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Sterke scholen in een sterk bestuur

Schoolbesturen in het primair onderwijs worden steeds

groter. Door lumpsum krijgen scholen meer financiële en

beleidsmatige macht. Om dit alles goed te begeleiden, duikt

regelmatig de term Good Governance op. Gerard van der

Borg van Edukint en Rob Vastbinder van INNOVO, twee heren

uit de onderwijspraktijk, over de do’s en dont’s van besturen.

> 12

Leden blij met bijeenkomsten

De belangenbehartiging van het primair onderwijs is

gebaat bij de komst van een sterke sectororganisatie.

De AVS neemt hierin het voortouw. Hoe denken leden over

deze belangrijke koerswijziging? In een aantal

bijeenkomsten verspreid over het land gaan AVS

vertegenwoordigers met de leden in gesprek. Kader Primair

was erbij in Oudega en Den Haag.

> 32

TOM in de Betuwe

Ze hadden er zelf heel wat voor overgehad om op zo’n school

te zitten. Marco Onstenk, directeur van basisschool de Elstar

in Elst en Björn Bouwmeister, directeur van de Boemerang in

Huissen, zijn grote fans van het Teamonderwijs Op Maat. Dit

schooljaar startten beide schooldirecteuren met twee geheel

nieuwe basisscholen. 

Ze vertellen over hun ervaringen met TOM.

> 28

Inhoud Oktober

Onderwijs als opvoeder

Er is van alles mis met de organisatie van het onderwijs in

ons land. Veel te veel instanties bemoeien zich ermee. OCW

moet dit domein terugveroveren en de school moet weer

centraal in de maatschappij komen te staan, anders weet

niemand meer waar die aan toe is, aldus Roel In ’t Veld.

> 20

De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen

is niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. 

Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking

of goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende

organisatie, behoudens in het geval van AVS

Voordeelpartners.
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Geef ons nu eens de ruimte

Het is erg verleidelijk commentaar te geven op het gedrag van VVD-

fractievoorzitter Van Aartsen en zijn plan om scholen te verplichten

dagopvang voor kinderen te organiseren van 7.30 uur tot 18.30 uur.

Ik heb voor diverse microfoons ons standpunt inmiddels verwoord

en laat het daar maar even bij. 

Wel viel mij een interview op met Ria Vogels, onderzoekster bij het

Sociaal Cultureel Planbureau, in de NRC van zaterdag 25 september.

Hierin reageert zij op de reactie van minister Van der Hoeven op

Vogels kritiek dat het onderwijsbeleid visie ontbeert. Volgens Vogels

ontbreekt het vooral aan de samenhang in het onderwijsbeleid. De

begroting van OCW staat bol van de targetprestaties die in de komen-

de tijd moeten worden gehaald, zoals 30 procent minder schoolverla-

ters voor 2006, vijftien procent meer keuze voor bèta en techniek in

2007, enzovoort. Maar maatregelen zijn soms zo tegenstrijdig, dat het

goed uitvoeren ervan onmogelijk is. Het weekblad Elsevier schrijft:

“Van der Hoeven bestiert een departement, waarvan we de coördina-

ten al lang aan de luchtmacht hadden moeten doorgeven.” Weinig

vleiende kritiek aan het adres van de minister. Een minister die auto-

nomievergroting als de kern van haar beleid beschouwt. Maar in de

mores van Den Haag, waar ministers voor de kleinste zaken al naar

de Kamer worden geroepen, proberen bewindslieden alle risico’s uit

te bannen door naast de autonomievergroting (daar beslissen scholen

zelf over) het afleggen van rekenschap zó aan te snoeren dat aan alle

eventualiteiten is gedacht. Dat daarbij de regelgeving op het gebied

van accountability nog fijnmaziger wordt dan we ooit hebben meege-

maakt, neemt men voor lief. Op deze manier worden scholen terug-

houdend in het nemen van risico’s en het doorvoeren van innovatie.

