

scholen in de buurt langsgaat. Meer informatie is te 

vinden op www.gemengdescholen.nl.

Het ondersteunen van ouderinitiatieven en het actief 

benaderen van ouders is belangrijk, want ouders 

bepalen tenslotte naar welke school hun kind gaat. In 

Rotterdam is hiermee inmiddels de nodige ervaring 

opgedaan. De stad kent meer dan dertig ouderinitia-

tieven. Een voorbeeld hiervan is het initiatief op basis-

school De Provenier. In 2005 besloten vier autochtone 

moeders die hun kind al op De Provenier hadden, meer 

witte kinderen voor deze zwarte buurtschool te gaan 

werven. Eén van die moeders was Hester Scheurwater. 

“Wij vonden De Provenier een goede kwaliteitsschool. 

Daarom hadden we onze kinderen daar ingeschreven. 

Vervolgens spraken we andere autochtone ouders aan 

in de speeltuin, op straat of in de supermarkt en gin-

gen we borrels organiseren, waarop we ouders infor-

meerden.” Dit had effect, want vanaf het komende 

schooljaar zijn er twaalf definitieve aanmeldingen 
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van autochtone kinderen en vormen groep 1, 2 en 3 

van De Provenier een goede afspiegeling van de wijk. 

De gemeente bekostigt de borrels en de folders met 

informatie over het spreidingsbeleid. Ook is er een 

contactpersoon bij de gemeente en is er met steun van 

de gemeente flexibele naschoolse opvang gerealiseerd. 

Scheurwater: “Die steun vanuit de gemeente en van de 

school heb je als ouders ook echt nodig.”

In Gouda werd al in 1981 een spreidingsbeleid inge-

voerd om ‘verzwarting’ van een aantal scholen tegen te 

gaan. De gemeente en de schoolbesturen stelden hier-

voor maximumpercentages allochtone leerlingen vast. 

Voor openbare scholen was dat 25 procent en voor bij-

zondere scholen 15 procent. Scholen verwezen alloch-

tone leerlingen door naar een andere school bij (drei-

gende) overschrijding van de percentages. Bovendien 

werd, na doorverwijzing naar een school buiten de 

wijk, het vervoer en de overblijfkosten voor leerlingen 

verzorgd en vergoed. De maatregelen hadden tijdelijk 

de gewenste effecten. Toen echter het aantal allochtone 

leerlingen in de stad steeg, begonnen de afgesproken 

percentages te knellen. Schoolbesturen en de gemeente 

konden niet tot overeenstemming komen over het ver-

hogen van de percentages. Een argument van sommige 

scholen hiertegen was dat hierdoor de identiteit van 

de school in gevaar zou komen. In 1997 werd het beleid 

beëindigd. Nu komen er voorzichtig weer gesprekken 

op gang tussen de gemeente en schoolbesturen over 

mogelijkheden om segregatie tegen te gaan.

Ook de gemeente Lochem (ruim 30.000 inwoners) heeft 

een spreidingsbeleid. De schoolbesturen voor openbaar 

en bijzonder basisonderwijs in de kern Lochem con-

stateerden een paar jaar geleden dat er sprake was van 

een onevenredige verdeling van het aantal doelgroep-

leerlingen over de scholen. Met doelgroepleerlingen 

worden leerlingen bedoeld waarvan het Nederlands 

niet de moedertaal is die thuis wordt gesproken. De 

gemeente en de schoolbesturen van de zes basisscholen 

sloten daarom twee jaar geleden een convenant, met 

de volgende afspraken: alle basisscholen in de kern 

Lochem werken mee aan de spreiding en hanteren een 

maximum instroompercentage van 20 procent voor 

doelgroepleerlingen en bij een hogere instroom verwij-

zen de directeuren van de basisscholen de ouders door 

naar andere scholen. Ook de provincie Gelderland, 

drie zelforganisaties en welzijnsorganisatie De Garve 

waren betrokken bij het maken van de afspraken. De 

gemeente voert de regie over de uitvoering en zorgt  >	

“De enige manier om ouders 
naar een andere school te 
krijgen, is met een groepje 
ouders dat hun kinderen 
gezamenlijk inschrijft.”
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voor de facilitering, de provincie financiert en de AVS 

begeleidt het proces. Er is daarvoor vanuit de AVS een 

spreidingsconsulent aangesteld. Deze consulent heeft 

een begeleidende, coördinerende en adviserende rol. 

(zie voetnoot).

Eén van de onderwerpen die op de ouderavonden in 

Lochem worden besproken, is het spreidingsbeleid. 

De ochtend daarna zijn ouders welkom op de open 

ochtend van de scholen. Ingrid Steenbruggen is direc-

teur van openbare basisschool De Toermalijn, de enige 

school in Lochem die meer dan 20 procent doelgroep-

leerlingen heeft: “Het gevolg van de ouderavonden 

en open ochtenden is dat ouders inderdaad op meer 

scholen gaan kijken. Ik krijg hier ook positieve berich-

ten over terug. Ouders krijgen hierdoor toch een ander 

beeld van ‘mijn’ zwarte school. Het heeft echter tot 

nu toe niet geresulteerd in nieuwe aanmeldingen.” 

Toch heeft De Toermalijn inmiddels een evenredige 

verdeling van allochtone en autochtone leerlingen 

in groep 1 gekregen. In groep 2 is de verdeling 60 

procent allochtoon en 40 procent autochtoon en in 

groep 3 is het 80 procent allochtoon en 20 procent 

autochtoon. Een paar jaar geleden was de verhouding 

nog 90 procent allochtoon en 10 procent autochtoon 

voor de hele school. De Nederlandse kinderen die nu 

op De Toermalijn zitten, zijn binnengekomen via een 

ouderinitiatief. Een groepje witte ouders dat gezamen-

lijk hun kinderen op De Toermalijn had ingeschreven, 

zocht vorig jaar de publiciteit en ging lobbyen in de 

wijk om andere witte ouders over te halen hun kind 

ook op De Toermalijn te plaatsen. Zonder de inzet 

van ouders lukt het niet om een spreidingsbeleid te 

realiseren, volgens Steenbruggen. “Dat is een gouden 

groep. Je hoort ook van ouderinitiatieven elders in het 

land, dat dit werkt.”

Maar ook de allochtone Lochemse ouders moeten over 

de streep worden getrokken. Bij het tot stand komen 

van het spreidingsbeleid waren ook enkele zelforgani-

saties, waaronder het Platform Allochtone Vrouwen, 

betrokken. Ineke Wiggers, destijds coördinator van 

het platform: “We hebben moeders geïnformeerd 

over het spreidingsbeleid en vooral gestimuleerd om 

eens op andere scholen dan De Toermalijn te gaan 

kijken. Sommige ouders zijn hierdoor meer gaan 

nadenken over hun schoolkeuze.” Toch blijft het lastig 

om ouders te bewegen voor een andere school te kie-

zen. Steenbruggen: “Voor alle ouders, allochtoon en 

autochtoon, geldt dat ze graag een sociaal netwerk op 

het schoolplein hebben. De enige manier om ouders 

naar een andere school te krijgen, is met een groepje 

ouders dat hun kinderen gezamenlijk inschrijft.”