We leren immers van onze fouten, die we niet mogen maken…

Daar zien accountants en inspectie wel op toe.

Oud-voorzitter van de Algemene Onderwijsbond Jaques Tichelaar, nu

lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, liet mij in het voorjaar weten

bereid te zijn een deal te sluiten met de sector. Daarbij zou de poli-

tiek het onderwijs voor een bepaalde periode met rust laten, om pas

na afloop van deze periode samen de balans op te maken. Nu zit de

PvdA niet in de regering en kan zoiets gemakkelijk worden gezegd.

We zullen de belofte echter niet vergeten áls de PvdA in 2007 in de

regering komt. Tot die tijd moeten we het doen met de brainwaves

van Van Aartsen. <
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Kennis delen op www.avs.nl

AVS Scholenportaal online

Onder www.avs.nl vindt u voortaan het AVS Scholenportaal, de vernieuwde website van onze vereniging.

Vormgeving, structuur en navigatie zijn sterk verbeterd en een nieuwe infrastructuur voor kennis delen

is toegevoegd. Hier kunnen schoolleiders en bovenschools managers met elkaar informatie uitwisselen. 

Het portaal www.avs.nl blijft een van de populairste informatiebronnen voor schoolleiders en bovenschools

managers in het primair onderwijs. U vindt er 24 uur per dag nieuws, achtergronden en handige tools.

Het AVS Scholenportaal kent drie hoofdpei-

lers, die overeenkomen met de dienstverle-

ning van de AVS: Belangenbehartiging,

Werkgeverszaken en Professionalisering.

Nieuws, Agenda en Vereniging spreken voor

zich. Vanaf de homepagina navigeert u

direct naar het dossier van uw keuze. Ook

de alfabetische overzichten, meerdere navi-

gatiemogelijkheden en vele interne links

zijn een belangrijke meerwaarde van het

Scholenportaal.

Nieuw is het platform Kennis delen, voor

informatie-uitwisseling en het ondersteu-

nen van projecten. De diverse activiteiten

die de AVS al voor haar leden organiseert

krijgen nu een online variant. Zo is de infor-

matie van de beleidscommissies, regionale

en bovenschoolse netwerken en opleidin-

gen en trainingen van de AVS School for

Leadership binnenkort online beschikbaar

voor de deelnemers. In september zijn de

communities voor de beleidscommissies

van de AVS en voor het netwerk Noord

Nederland gestart. Leden van deze commis-

sies en het netwerk hebben een e-mail met

inloggegevens ontvangen. De komende tijd

zal de AVS meer netwerken via Kennis delen

gaan faciliteren en worden er themadiscus-

sies opgestart. Alle AVS leden ontvangen

dan een e-mail waarmee zij (lees)toegang

krijgen tot deze platforms. Als schoolleider

kunt u straks lid worden van een community

en actief informatie (nieuws, evenementen,

relevante links, documenten, tools, projec-

ten, vragen en discussie) raadplegen en toe-

voegen.

We houden ons van harte aanbevolen voor

uw vragen of suggesties. U kunt deze mail-

en naar communicatie@avs.nl. Het AVS

Scholenportaal is mede mogelijk gemaakt

door Microsoft en ABP | Loyalis.

Kijk vandaag nog op het AVS Scholenpor-

taal: www.avs.nl, dé startpagina voor

schoolleiders en bovenschools managers.<
<

Overleg CAO

weer voorzichtig gestart
De onderwijsvakorganisaties zijn op uitnodiging van de minister weer met OCW om de tafel

gaan zitten om overleg te voeren over de onderwijs CAO. Dit gebeurde nadat mevrouw 

Van der Hoeven meldde dat zij een nieuw bod wilde doen.

Het heropende overleg startte met het

inventariseren van de onderwerpen die in

ieder geval, naast de salarisontwikkeling

en de eindejaarsuitkering, aan de orde moe-

ten komen. Een van de belangrijkste onder-

werpen in de komende onderhandelingen

is het flankerend beleid in verband met

het nieuwe zorgstelsel. 