Naast De Toermalijn is er in Lochem nog een school 

die 20 procent doelgroepleerlingen binnen zijn muren 

heeft. Jos Giesbers, beleidsmedewerker onderwijs van 

de gemeente Lochem: “Maar er zijn nog steeds vier 

scholen die 0 procent allochtone kinderen hebben. Dat 

heeft ook te maken met de eenzijdige inspannings-

verplichting, waarvan het convenant uitgaat. In de 

praktijk verwijst alleen De Toermalijn leerlingen door, 

omdat dit de enige school is die een hogere instroom 

van doelgroepleerlingen heeft. Het zou goed zijn om te 

kijken of die inspanningsverplichting ook omgedraaid 

kan worden en van de andere scholen te verwachten 

dat hun percentage autochtone leerlingen daalt naar 

80 procent.” Wat vinden Steenbruggen en Giesbers van 

de niet-vrijblijvende afspraken om segregatie tegen te 

gaan? Steenbruggen: “Het hangt er van af om wat voor 

afspraken het gaat. Ik vind het nogal wat als er aan de 

keuzevrijheid wordt getornd. Zo ben ik bijvoorbeeld 

tegen een postcodebeleid, waarbij ouders hun kinderen 

verplicht naar een bepaalde school moeten sturen.” 

Giesbers: “In Lochem hebben we een convenant en er 

zijn afspraken gemaakt, maar dwingen kun je scholen 

niet. Uiteindelijk moeten de scholen, de schoolbestu-

ren, de gemeente en de ouders het samen doen.” Het 

spreidingsbeleid moet zeker worden voortgezet, vinden 

ze. Steenbruggen: “Het is belangrijk om aan ouders te 

laten zien wat er tot nu toe bereikt is.” Over een vast 

aanmeldmoment voor scholen om segregatie aan te 

pakken, zoals in het Regeerakkoord staat, heeft ze haar 

twijfels. “Open dagen zijn belangrijk, zodat ouders zich 

zelf een beeld van een school kunnen vormen. Maar 

verder zeg ik: ‘Welkom en maak je eigen keuze.’ Ik wil 

graag klantvriendelijk zijn.” <

“Ik vind het nogal wat als er 
aan de keuzevrijheid wordt 
getornd.”

Een zwarte school en wat nu?

De	AVS	biedt	maatwerk	op	het	gebied	van	segregatiepro

blematiek	en	geeft	advies	bij	het	maken	van	een	plan	van	

aanpak	met	betrekking	tot	vrijwillige	menging	van	scho

len.	Ze	ondersteunt	gemeente	en	directies,	medewerkers	

en	ouders	bij	het	tegengaan	van	segregatie	in	het	onder

wijs	via	een	actieplan.	Daarin	is	plaats	ingeruimd	voor	het	

maken	en	borgen	van	afspraken	en	een	goede	presentatie	

van	de	scholen	naar	de	ouders.	De	AVSadviseur	werkt	

als	bemiddelaar	tussen	bestuur,	gemeente	en	school.	

Meer	informatie:	Jos	Kooij,	j.kooij@avs.nl,	Gerda	Leeuw,	

g.leeuw@avs.nl	en	Pauline	Boogerd,	p.boogerd@avs.nl.	
Kosten:	op	basis	van	een	persoonlijk	gesprek	en	een	

	vrijblijvende	offerte.
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‘Alles verandert, behalve het 
denken over onderwijs’

Theo	Riemersma	interviewt	onderwijsbetrokkenen

Het	lijkt	een	beetje	mode.	Opbrengsten	van	het	basisonderwijs	halen	regelmatig	het	

nieuws	met	een	negatieve	beoordeling.	Desondanks	vinden	nieuwe	leervormen	maar	

mondjesmaat	bijval.	Theo	Riemersma	interviewde	onderwijsvernieuwers,	inspirators	

en	collega’s	en	bracht	hun	verhalen	samen	in	een	bundel	die	in	september	verschijnt	bij	

de	APS	in	Utrecht.

Tekst Danielle Arets

“Als school een club was, dan ging ik er vanaf.” Het 

is slechts een van de typerende uitspraken uit de 

essays van bovenschools directeur Theo Riemersma. 

Riemersma, ruim 34 jaar werkzaam in het onderwijs, 

ging afgelopen jaar in gesprek over de opbrengsten van 

het huidige onderwijs en de wenselijkheid van onder-

wijsvernieuwing met een vijftiental ‘onderwijsmensen’. 

Hij interviewde direct betrokkenen zoals een direc-

teur van een pabo en een Turkse leerkracht die onder 

armoedige omstandigheden veel weet te bereiken, 

maar ook indirect betrokkenen, zoals oud-minister Van 

Kemenade en professor Luc Stevens. De gemene deler 

van al deze betrokkenen: onderwijs is heel hard aan 

een opknapbeurt toe.

Alles in de samenleving verandert, behalve het denken 

over het onderwijs. Dat is sinds de oorlog gelijk geble-

ven, vindt Britt, een van Riemersma’s collega’s, in een 

van de essays. Ook collega Elma denkt dat het tijd is 

voor verandering: “We hebben tegenwoordig leerlingen 

met verschillende nationaliteiten en kinderen zijn 

meer gewenst dan vroeger, waardoor ze meer tot hun 

recht kunnen komen. Daar moet je je onderwijs toch 

op aanpassen?” Het zijn uitspraken die in vrijwel alle 

essays naar voren komen. Riemersma heeft er duidelijk 

voor gekozen de voorstanders van het ‘Nieuwe Leren’ 

ter tafel te brengen. De onderwijsvernieuwers onder-

strepen in de essays het belang van coachend doceren 

en meer aandacht en begrip voor de individuele ont-

wikkeling van het kind. Marjo van Zwet, directeur van 

de sbo-school Het Avontuur in Den Haag, verwoordt 

de missie van haar school als volgt: “Leerling en leraar 

voeren samen de regie over de ontwikkeling. Zeg maar 

wat je wilt leren. Dat zou voor iedereen de basis moe-

ten zijn.”

De directe omgeving mag Riemersma’s visie dan wel 

delen, in de maatschappij heerst veel weerstand tegen 

onderwijsvernieuwing. Ouders en politici focussen 

op meetbare resultaten, zoals de Cito-toets. Dat is erg 

jammer, vindt Riemersma. “Alsof je op één moment 

kunt toetsen hoe iedereen ervoor staat. Waarom kun je 

kinderen niet zelf laten beslissen wanneer ze klaar zijn 

voor het testen van een bepaald lesonderdeel? Daarmee 

kom ik op het terrein van professor Sleegers,

hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van 

Amsterdam. Ouders hebben zijns inziens toch voor-

aleerst een ‘eigen agenda’. Ze stellen het belang van 

hun eigen kind (een goed schooladvies, goede test-

resultaten) primair en hebben weinig aandacht voor 

onderwijsvernieuwing.”

Volgens Riemersma is er in het algemeen te veel aan-

dacht voor planvorming en testen. “Nederland is een 

planland. We denken nog steeds in goed of fout’ en de 

leerkracht moet bepalen wat er gebeurt. Hoe achter-

haald is dat. Waarom kan de politiek daar geen veran-

dering in doorvoeren?”

Met die vraag in het achterhoofd bezocht Riemersma 

Jos van Kemenade, minister van onderwijs in de kabi-
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netten Den Uyl en van Agt 2 en tevens hoogleraar 

onderwijskunde. “De enige minister van onderwijs die 

zich ook daadwerkelijk met de inhoud van het onder-

wijs heeft bemoeid”, aldus Riemersma. Van Kemenade 

memoreert in het gesprek dat ook in zijn tijd al aan-

dacht was voor andere ontwikkelingsaspecten dan 

alleen cognitie, zoals kunstzinnige vorming en het 

stimuleren van talent. Dat nieuwe vormen van onder-

wijs maar moeilijk van de grond komen, is volgens hem 

naast politieke onwil, ook te wijten aan de leerkrach-

ten. Behalve een grote groep bevlogen leerkrachten 

zijn er ook die er de kantjes van aflopen, aldus Van 

Kemenade. Hij pleit voor een andere opleidingsstruc-

tuur voor leerkrachten. In plaats van de huidige pabo 

stelt hij voor om na een opleiding met startkwalificatie 

een tweejarig duaal leertraject te volgen. Bovendien 

moeten goede leerkrachten erkend en beloond worden.