Het ziet er naar uit dat de voorgestelde af-

schaffing van de ZKOO- en de ZVOO-regeling

grote inkomenseffecten zal hebben, die niet

opgevangen worden door de voorspelde

gunstiger premies. Daar moet dus een

regeling voor komen.

De onderwijsvakorganisaties beraden zich

op de te bespreken onderwerpen en de

inzet daarbij. Na overleg met de verschillen-

de ledencommissies wordt de inzet vastge-

steld en openbaar gemaakt.

U kunt het verloop van het overleg volgen

via www.avs.nl <

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

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel
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Sport in het onderwijs

Op 29 september tekende de AVS een overeenkomst met de minister om sport in het onderwijs 

hoog op de agenda te zetten.

De alliantie ’School en Sport samen sterker’

tussen het ministerie van OCW en het

Nederlands Olympisch Comité * Nederland-

se Sport Federatie stelt onder andere het

belang van sport en bewegen voor de moto-

rische ontwikkeling, de opvoeding en de

fysieke gezondheid van kinderen centraal.

Tijdens de bijeenkomst spraken we met een

aantal betrokken partijen over de uitwer-

king en de implementatie van de alliantie.

Aan het eind van de conferentie tekenden

de AVS en de minister van Onderwijs een

overeenkomst, waarin is vastgelegd dat

de AVS zich zal inspannen om in het primair

onderwijs onder andere:

• te bevorderen dat het onderwerp ’op

de kaart staat’;

• scholen bij te staan in activiteiten

die voortvloeien uit de alliantie;

• bij te dragen aan het zoeken naar een

goede balans in de samenwerking

met sportverenigingen;

• het aantal sportactieve en

sportgeoriënteerde scholen te vergroten;

• de accommodatiefaciliteiten te verbeteren;

• en zorg te dragen voor de nascholing.

De AVS heeft over dit onderwerp inmid-

dels contact gehad met een groot aantal

schoolleiders. Uit reacties blijkt dat men

al op tal van manieren actief bezig is met

sport in en rond de school. Binnenkort

zullen wij hen benaderen om af te stem-

men of en hoe ze betrokken willen zijn

bij vervolgactiviteiten in het kader van

sport in het onderwijs. U kunt zich hier-

voor ook zelf melden bij de AVS, Carine

Hulscher-Slot, c.hulscher@avs.nl <

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

goed onderwijs door goed management

Uw collega lid
in het nieuwe schooljaar?

Alle leidinggevenden in het basis, speciaal basis en speciaal

onderwijs kunnen lid worden van de AVS. Meld een nieuw lid aan

en ontvang voor ieder nieuw lid een cadeaubon van 10 euro en maak

kans op een beamer! Kijk op www.avs.nl of bel of mail de AVS:

tel. 030-2361010 of info@avs.nl

Maak kans 

op een beamer
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Extra aandacht voor onderwijs en zorg
Het speciaal (basis)onderwijs heeft altijd al de warme aandacht gehad van de AVS. 

Met de net gestarte Expertgroep Onderwijs en Leerlingenzorg (EGOL) is dat nog verder versterkt.

De coördinatie van deze groep is in handen

van Jos Hagens. De groep bestaat verder uit

de adviseurs Gerda Leeuw, Nicole van Dar-

tel en Heike Sieber. Op www.avs.nl leest u

onder Adviseurs meer over de specialismen

van deze AVS medewerkers.

Onder het motto ’Kennis vermenigvuldigen

door delen’ gaat de EGOL aan het werk om

het brede terrein van onderwijs en leerlin-

genzorg verder te ontwikkelen en u daarbij

te ondersteunen. De expertgroep rekent

zowel beleidsontwikkeling als belangenbe-

hartiging, maar ook professionalisering en

maatwerkondersteuning tot haar taak. Voor

een aantal onderdelen wordt ook de exper-

tise van andere adviseurs benut.