In Riemersma’s bundel is vooral het verschil tussen 

leerlingen een belangrijk aandachtspunt voor de geci-

teerde onderwijsvernieuwers. In een van de essays 

wordt de fabel van de bosschool aangehaald (een oor-

spronkelijke fabel bewerkt door Kees van der Wolf). De 

bosschool wordt door een beer, een das en een bever 

opgericht om problemen van deze tijd het hoofd te 

bieden. Het lesprogramma bestaat uit rennen, klim-

men, vliegen en zwemmen. Alle dieren moeten aan alle 

onderdelen meedoen. De eend is een prima zwemmer, 

maar kan niet hardlopen, daarom moet hij vier uur 

nablijven en mag hij niet meer zwemmen. Uiteindelijk 

oefent hij zoveel op het rennen dat hij pijn krijgt aan 

zijn zwemvliezen en nog maar matig kan zwemmen. 

Hetzelfde vergaat het de haas, die niet te veel mag ren-

nen en de eekhoorn die niet mag klimmen. Aan het 

eind van het jaar wint de paling die aardig kan zwem-

men, een beetje kan hollen en klimmen en vliegen. Hij 

haalt het hoogste gemiddelde cijfer.

Voor Riemersma is de fabel exemplarisch voor het 

gegeven dat de middelmaat excelleert in Nederland. 

Van Kemenade deelt die mening en pleit voor een op 

maat gesneden aanbod om talentvolle en hoogbegaafde 

leerlingen meer kansen te geven. “Eén en hetzelfde 

onderwijsaanbod voor alle leerlingen is onwenselijk en 

niet haalbaar. Wanneer een beperkt kerncurriculum 

ontwikkeld wordt, moet dit met name die leergebieden 

omvatten die noodzakelijke ontwikkelingsdoelstellin-

gen dienen” ... “Daarnaast moeten er mogelijkheden 

zijn voor een gedifferentieerd aanbod als een aanvul-

lend curriculum, naar keuze van de school om zo recht 

te kunnen doen aan het individuele kind.”

Riemersma’s voorkeur (zijn ideale toekomstbeeld) gaat 

uit naar een klas met kinderen uit diverse leeftijdsca-

tegorieën. Kinderen zouden namelijk ook veel leren 

van elkaar en soms kan zelfs een jonger kind een ouder 

kind verrassend goed helpen. Wetenschappelijk onder-

zoek van professor Sleegers staaft Riemersma’s idee. 

Werken met heterogene groepen (zowel in leeftijd als 

in etniciteit) leidt tot betere resultaten en opbrengsten 

dan werken met homogene groepen. Het feit dat het 

onderwijs desondanks ervoor kiest om het systeem 

met homogene groepen in stand te houden, is volgens 

Sleegers een kwestie van marktwerking; ouders willen 

het, dus gebeurt het.

Dat zou ook de conclusie kunnen zijn na het lezen van 

alle essays. De bevlogen, ambitieuze onderwijsmensen 

die Riemersma ten tonele voert, lopen uiteindelijk vast 

op ‘het systeem’ dat in stand gehouden wordt door 

weinig betrokken ouders en beleidsmakers, “maar ook 

door de vakorganisatie en de werkgeversorganisaties”, 

constateert professor Luc Stevens. “Dit systeem ligt 

nu eenmaal verkankerd in onze samenleving. Er is 

geen breed draagvlak om het systeem zoals we dat in 

Nederland hebben te veranderen. Kennelijk is iedereen 

tevreden met de leerkracht voor de klas die bepaalt 

wat kinderen gedurende een schooldag moeten leren.” 

... “Het systeem kunnen wij niet veranderen, maar we 

kunnen wel zelf het verschil maken”, aldus professor 

Stevens.

Zijn devies is dan ook de bevlogen leerkrachten zicht-

baarder te maken door ze in teamvergaderingen het 

woord te laten voeren. Want “verandering komt voort 

uit inspiratie, wanneer er bevlogen leerkrachten zijn, 

dan doen leerlingen met hen mee.” <

Foto:	Hans	Vogelzang
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Sociale zekerheid 
in beweging
Verantwoord	management	voorziet	risico’s	schoolleider

In	de	wereld	van	sociale	zekerheid	is	veel	veranderd:	de	ziekteverzuimbegeleiding,	het	

terugdringen	van	het	aantal	WAOers,	een	wijziging	in	de	bestaande	werkloosheids

regelingen	en	een	nieuw	ziektekostenstelsel.	Behalve	politieke	discussies	op	landelijk	

niveau,	heeft	de	werkgever	ook	al	directe	consequenties	gemerkt.	Een	aantal	ontwikke

lingen,	die	de	ingezette	teneur	verder	zullen	bevestigen,	staat	nog	voor	de	deur.

Tekst Annemiek Selter

De achterliggende gedachte van de reeks doorgevoerde 

wijzigingen is dat de zorgregie steeds meer verschuift 

van de overheid naar de werkgever, waarbij ook voor 

de werknemer een belangrijke verantwoordelijkheid is 

weggelegd. De verantwoordelijkheden die werkgevers 

vanuit wet- en regelgeving opgelegd krijgen, worden in 

de praktijk vaak als zwaar ervaren. 

Een belangrijk risico voor schoolleiders is het niet goed 

doorlopen van het reïntegratieproces van een zieke 

werknemer. Stel, een werknemer in dienst wordt ziek. 

Niet een griepje, maar een burn-out. Dit kan het begin 

zijn van een langdurig ziekteproces. De werkgever is 

de eerste twee jaar van de ziekte verantwoordelijk voor 

loondoorbetaling. Gedurende deze twee jaar bestaat 
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ook de plicht voor de werkgever om ervoor te zorgen 

dat de werknemer weer gereïntegreerd wordt in het 

arbeidsproces: eigen functie of een andere functie, bin-

nen of buiten de school.

Als de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, contro-

leert UWV via het reïntegratieverslag of de werkgever 

voldoende inspanning heeft gepleegd om de zieke 

werknemer te herplaatsen. Dit is de ‘poortwachter-

toets’. Alleen als de schoolleider en de werknemer zich 

genoeg hebben ingespannen om te voorkomen dat de 

werknemer een uitkering nodig heeft, volgt eventueel 

de keuring. Als dat niet zo is, kan UWV de schoolleider 

én de werknemer een sanctie opleggen. Voor de werkge-

ver zal het dan meestal gaan om een verlenging van de 

verplichting tot loondoorbetaling.

Twee belangrijke ontwikkelingen maken dat het (finan-

cieel) risico dat de schoolleider loopt bij arbeidsonge-

schiktheid van werknemers de komende jaren steeds 

groter wordt. Ten eerste gaat het om plannen om het 

Vervangingsfonds in de toekomst af te bouwen. Zo’n 

vaart loopt het nog niet, maar als deze ontwikkeling 

doorzet, zal dit grote gevolgen hebben voor de werkge-

ver. De mogelijkheid om een zieke leerkracht zonder 

bijkomende kosten te laten vervangen, zal dan anders 

worden georganiseerd. Alternatieven worden onder-

zocht, maar één ding is zeker: een zieke werknemer 

gaat in de toekomst meer financiële risico’s met zich 

meebrengen.

Daarnaast zal de regeling voor gedeeltelijk arbeids-

geschikten, de Regeling werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten (WGA), volledig privaat uitgevoerd 

gaan worden. Dit staat in het Coalitieakkoord 2007. 

Wat dit voor de onderwijssector precies gaat betekenen, 

is nog niet bekend. Een private uitvoering zal zeker 

leiden tot een verscherpte uitvoering van de inspan-

ningsverplichting voor de werkgever om ziekteverzuim 

te voorkomen en na ziekte reïntegratie voortvarend 

op te pakken. De hoogte van de premie zal hier op zijn 

gebaseerd. <

>	De	AVS	speelt	in	op	de	veranderingen	door	vroegtijdig	te	
informeren	en	kansen	en	mogelijkheden	op	dit	terrein	gron

dig	door	te	nemen	in	de	geplande	training	Sociale	zekerheid:	

ziekte,	reïntegratie	en	arbeidsongeschiktheid.

Meer	informatie	over	deze	training	kunt	u	verkrijgen	bij	

Ellen	de	Jong;	e.dejong@avs.nl	(tel.	0302361010).

Annemiek	Selter	(a.selter@avs.nl)	is	AVSadviseur	
op	het	gebied	van	sociale	zekerheid.	Ze	houdt	zich	

bezig	met	de	coapo,	de	sectorcao	en	wet	en	regel

geving	op	het	gebied	van	arbeidsvoorwaarden.
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Pensioenoverzicht bij 
veranderingen

Complexe	financiële	situaties	helder	weergegeven

De	wereld	van	pensioenen	en	de	aanvullingen	daarop	is	erg	in	beweging.	Werknemers	

zijn	steeds	meer	zelf	verantwoordelijk	voor	hun	financiële	zaken.	Geen	eenvoudige	taak.	

Zeker	niet	als	het	gaat	om	een	schatting	van	het	toekomstige	inkomen.	Om	toch	een	helder	

overzicht	te	krijgen,	kunnen	werknemers	sinds	kort	gebruik	maken	van	Loyalisgegevens.

Tekst Caroline Korsten, Loyalis

Zolang er op dezelfde manier wordt doorgewerkt, zijn 

de financiële vooruitzichten redelijk duidelijk. Dat 

wordt anders wanneer de werknemer – bewust of onbe-

wust – van het ‘normale’ werkpatroon afwijkt. Er zijn 

diverse scenario’s denkbaar waarbij de pensioensop-

bouw anders verloopt dan gepland. Als de werknemer 

er bijvoorbeeld even tussenuit gaat, eerder wil stoppen 

met werken, arbeidsongeschikt wordt of als hij of zij 

komt te overlijden. Hoe worden in het laatste geval bij-

voorbeeld de nabestaanden verzorgd?

Inkomensvooruitblik
Een werknemer kan tegenwoordig – voor zo’n verande-

rende situatie – zelf bepalen of zijn of haar inkomen 

voldoende is, of dat er extra maatregelen nodig zijn. 

Daarmee krijgt hij een stukje controle over de eigen 

pensioenopbouw. Om tot goede beslissingen te komen, 

biedt Loyalis haar klanten gratis en vrijblijvend inzicht 

in hun financiële toekomst via de Inkomensvooruitblik.

Spelen met getallen
De Inkomensvooruitblik bestaat uit drie onderdelen: 

op papier, digitaal en de alert service. Eén keer per 

jaar krijgt de werknemer de papieren versie, geba-

seerd op zijn collectieve pensioen en zijn aanvul-

lingen bij Loyalis. Het betreft een boekje met duide-

lijke grafieken en nettobedragen. Via MijnLoyalis op 

www.loyalis.nl heeft de werknemer toegang tot zijn 

persoonlijke dossier met actuele pensioen- en verzeke-

ringsgegevens overzichtelijk bij elkaar. 
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Hij kan zelf met de getallen spelen. Wat betekent 

bijvoorbeeld eerder of later stoppen met werken? Op 

MijnLoyalis kan de werknemer zelf de gevolgen voor 

zijn toekomstige inkomen bij verschillende scenario’s 

bekijken.

Alert service
Wijzigt de persoonlijke situatie van de werknemer 

doordat hij trouwt, kinderen krijgt of gaat scheiden? 

Of verandert hij van werkgever? Wordt de regelge-

ving op het gebied van sociale zekerheid gewijzigd? 

Ook dan moet de financiële planning misschien 

 worden bijgestuurd. Loyalis stuurt haar klanten op 

die momenten een e-mail, zodat ze kunnen ingrijpen 

als dat nodig zou zijn. <

> Om	de	Inkomensvooruitblik	te	ontvangen,	moeten	werk

nemers	aangeven	dat	zij	gebruik	willen	maken	van	deze	

extra	service.	Dit	kan	via	de	Loyalisadviseur	of	de	advies

desk	(tel.	0455796996),	bereikbaar	van	8.30	tot	17.00	uur.	

Ook	om	afspraken	te	maken	over	het	informeren	van	werk

nemers.	Meer	informatie	op	www.loyalis.nl
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School	for
Leadership

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

Opleidingen vanaf september 2007

Vanaf	september	2007	kunt	u	bij	de	AVS	weer	deelnemen	aan	diverse	trainingen	en	opleidingen.	Hiervoor	

kunt	u	zich	nu	alvast	inschrijven!	Raadpleeg	de	nieuwe	AVS	Professionaliseringsgids	20072008	voor	

meer	informatie,	data	en	kosten	(www.avs.nl	>	Professionalisering	>	AVS	School	for	Leadership	>	

Cursusaanbod	20072008)	of	bel	de	AVS,	tel.	0302361010.	Inschrijven	kan	via	schoolforleadership@avs.nl

September	2007
Training	 Data		 Trainer/adviseur

•	 Wet	Medezeggenschap	scholen		 20	september		 Carine	HulscherSlot

•	 Human	Dynamics	Deel	1	 20/21	september	 Anita	Burlet	ism	Interstudie

•	 Taakbeleid	als	opmaat	naar	professioneel	personeelsbeleid		 25	september	 Eelco	Dam,	Jos	Kooij

•	 Thematweedaagse	Onderwijsconcept		 26/27	september		 Jos	Hagens	e.a.

•	 Regionale	workshop	Tips	en	valkuilen	voor	en	naschoolse	opvang		 27	september		 Pauline	Boogerd,	Nicole	van	Dartel

•	 Goed	onderwijsbestuur		 27	september		 Carine	HulscherSlot

Oktober	2007
Training	 Data		 Trainer/adviseur

•	 Geen	smoezen	meer:	ontdek	je	talent		 2/9	oktober		 Pauline	Boogerd

•	 Cultuurbeleid	als	(meest)	onderschatte	factor		 2/3	oktober		 Jan	Tolhuijs	e.a.

•	 Leren	begroten	en	budgetteren		 3	oktober		 Piet	de	Vries

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

•	 Meesterlijk	coachen		 4/5	oktober	 Anita	Burlet	e.a.

•	 Verbeter	uw	persoonlijk	functioneren		 4/5	oktober		 Pauline	Boogerd

•	 Positie	bepalen	met	INK		 5	oktober		 Nog	niet	bekend

•	 Een	coalitie	met	ouders		 10	oktober		 Magda	Snijders	e.a.