Op dit moment wordt het actieplan voor

2005-2006 gemaakt en besproken. Met

name nieuwe ontwikkelingen zullen daarin

vorm krijgen: visies, standpunten en onder-

steuningsaanbod. We houden u op de hoog-

te.

U kunt nu al voor alle vragen op het terrein

van onderwijs en leerlingenzorg terecht bij

de leden van de expertgroep. Raadpleeg

voor nadere informatie de AVS, Jos Hagens,

j.hagens@avs.nl of bel 030-2361010. <

Digitaal dossier in december klaar
De stuurgroep Weer Samen Naar School en de stuurgroep Kwaliteit van Leerlingenzorg in VMBO en

Praktijkonderwijs hebben eind 2003 het initiatief genomen om een zogenaamd Digitaal Overdrachts-

dossier (DOD) te ontwikkelen voor de diverse overgangssituaties binnen en tussen PO, VO en REC.

In het project is toegewerkt naar een eindproduct dat in december moet worden afgerond.

In toenemende mate maken scholen gebruik

van digitale administratieve informatiesys-

temen. Het is dan ook begrijpelijk dat de

wens is ontstaan om bij de overstap van

leerlingen tussen onderwijsinstellingen de

gegevens op digitale wijze over te dragen.

Dit is immers minder arbeidsintensief en

reduceert de foutgevoeligheid van de infor-

matieoverdracht aanzienlijk. 

Na het definiëren van de inhoud en de wijze

van uitwisselen van het DOD, is het tech-

nisch format van het DOD met leveranciers

vastgesteld. Ook zijn de export- en import-

functies gerealiseerd door de leveranciers.

Zij moeten ervoor zorgen dat het dossier in

ieder van de systemen wordt opgenomen.

Het spreekt voor zich dat het realiseren van

breed draagvlak binnen de Nederlandse

onderwijswereld en de betrokken leveran-

ciers van groot belang is voor het welslagen

van dit project. <

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

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

Nieuw AVS Scholenportaal
Verbeterde structuur, heldere navigatie 
en alfabetische dossiers

Bezoek nu de vernieuwde www.avs.nl, hét portaal
voor schoolleiders en bovenschools managers.

goed onderwijs door goed management
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Erkenning voor problemen ZMLK
Al enige tijd vraagt cluster 3 aandacht voor de te grote klassenschaal voor zeer moeilijk lerende kinderen in

het voortgezet onderwijs. Ook bij de verschillende discussies in de Kamer over LGF werd het onderwerp door

kamerleden ter sprake gebracht (motie Verhagen). 

De minister onderkent het probleem wel,

maar schuift het vooruit met het argument

dat financiële ruimte ontbreekt. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen is

door de Kamer een duidelijke uitspraak

gedaan over de aanvaarding van de motie

Verhagen. De klassendeler in het VSO MLK

moet van 12 naar 7 leerlingen.

De AVS is tevreden over het bereikte resul-

taat in dit dossier. In het onderwijsbeleid

van de regering in het algemeen blijven

we teleurgesteld. <

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

Subsidie voor opleidingsschool 

OCW nodigt scholen uit voor ’dieptepilot’

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen nodigt scholen en/of besturen voor 

primair en voortgezet onderwijs en instellingen voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 

uit om deel te nemen aan een zogenoemde ’dieptepilot’ voor de ’opleidingsschool en academische

school 2005-2008’.

De scholen kunnen hiervoor een subsidie

ontvangen van maximaal t 1,2 miljoen per

project. Het ministerie wil hiermee ruimte

geven aan scholen die bereid en in staat zijn

meer leraren binnen hun school op te leiden

dan voor hun eigen behoefte nodig is. De

subsidie kan ook worden verstrekt aan

scholen die het opleiden in de school ver-

binden met onderwijsinnovatie en funda-

mentele kennisontwikkeling.

Voor deze dieptepilot worden maximaal

35 groepen van samenwerkende scholen

en/of besturen geselecteerd. 

Zij gaan onderzoeken onder welke voorwaar-

den de opleidingsschool – die opleidt voor

de markt – en de academische school een

succes kunnen zijn. De scholen en/of bestu-

ren werken daarin samen met hun leraren-

opleiding(en), en waar het de academische

scholen betreft ook met hoogleraren,

lectoren en wetenschappers uit de regio. 

De pilot loopt van 2006 tot en met 2008.

De voorwaarden voor deelname aan de

dieptepilot zijn te vinden op www.cfi.nl

onder ’Laatst verschenen regelingen’,

19 september 2005, Subsidieregeling

Dieptepilot voor de opleidingsschool en

de academische school 2005-2008.

Schoolbesturen in het primair en voortgezet

onderwijs en instellingen voor beroepson-

derwijs en volwasseneneducatie kunnen

hun projectvoorstel uiterlijk 31 oktober

2005 indienen bij

opleidenindeschool@kpmg.nl. Het format

dat dient als projectvoorstel is rechtstreeks

te downloaden www.cfi.nl

Meer informatie over deze regeling en

de aanvraagprocedure is verkrijgbaar bij

KPMG Business Advisory Services B.V.,

tel. 020-6564600. <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel
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Leidinggeven aan kleurrijke teams

Deelnemers gezocht voor rondetafelgesprek

De AVS, Schoolmanagers_VO, Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt en het Expertisecentrum Centrum

allochtonen Hoger Onderwijs voeren gezamenlijk een project uit om de hoge uitval van startende allochtone

leerkrachten tegen te gaan en de instroom van allochtone studenten in het onderwijs te verhogen.

Behalve voor startende allochtone leer-

krachten (in opleiding) zelf, worden in dit

project ook activiteiten en vormen van

ondersteuning voor schoolleiders geïni-

tieerd. Schoolleiders spelen immers een

cruciale rol in het integratieproces van

allochtone leerkrachten binnen het onder-

wijs. Om schoolleiders en bovenschools

managers – die allochtone leerkrachten in

dienst hebben of (willen) krijgen – te onder-

steunen bij het leidinggeven aan een cultu-

reel divers samengesteld team, wordt zowel

voor het PO als voor het VO een trainings-

aanbod ontwikkeld.

Om vorm en inhoud van dit trainingsaanbod

optimaal te kunnen afstemmen op de

behoefte van de schoolleider, organiseert

de AVS op woensdag 2 november 2005 een

rondetafelgesprek. Dit gesprek is bedoeld

om zicht te krijgen op de ervaringen die

schoolleiders in het PO hebben in het wer-

ven en behouden van deze groep leerkrach-

ten. Het leidinggeven aan en begeleiden van

allochtone leerkrachten en multicultureel

samengestelde teams staat ook op de agen-

da. Op welke vaardigheden wordt hierbij

een beroep gedaan? Welke problemen spe-

len er rond de werving, begeleiding en inte-

gratie van allochtone leerkrachten en welke

oplossingen zijn er gevonden? Welke vor-

men van begeleiding zijn mogelijk/wense-

lijk? Kortom, de ervaringen met diversiteits-

beleid staan centraal.

Iedereen die ervaring heeft met het werven

van en het leiding geven aan allochtone

medewerkers nodigen wij van harte uit om

deel te nemen aan deze bijeenkomst. Het

rondetafelgesprek vindt plaats op woens-

dag 2 november 2005 in het Paushuize te

Utrecht, schuin tegenover het kantoor van

de AVS. De bijeenkomst wordt geleid door

de heer Paul Bemelen, directeur van de

MenO groep (en destijds lid van het PMPO).

De bijeenkomst start om 13.30 uur en wordt

afgesloten met een hapje en een drankje.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich tot 28 oktober 2005 aanmelden

via www.avs.nl. Deelnemers ontvangen

uiterlijk een week van tevoren een bevesti-

ging, routebeschrijving en gespreksnotitie.