•	 Financieel	Management		 10	oktober	(start)	 Piet	de	Vries

•	 Leiding	geven	en	op	koers	blijven		 10	oktober	(start)	 Jan	Tolhuijs	e.a.

•	 Regionale	workshop	Tips	en	valkuilen	voor	en	naschoolse	opvang	 11	oktober		 Pauline	Boogerd,	Nicole	van	Dartel

•	 Visie	op	uw	missie		 12	oktober		 Jos	Hagens

•	 Gesprekkencyclus		 30	oktober		 Eelco	Dam,	Jos	Kooij

•	 Voor	en	naschoolse	opvang	in	het	speciaal	(basis)onderwijs		 30	oktober		 Heike	Sieber

•	 Hoe	IPBproof	bent	u?		 30	oktober		 Magda	Snijders,	Tom	Roetert

	Succesvol	Generatiemanagement,	mensen	maken	het	verschil		 31	oktober		 Magda	Snijders,	Jan	Tolhuijs
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Eerste alumnidag op 7 december 2007

Alumnivereniging in oprichting
In	2007	start	de	AVS	School	for	Leadership	een	programma	om	

de	relatie	met	excursisten	uit	langdurige	opleidingstrajecten	te	

bestendigen.	Daaraan	willen	we	meer	structuur	geven	door	het	

oprichten	van	een	alumnivereniging	van	afgestudeerden	van	onze	

langdurige	trajecten.	Dat	doen	we	graag	samen	met	u.	Als	u	geïn

teresseerd	bent,	kunt	u	zich	melden	om	in	een	resonansgroepje	

deel	te	nemen	aan	verdere	ontwikkeling	van	deze	nieuwe	plan

nen.	De	eerste	alumnidag	is	op	7 december 2007	met	als	thema	

‘Veranderen	doe	je	niet	zomaar!’

Kosten:	Het	lidmaatschap	van	de	alumnivereniging	is	in	de	

proefperiode	gratis	(om	na	te	gaan	of	er	ook	daadwerkelijk	inte

resse	is)	en	vergt	daarna	indien	nodig	slechts	een	geringe	bij

drage	(administratiekosten).

Aanmelden:	Bent	u	oudcursist	en	heeft	u	belangstelling	lid	

te	worden	van	deze	startende	alumnivereniging?	Meldt	u	zich	

dan	aan	bij	de	AVS,	Anita	Baggerman,	tel.	0302361012	of	

a.baggerman@avs.nl

Scholing en ondersteuning

Thema Veiligheid
De	AVS	School	for	Leadership	beschikt	over	een	divers	scholings	

en	ondersteuningsaanbod	op	het	gebied	van	veiligheid.	In	het	

nieuwe	schooljaar	zijn	dat	onder	meer	de	cursussen	‘Omgaan	met	

conflicten’	en	‘Oudercommunicatie:	anders	dan	praten	alleen’.	

Ook	in	de	thematweedaagsen	‘Maatschappelijke	inbedding’	of	

‘Kwaliteit’	komen	veiligheidsaspecten	aan	de	orde	(o.a.	beleid).

In	de	vorm	van	Maatwerk	&	Advies	biedt	de	AVS	bijvoorbeeld	de	

trajecten	‘Oudercommunicatie:	agressie	en	emoties	leren	hante

ren’	en	‘Omgaan	met	agressie’.

Kijk	voor	meer	informatie	in	de	AVS	Professionaliseringsgids	

20072008	of	op	www.avs.nl	>	Professionalisering	>	AVS	

School	for	Leadership	>	Cursusaanbod	20072008.

Maatwerkaanbod voor eenpitters

De krachtige eenpitter, het 
stevige kleine bestuur
De	zelfstandigheid	van	een	klein	bestuur	heeft	naast	voordelen	

ook	een	aantal	mogelijke	nadelen,	onder	meer	rondom	financiën,	

administratieve	organisatie,	de	verhouding	bestuurmanagement,	

het	vormgeven	van	personeelsbeleid	en	het	ontbreken	van	een	

backup	en	een	klankbord.	De	AVS	helpt	u	deze	nadelen	te	bestrij

den.	Omdat	elke	eenpitter	en	elk	kleine	bestuur	weer	anders	is	en	

een	eigen	professionele	ontwikkeling	doormaakt,	heeft	de	AVS	een	

maatwerkpakket	samengesteld,	waarbij	u	zich	kunt	inschrijven	

voor	een	of	meerdere	modules	naar	keuze:	Financieel	manage

ment		/	Contacten	en	contracten	met	uw	administratiekantoor	/	

Het	maken	van	een	managementstatuut	/	Het	vormgeven	van	

personeelsbeleid	/	Een	onderzoek	naar	de	mogelijkheden	van	een	

dienstencentrum	personeel	/	Een	strippenkaart	consulting.

Data:	in	overleg

Kosten:	op	basis	van	offerte

Informatie:	AVS,	Ellen	de	Jong,	tel.	0302361010,		

e.dejong@avs.nl

Thema-tweedaagsen

Onderwijs en Leerlingenzorg
De	AVS	beschikt	over	een	samenhangend	en	afgewogen	onder

steunings	en	professionaliseringsaanbod	omtrent	onderwijs	en	

leerlingenzorg.	Om	zoveel	mogelijk	aan	te	sluiten	bij	uw	eigen	

situatie	en	behoefte	is	gekozen	voor	thematweedaagsen.	Tijdens	

zo’n	tweedaagse	raakt	u	helemaal	uptodate,	verkent	u	een	

aantal	onderwerpen	binnen	het	thema	via	workshops	en	wordt	u	

ondersteund	bij	uw	eigen	leiding	geven	aan	dit	thema.	U	stelt	een	

op	maat	gemaakte	‘routekaart’	op	voor	de	implementatie	binnen	

uw	eigen	organisatie.	Hierbij	kunt	u	op	ieder	moment	gebruik	

maken	van	ondersteuning	door	de	AVS	in	de	vorm	van	elearning	

(Kennis	Delen),	trainingen	en/of	begeleiding	en	consultancy.	

Er	zijn	vier	thematweedaagsen,	elk	met	overnachting	en	een	

boeiend	avondprogramma:

Onderwijsconcept:	26	en	27	september	2007

Wat	voor	een	school	willen	we	zijn?	(o.a.	‘nieuw	leren’,	PR	&	

communicatie,	nieuw	leiderschap,	specialisten,	verandering	

en	weerstand)

Maatschappelijke inbedding:	14	en	15	november	2007

School	en	omgeving	(o.a.	burgerschapsvorming,	cultuur	&	

	techniek,	veiligheids	en	calamiteitenbeleid,	oudercommunicatie,	

pedagogie	en	opvoeding)

Kwaliteit:	12	en	13	maart	2007

Doen	we	de	goede	dingen	en	doen	we	de	dingen	goed?	

	(zelfevaluatie	&	collegiale	consultatie,	kwaliteitszorg,	veiligheid,	

innovatie,	schoolontwikkeling)

Passend onderwijs:	16	en	17	januari	2007

Wat	kunnen	we	zelf	en	wat	moeten	we	anderen	laten	doen?	

(o.a.	formele	taken,	systemen,	interne	en	bovenschoolse	

	zorgstructuur,	samenwerken	in	de	regio)

Uitvoering:	Jos	Hagens	(j.hagens@avs.nl)	e.a.
Kosten:	leden	5	850	/	nietleden	5	950	per	tweedaagse

Meer	informatie:	www.avs.nl >	Professionalisering	>	Digitale	

proeverij
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Petra Palokaj- van Haren (42) is schoolleider en RDO-er. 

Sinds augustus 2004 werkt ze parttime als voorzitter 

van de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur van de 

Stichting PCBO Voorst. Over haar nieuwe ‘baan’ bij de 

AVS zegt ze: “Zoals iedereen heb ook ik mijn mening 

over het reilen en zeilen van ‘primair- onderwijs- land’ 

en nu kan ik daar een concrete bijdrage aan leveren, 

op een ander niveau dan dat van mijn eigen organisa-

tie en reguliere omgevingsnetwerk.” … “De vorming 

van een sectorraad voor primair onderwijs is in volle 

gang. Ineens heb ik nu een zwaarder aandeel in deze 

krachtenvelden en ben niet meer één van de circa 5800 

leden die haar mening kan geven, maar praat ik mee 

als bestuurder. Ik vind het belangrijk om de ervaringen 

uit mijn werkpraktijk en omgevingsnetwerk mee te 

nemen naar dit niveau. Ik denk daar ook een aantal 

rollen te vertegenwoordigen. Natuurlijk die van school-

leider, maar ook de rol van parttimer, vrouw, ouder van 

opgroeiende kinderen, partner van een oorspronkelijk 

niet- Nederlandse echtgenoot en representant van de 

generatie min vijfenveertig.” <

Hans Pennings (58) is schoolleider in Oisterwijk en al 

vanaf het begin bij de AVS betrokken. Door cursussen, 

seminars, enkele buitenlandse studiereizen en het 

jaarlijkse AVS-congres, voelde Pennings zich al snel 

thuis en besloot zijn steentje bij te dragen. “Sinds 2003 

ben ik lid van de commissie Arbeidsvoorwaarden en 

Personeelsbeleid. Ik had geen idee dat de AVS ons in 

zoveel overlegcircuits vertegenwoordigde. Nationaal 

maar ook Internationaal via de ESHA.” … “Met de komst 

van de sectororganisatie PO zal, door de bestuurlijke 

rol die veel AVS-leden nu al hebben, een nieuw elan 

worden gegeven aan deze veranderende rol. Enerzijds 

moeten we af van de traditionele rol van besturen, 

maar anderzijds moet er in de nieuwe PO-raad een 

ruime plaats zijn voor de bestaande organisaties. Ook 

het gewone AVS-lid zal zich moeten blijven herkennen. 

Alleen op deze manier zal er een zorgvuldige transfor-

matie naar een krachtige PO-raad plaats kunnen vin-

den. De rol van de specifieke schoolleider in dit krach-

tenveld zal voor mij als bestuurder de komende tijd een 

belangrijke opgave worden.” <

Kijk	voor	de	volledige	motivatie	op	www.avs.nl	>	

	Vereniging	>	Organisatie	>	Bestuur

Nieuwe AVS-bestuursleden
De	AVS	ledenraad	koos	op	16	maart	twee	nieuwe	bestuursleden.	Petra	Palokaj	volgt	

Yvonne	Raaijmakers	op	als	penningmeester	en	de	nieuwe,	vierde	AVSbestuurder	is	

Hans	Pennings.
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Passend?!
Steeds weer duiken er nieuwe termen op in het onder-

wijs. Momenteel kun je geen onderwijsblad opslaan, of 

het gaat over ‘passend onderwijs’. Prachtige woorden 

natuurlijk, die al bij voorbaat kunnen rekenen op een 

breed draagvlak. Wie zal er immers het tegendeel wil-

len bepleiten?

Passend onderwijs wordt meestal gebruikt om de nieu-

we benadering van zorgleerlingen in het onderwijs aan 

te duiden. De bedoeling is om de bestaande regelgeving 

aanzienlijk te vereenvoudigen. In plaats van een inge-

wikkeld stelsel van indicaties en verwijzingen, zal de 

spits komen te liggen bij de zorgplicht van de school. 

Dat is een aantrekkelijke benadering. Deze gaat niet uit 

van de bestaande structuren, maar stelt de belangen 

van het kind centraal. Onderwijsinstellingen moeten 

flexibel reageren op de onderwijsbehoefte van hun leer-

lingen, in plaats van dat er voor de leerlingen met veel 

moeite een plaatsje in het bestaande onderwijssysteem 

moet worden gezocht.

Schoolleiders met hart voor hun leerlingen (en niet in 

het minst hun zorgleerlingen!) zullen het belang van 

deze benadering zeker onderkennen en onderschrijven. 

Tegelijk proef ik in gesprekken ook vaak de nodige 

reserves. En dat is te begrijpen. Een (nieuwe) plicht 

moet immers wel worden afgestemd op de beschikbare 

mensen en middelen die schoolleiders tot hun beschik-

king hebben. Ook zonder zorgplicht is dat soms al een 

fors knelpunt. Scholen krijgen tegenwoordig nogal wat 

op hun bordje. Er komen wel steeds taken bij (recent 

bijvoorbeeld aandacht voor burgerschap en kinderop-

vang), terwijl van een afname daartegenover nauwelijks 

sprake is.

Passend onderwijs? Ja, natuurlijk! Maar dan wel voor 

álle leerlingen. En ook voor alle leerkrachten – hun 

draagkracht is tenslotte ook beperkt. Kortom: schoollei-

ders hebben niet alleen te maken met zorgleerlingen, 

maar worden geacht de hele school te leiden. Daarom 

zullen er soms belangenafwegingen moeten worden 

gemaakt. Bijvoorbeeld tussen het belang van een 

zorgleerling en het belang van de overige leerlingen in 

de groep. Of inzake de opportuniteit van forse inves-

teringen voor één of enkele leerlingen. Daarbij is wel 

essentieel dat niet institutionele of organisatorische 

overwegingen de doorslag geven, maar de belangen van 

de betrokkenen voorop staan.

Overigens is het een misverstand om te denken dat het 

altijd in het belang van een zorgleerling is om zo lang 

mogelijk binnen het reguliere onderwijs te blijven. 

Integratie in het ‘normale’ leven is een belangrijk stre-

ven. Soms is het daarvoor echter beter om zorgleerlin-

gen apart te zetten in een speciaal op hen afgestemde 

onderwijsomgeving. Van daaruit kan integratie dan 

geleidelijk en begeleid vorm krijgen.

Passend schoolbeleid. Dat is wat van schoolleiders 

wordt gevraagd. In een school gaat het om de vorming 

van leerlingen. Hun belangen dienen dan ook leidend 

te zijn. Zorgleerlingen verdienen daarbij extra aan-

dacht. Passend onderwijs is daarom een belangrijk 

uitgangspunt voor het schoolbeleid. Dat schoolbeleid 

is vervolgens echter ook het kader waarbinnen pas-

send onderwijs gerealiseerd moet worden. Het is van 

belang dat vanuit de overheid en de maatschappelijke 

omgeving realistisch wordt omgegaan met de mogelijk-

heden, maar ook de beperkingen van een school als het 

gaat om de opvang en begeleiding van zorgleerlingen. 

Passend onderwijs vraagt in ieder geval voldoende men-

sen (waar halen we die vandaan?) en middelen. Kabinet: 

als u A zegt, moet u ook B doen. Het invoeren van een 

zorgplicht moet dan ook gepaard gaan met het voteren 

van de daarvoor benodigde middelen. <

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	

aan	Bas van der Vlies:	woordvoerder	Onderwijs,	fractievoor

zitter	en	lijsttrekker	van	de	SGPfractie	in	de	Tweede	Kamer.