Voor meer informatie kunt u contact opne-

men met de AVS, Trieneke van Manen,

t.vanmanen@avs.nl <
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Rectificaties

Ledenraad in oprichting
In het artikel over de Ledenraad in oprich-

ting in Kader Primair 1, pagina 32, zijn enke-

le gegevens van Maarten Bauer (Overige

leden) per abuis verkeerd vermeld. Zijn

juiste gegevens zijn: 

Maarten Bauer

Directeur Chr. Daltonschool De Rank

info@derankdeventer.nl

maartenbauer@zonnet.nl

Nieuwe Arbo-wet
In Kader Primair 1, pagina 34, wordt ten

onrechte gesproken over ’Elke school moet

minimaal één werknemer aanwijzen die

de preventietaken binnen de school coör-

dineert.’ 

Met school doelen we op een zelfstandige

werkgever. Indien een bestuur meerdere

scholen heeft, hoeft dus niet voor elke

school een medewerker aangewezen te

worden. Eén preventieve medewerker per

school volstaat.

Kadernieuws 2
In de reactie op de onderwijsbegroting in

Kadernieuws 2 is op pagina 1 abusievelijk

de volgende zin geplaatst: ’Ze wekt name-

lijk de indruk dat door de daling van het

aantal geboortes (naar verwachting 62.000

minder leerlingen) de vraag niet – zoals de

minister verwacht – met 4000 fte zal dalen,

maar slechts met 2500 fte.’

Dit moet zijn: ’Ze wekt namelijk de indruk

dat door de daling van het aantal geboortes

(naar verwachting 62.000 minder leerlingen

in 2010) de vraag met 4000 fte zal dalen. In

werkelijkheid gaat het slechts om een

daling van 2500 fte.’
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Samenstelling AVS bestuur gewijzigd

AVS bestuurslid en penningmeester Mark

Jager is per 1 januari 2006 benoemd tot

directeur van de Nederlandse Schoolleiders

Academie (NSA). In december 2005 zal hij al

geleidelijk met zijn nieuwe werkzaamheden

beginnen. 

Dit betekent voor het bestuur van de AVS

een verandering. De bestuurssamenstelling

is nu als volgt: Ton Duif (voorzitter), Jan

Morsink (secretaris) en Yvonne Raaymakers

(penningmeester).

De AVS dankt Mark Jager voor zijn inspan-

ningen binnen het AVS bestuur en wenst

hem veel succes in zijn nieuwe functie. Ver-

derop in deze Kader Primair leest u meer

over de directeurswisseling bij de NSA. <

Nieuwe Arbo-wet. Cursus door AVS en Loyalis. 
Kijk voor meer informatie en data op www.avs.nl en meld u aan!

Thema Intuïtie en Strategie

Datum 

donderdag 1 december 2005

Locatie

Landgoed De Horst, Driebergen 

Programma

10.00 uur Ontvangst en opening

10.30 uur Workshopronde 1

12.00 uur Lunch

13.15 uur Workshopronde 2

14.45 uur Pauze

15.00 uur Plenaire presentatie over Intuïtie en Strategie

door professor Iteke Weeda – hoogleraar

Emancipatiezaken

16.30 uur Plenaire afsluiting en borrel

Inschrijven

De deelnamekosten zijn t 175,–. Aanmelden kan 

via www.avs.nl

Workshops

U kunt kiezen uit de volgende workshops:

Workshop 1: Miel Care Consultancy door Jaap Schenk

en/of Zorg Advies Training door Frans Corsten

(succesvol onderhandelen)

Workshop 2: Kwintessens (teamopstellingen)

door Karin Koopmann

Workshop 3: Personal Performance (presentatietechnieken)

door Cecile van de Poel

Workshop 4: Luisteren naar je intuïtie

door Annette van de Berg en/of Carolina Bont

Conferentie 

Vrouwelijke Schoolleiders
Primair Onderwijs

goed onderwijs door goed management
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Basisverzekering en AVS Voordeel met OHRA

De nieuwe Zorgverzekering per 1 januari 2006

Het zal u niet zijn ontgaan dat in Nederland de nieuwe Basisverzekering wordt ingevoerd. Naar alle

waarschijnlijkheid zal dit op 1 januari 2006 gebeuren. De media besteden er al maanden volop aandacht

aan. Toch blijken er nog altijd veel vragen te leven. Daarom willen de AVS en OHRA u hierover informeren,

zodat u precies weet wat de belangrijkste punten zijn en waar u straks aan toe bent.