> politieke column

“Passend onderwijs? 
Ja natuurlijk! Maar dan wel 
voor álle leerlingen”
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> Publicatie

Een goede leesstart 
in groep 1/2
Het	fundament	voor	goed	(leren)	lezen	wordt	al	in	groep	1	en	2	

van	de	basisschool	gelegd.	Hoe	bereiden	leerkrachten	van	groep	

1	en	2	de	leerlingen	voor	op	het	leren	lezen	in	groep	3?	Het	boek	

‘Een	goede	leesstart	in	groep	12’	geeft	hen	concrete	aanwijzin

gen,	handvatten	en	praktijksuggesties.	Met	aandacht	voor	de	

leergebieden,	taal/leesactiviteiten	in	de	klas,	een	schoolverbe

terplan	voor	taal/lezen	en	de	rol	van	ouders.	Ook	peuterleidsters,	

leerkrachten	van	andere	groepen,	remedial	teachers,	interne	

begeleiders	en	schoolleiders	vinden	in	het	boek	veel	informatie	

over	hoe	scholen	ervoor	kunnen	zorgen	dat	alle	kinderen	een	

goede	leesstart	maken.	De	uitgave	is	het	tweede	deel	in	de	

serie	‘Doorgaande	leeslijn	313jarigen’.	Bestellen:	www.cps.nl	
(CPS	Uitgeverij).

> Publicatie

Verhalen vertellen op school
Het	vertellen	van	verhalen	speelt	een	belangrijke	rol	in	het	onder

wijs.	Maar	hoe	mooi	vertellen	ook	is:	het	kan	voor	leerkrachten	

aanvankelijk	best	moeilijk	zijn.	Het	nieuwe	boek	‘Verhalen	

verbinden’	wil	de	ruimte	voor	vertellen	op	school	vergroten	en	

geeft	leerkrachten	concrete	handvatten	om	het	goed	te	leren.	

Drie	soorten	verhalen	worden	uitgewerkt:	persoonlijke,	fictieve	

en	overgeleverde	verhalen.	Stap	voor	stap	wordt	duidelijk	hoe	

leerkrachten	met	deze	verhalen	kunnen	werken	in	de	klas.	Met	

antwoorden	op	vragen	als:	Wat	maakt	luisteren	soms	zo	zwaar?	

Hoe	raken	leerlingen	verbonden	met	een	verhaal?	De	publicatie	

is	te	bestellen	via	www.cps.nl	(CPS	Uitgeverij).

> Beurs

KindVak 2007
KindVak	is	een	evenement	van	en	voor	professionals	in	kinderop

vang	en	onderwijs.	Het	vindt	plaats	van	8	tot	en	met	10	november	

2007	in	de	Brabanthallen	in	’sHertogenbosch.	KindVak	brengt	

bezoekers	op	de	hoogte	van	vernieuwingen	en	veranderingen	in	

de	branche	en	heeft	dit	jaar	een	aantal	nieuwe	onderdelen.	Vaste	

waarden	zoals	seminars	en	workshops	blijven,	nieuw	zijn	het	

KindVak	Theater,	een	3DExpo,	een	adviespanel	en	het	KindVak	

Café.	Inschrijven:	www.kindvak.nl

> Prentenboek

Zinloos geweld en pesten
‘Timmy	is	boos’!	is	de	titel	van	een	nieuw	prentenboek	van	kin

derboekenschrijver	Sjoerd	Kuyper	en	illustrator	Richard	Feld.	

Het	boek	is	bedoeld	voor	kinderen	van	drie	tot	en	met	zeven	jaar.	

In	het	prentenboek	stapt	Timmy	met	zijn	verkeerde	been	uit	bed.	

Die	start	heeft	vervelende	gevolgen	voor	zichzelf	én	anderen.	

Timmy	reageert	zijn	boosheid	af	op	zijn	omgeving.	Iedereen	

moet	het	ontgelden.	Van	de	kat	tot	zijn	vriendjes	op	school.	

Het	lieveheersbeestje	Lieve	–	het	logo	van	de	Landelijke	Stichting

TegenZinloosGeweld	–	helpt	Timmy	om	van	zijn	boosheid	afstand	

te	nemen.	Voor	aanvullende	informatie	over	‘Timmy	is	Boos’	of	

KidsTegenGeweld	kunt	u	terecht	op	www.kidstegengeweld.nl	
of	www.zinloosgeweld.nl> Congres

De mythe van het onderwijs
Het	onderwijs	in	Nederland	is	volop	in	discussie,	van	het	didac

tische	aanbod	aan	peuters	(VVE)	en	kleuters	tot	en	met	het	

studiehuis	bij	pubers.	Tijdens	het	congres	‘De	mythe	van	het	

onderwijs’	op	30	november	2007	in	Regardz	te	Zwolle	wordt	

hierbij	stilgestaan.	‘Voor	de	inrichting	van	het	onderwijs	lijken	

op	dit	moment	niet	de	overdracht	van	kennis	en	cultuur	bepalend	

te	zijn,	maar	de	mythen	die	door	onderwijskundigen	en	beleid

makers	zijn	bedacht’,	is	de	centrale	gedachte	achter	het	congres.	

Met	aandacht	voor	de	mythe	van	het	maakbare	kind,	van	de	

snelle	kennisveroudering	en	van	competentiegericht	leren.	

Initiatiefnemers	van	het	congres	zijn	prof.	dr.	Sieneke	Goorhuis,	

Mineke	van	Essen	en	Greetje	van	der	Werf,	in	samenwerking	

met	het	magazine	Pedagogiek	in	Praktijk.	Meer	informatie:	

www.onderwijsmythe.nl

> Toolbox

Modellen onderwijshuisvesting
Op	de	site	www.onderwijspaleis.nl	vinden	schoolleiders	in	het	
onderdeel	toolbox	sinds	kort	allerlei	modellen	die	te	maken	heb

ben	met	onderwijshuisvesting.	Het	ministerie	van	OCW	heeft	sub

sidie	gegeven	om	de	komende	tijd	modellen	te	blijven	ontwikke

len.	Momenteel	staat	er	onder	andere	een	ruimtebehoeftemodel,	

waarmee	het	aantal	vierkante	meters	dat	een	klaslokaal	moet	

zijn,	kan	worden	uitgerekend.	Ook	zijn	er	modellen	voor	normen	

van	gym	en	sportzalen.	Om	op	de	hoogte	te	blijven	van	nieuwe	

modellen	die	in	de	toolbox	worden	geplaatst,	kunnen	geïnteres

seerden	zich	abonneren	op	de	maandelijkse	nieuwsbrief.	

Zie	www.onderwijspaleis.nl	>	tools

Juni 2007  Kader Primair �� 



> Computerspel

Colorelli
Colorelli	is	een	nieuw	computerspel	bestemd	voor	kinderen	

vanaf	zes	jaar.	Het	interactieve	en	educatieve	spel	dat	creati

viteit	en	sociale	vaardigheden	stimuleert,	is	ontwikkeld	door	

Wacom	–	expert	op	het	gebied	van	digitale	pennen	–	in	samen

werking	met	opleidingsdeskundigen,	kinderpsychologen	en	

kinderen.	Tijdens	de	opdrachten	leren	kinderen	stap	voor	stap	

hoe	ze	tekeningen	kunnen	maken.	Met	een	uitgebreid	teken	

en	fotoprogramma,	voorbeeldmodellen	voor	uitnodigingen	of	

maskers,	vaardigheidsspellen	en	instructievideo’s.	Colorelli	

is	eerder	gelanceerd	in	onder	andere	Duitsland,	waar	het	tijd

schrift	‘Spielen	und	Lernen’	het	spel	waardeerde	met	de	hoogste	

score	voor	pedagogisch	waardevolle	kinderspellen.	Colorelli	

is	in	Nederland	verkrijgbaar	voor	t	59,99.	Neem	voor	meer	

informatie	en	testexemplaren	contact	op	met	Kitty	Dammers,	

tel.	0344677300.