Het wetsontwerp voor de Basisverzekering is

door de Eerste en Tweede Kamer goedge-

keurd. De definitieve invoeringsdatum is in

september door de Eerste Kamer vastgesteld.

Wat houdt de Basisverzekering in?
Er komt één Basisverzekering, die verplicht

is voor iedereen die rechtmatig in Neder-

land woont of werkt. Op dit moment zijn er

verschillen tussen particuliere en zieken-

fondsverzekerden, maar die komen straks te

vervallen! De Basisverzekering voorziet in

een standaard zorgpakket, dat door de

overheid is vastgesteld. Dit zorgpakket is

qua dekking te vergelijken met de huidige

basis ziekenfondsverzekering. Vanaf dit

moment zal de overheid iedereen uitgebreid

informeren.

Hoe is de premie opgebouwd?
De premie van de Basisverzekering geldt

voor iedereen vanaf 18 jaar en zal bestaan

uit twee delen: de nominale premie en de

inkomensgerelateerde premie. De inko-

mensgerelateerde premie zal via uw salaris

door uw werkgever betaald worden. De

nominale premie dient u zelf aan de verze-

keraar te betalen. 

Deze premie wordt begin december bekend

en kan per verzekeraar verschillen. Verzeke-

raars zijn echter al wel verplicht om al hun

verzekerden, ongeacht leeftijd of gezond-

heid, dezelfde premie te berekenen voor

hetzelfde pakket. Degenen met een relatief

laag gezinsinkomen ontvangen via de

Belastingdienst een bijdrage in de kosten

van de premie: de Zorgtoeslag. Hierover is

de Belastingdienst in september een infor-

matiecampagne gestart.

Aanvullende verzekeringen
De Basisverzekering dekt niet alle ziekte-

kosten. Daarom kunt u naast de verplichte

Basisverzekering, vrijwillig aanvullende ver-

zekeringen afsluiten. Bijvoorbeeld voor fysi-

otherapie of voor de tandarts. Door de Basis-

verzekering te combineren met één of meer

aanvullende verzekeringen kunt u uw ziekte-

kostenverzekering dus geheel afstemmen

op uw persoonlijke wensen en behoeften!

De AVS is in gesprek met OHRA over de

voortzetting van het collectieve ziektekos-

tencontract na invoering van de Basisverze-

kering. Alle leden en werknemers van de AVS

kunnen straks aan dit contract deelnemen. 

Net als nu is het voor u voordelig om hieraan

deel te nemen. Zo kunt u rekenen op premie-

korting en op goede aanvullende dekkingen.

Uiteraard kunnen gezinsleden meeliften op

dit collectieve ziektekostencontract. De AVS

en OHRA maken het u dus extra aantrekkelijk

om collectief verzekerd te zijn.

Wacht het collectieve 
AVS-aanbod af
De premies van de verschillende zorgverze-

keraars zijn begin december bekend. Uiter-

lijk 15 december ontvangt u een individueel

aanbod via uw huidige zorgverzekeraar, dat

overeenkomt met uw huidige dekking. Wij

raden u echter aan om te wachten op het

gunstigere collectieve aanbod. U heeft ruim

de tijd, tot 1 mei 2006, om uw keuze te be-

palen en te wisselen van verzekeraar. Tot

die tijd bent u ook nog gewoon verzekerd.