> Lesmethode

Geschiedenis beleven
Hoe	zou	het	voelen	om	een	echte	jager	of	jonkvrouw	te	zijn?	

De	trek,	een	nieuwe	geschiedenismethode	van	Zwijsen,	laat	leer

lingen	in	de	huid	kruipen	van	personages	uit	de	geschiedenis.	

Het	uitgangspunt	is	dat	leerlingen	geschiedenis	leren	door	deze	

zélf	te	beleven.	Vanuit	die	beleving	krijgen	kinderen	een	realis

tisch	beeld	van	de	geschiedenis.

Bij	De	trek	maakt	ICT	integraal	onderdeel	uit	van	de	lesmethode.	

Computerspellen,	filmpjes,	de	digitale	encyclopedie	en	de	educa

tieve	website	vormen	samen	met	het	lesboek	en	werkschrift	één	

samenhangend	geheel.

Zwijsen	ging	voor	De	trek	samenwerkingsrelaties	aan	met	acht	

Nederlandse	musea,	waaronder	Rijksmuseum	van	Oudheden,	

Amsterdams	Historisch	Museum	en	Museon.	In	elk	lesboek	is	een	

speciale	pagina	opgenomen	met	informatie	over	het	museum	en	

de	collectie.	In	het	werkschrift	staan	hierover	extra	opdrachten	

die	leerlingen	stimuleren	naar	het	museum	te	gaan,	zelf	of	met	

de	hele	klas.	Geïnteresseerden	kunnen	een	online	rondleiding	

volgen	op	www.detrek.nl,	of	meer	informatie	opvragen	bij	

Tatjana	Puklavec,	013	–	583	88	52	of	t.puklavec@zwijsen.nl

> Educatieve dag

Kennismaken met 
Michiel de Ruyter
Leerkrachten	van	groep	6,	7	en	8	zijn	woensdagmiddag	10	okto

ber	welkom	voor	een	gratis	educatieve	middag	op	de	Batavia

werf	in	Lelystad.	Het	Schooltvprogramma	Vroeger	en	Zo	

besteedde	in	mei	al	aandacht	aan	het	vierhonderste	geboorte

jaar	van	Michiel	de	Ruyter.	Schooltv	nodigt	leerkrachten	uit	

in	oktober	nog	meer	te	weten	te	komen	over	De	Ruyter	en	zijn	

schip	De	zeven	provinciën.	Bezoekers	krijgen	een	rondleiding	

over	de	Bataviawerf	en	bezoeken	de	tentoonstelling	over	

Michiel	de	Ruyter.	Ook	worden	praktische	ideeën	gegeven,	

die	later	in	de	klas	kunnen	worden	uitgevoerd.	Opgeven	via	

communicatie@teleacnot.nl

> Boek

Pesten is laf
Na	ruim	zes	jaar	voorlichting	en	actie	maakt	De	Kinderconsument	

de	balans	op.	Hoe	ziet	het	cyberpesten	eruit?	Is	online	pesten	

echt	zo	anders	als	offline	pesten?	Valt	cyberpesten	te	voorkomen	

via	bijvoorbeeld	lesmateriaal	of	protocollen?	Wat	verwachten	

leerlingen	eigenlijk	van	hun	opvoeders	en	leerkrachten?	En	

	kunnen	deze	volwassenen	deze	verwachtingen	wel	inlossen?

Auteurs	Liesbeth	Hop	en	Bamber	Delver	(ondersteund	door	ver

schillende	collegajournalisten)	praten	met	ouders,	leerkrachten,	

leerlingen	maar	ook	met	politiemensen	en	vertrouwenspersonen.	

Pesten	Is	Laf	is	het	vijfde	boek	van	stichting	De	Kinderconsument	

en	maakt	deel	uit	van	de	reeks	ITS4KIDS	in	samenwerking	met	

uitgeverij	Vives	Media.

‘Pesten	is	laf’	is	verkrijgbaar	via	de	boekhandel,	of	nu	al	te	

bestellen	via www.pestenislaf.nl
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> Netwerken
	 Ik	geef	mij	op	voor	het	netwerk:	__________________________________

	 (t	75	per	jaar	alléén	leden)
	 Ik	geef	mij	op	voor	het	netwerk	bovenschools	management	

	 (t	210	leden	/	t	420	nietleden)

> 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	nietleden***)
	 Kwaliteitszorg	is	een	werkwijze	(boek	Robbin	Haaijer	en	

	 Anneke	van	der	Linde,	t	15	leden	/	t	20	nietleden***)
	 Sturen	met	geld	(boek	Marcel	Verbart,	(t	15	leden	/	t	20	nietleden***)
	 Bouwstenen	voor	een	Managemenstatuut	(AVS	en	VOSABB,	

	 t	2	leden	/	t	4	nietleden***,	of	gratis	downloaden	van	www.avs.nl)
	 	nieuw	Code	goed	onderwijsbestuur	primair	onderwijs	(AVS	en	VOSABB,	

	 t	4,50	leden	/	t	9	nietleden***)
	
> Personeelsbeleid*
	 Het	Talentenspel	(t	21	leden	/	t	25	nietleden***)
	 Praktijkgids	Nieuw	Onderwijspersoneel	(t	35)
	 Het	Generatiespel	(boek	Gerda	Hamann,	t	15	leden	/	t	20	nietleden***)
	 Slimme	strategieën	(boek	Anita	Burlet	en	Trieneke	van	Manen,	
	 t	15	leden	/	t	20	nietleden***)
	 Stimulerend	beoordelen	(boek	Anita	Burlet	en	

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

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

> 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	97	vanaf	1	augustus	2007.
	 Ik	word	aspirant	AVSlid	per	1	augustus	2007.

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

	 het	aantal	leerlingen)	op	naam	van	de	school/organisatie	en	één
	 van	t	115	op	mijn	naam.
	 Er	is	al	een	AVSlid	op	mijn	school.	

	 Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	115	op	mijn	naam.

Kijk	voor	de	voorwaarden	van	het	lidmaatschap	op	www.avs.nl	>	
Vereniging	>	Lid	worden

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

	 voor	schooljaar	2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:	 	Noord	 	Oost	 	Zuid	 	Zuidwest	 	Noordwest	 	Midden

Aantal	leerlingen:	______________________

Naam	school /organisatie	 Brin/Bestuurnr.
	
Postadres
	
Postcode	en	plaats
	
Telefoon	 Fax
	
Email
	
Handtekening	 Datum

Stuur	of	fax	naar	de	AVS
Postbus	1003,	3500	BA	Utrecht
Fax	0302361036

Bestellen	kan	ook	via	www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

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

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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management

Uw horizon verbreden, contact met collega’s en kijken naar andere onderwijssystemen. 
Ook in het schooljaar 2007/2008 organiseert de AVS een zestal prachtige buitenlandse reizen 
die allemaal inhoud én cultuur combineren. Nieuw zijn de studiereizen naar Wenen en Schotland 

en een culturele reis naar Montana. Laat u inspireren: lees de bijgesloten folder ‘Educatieve 

Reizen’, tevens te downloaden vanaf > www.avs.nl > Professionalisering > Internationaal  
> Educatieve reizen 

Inspiratie over de grens
Leden reizen met korting!

Foto: IJslands Persbureau