Vragen?
Uiteraard houden de AVS en OHRA u op

de hoogte. Wilt u tussentijds meer weten

over dit onderwerp? Kijk dan eens op

www.ohra.nl/basisverzekering: daar

vindt u alle nodige informatie over de

Basisverzekering.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel
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> Good Governance: sterke scholen in een sterk bestuur

Schoolbesturen in het primair onderwijs worden steeds groter. Door lumpsum krijgen

scholen meer financiële en beleidsmatige macht. Om dit alles goed te begeleiden, duikt

regelmatig de term Good Governance op. Rob Vastbinder en Gerard van der Borg, twee

heren uit de onderwijspraktijk, over de do’s en dont’s van besturen.

Good Governance is zo’n begrip waar je lang over

kunt filosoferen en waar al veel over geschreven is.

De overheid schermt ermee in vele sectoren en men

organiseert de ene na de andere conferentie over het

onderwerp. Rob Vastbinder is ’grote’ bestuurder bij

INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs in Heer-

len, waarbij maar liefst 61 basisscholen zijn aangeslo-

ten. Gerard van der Borg van stichting Edukint is een

’kleine’ bestuurder van twee so scholen in Enschede

en voorheen directeur van een van die scholen. Wat

verstaan de twee bestuurders onder Good Governan-

ce? En de schoolleider, heeft die nog wat te vertellen?

“Op de werkvloer is er nog wel wat wantrouwen.”

Mooie modellen
“Er zijn heel mooie modellen die absoluut niet wer-

ken. Ménsen geven uiteindelijk inhoud aan een

model”, aldus Gerard van de Borg. “Wat ik in ieder

geval niet versta onder Good Governance is besturen

op afstand. Je moet als bestuurder weet hebben van

wat er in je organisatie leeft. Je moet zicht hebben op

de grote lijnen en dat koppelen aan de praktijk.

Beleidsvoorstellen moeten ’vers’ blijven. Als ze te

lang in de onderste lade blijven liggen, raken ze aan

bederf onderhevig.” Rob Vastbinder: “De kunst is om

professionals op de werkvloer de ruimte te geven.

Om vanuit hun kennis en kunde onderwijsprocessen

vorm te geven.” Stichting INNOVO hangt het ’policy

governance’-model van Carver aan. Dat komt er op

neer dat de stichting de kaders op bestuursniveau

aangeeft, waarbinnen scholen opereren. “We zijn

geen administratiekantoor, ik wil de scholen wel

onderwijsinhoudelijk kunnen sturen. Wat wij voor-

staan, zijn sterke scholen in een sterk bestuur.”

Van der Borg van Edukint is van mening dat een goed

bestuurder aanvoelt wat er van hem of haar verwacht

wordt. “Ik wacht niet tot er vragen komen en neem

zelf het initiatief. Je moet je organisatie uitleggen wat

je doet en goed beseffen dat je niet alleen de Raad

van Toezicht moet vertellen waar je mee bezig bent.

Als bestuurder heb je gewoon een informatievoor-

sprong op de rest van de organisatie. Die informatie

krijgt iedereen ongevraagd en dat wekt vertrouwen.”

De Enschedese bestuurder schrijft bijvoorbeeld een

aantal keren per jaar in de nieuwsbrief zijn eigen

rubriek ’Van de bestuurderstafel’. “Ik pak dan mijn

agenda erbij, blader die door en schrijf in hoofdlijnen

op wat er de afgelopen maanden gebeurd is. Niet sim-

pel, maar wel belangrijk.“

Rol schoolleider
Beide bestuurders hebben begrip voor de angst van

schoolleiders voor marginalisering van hun taken; de

schoolleider slechts als uitvoerder van de plannen

> Tekst Larissa Pans

“Je moet je keuzes
transparant maken”

> Thema Good Educational Governance
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tevredenheid. We moeten echter niet in de val trap-

pen dat het bestuur gaat managen. Er mag wel een

béétje afstand blijven bestaan. Het hoeft niet alle-

maal ouwejongenskrentenbrood te zijn. Ieder speelt

zijn eigen rol. Zeker op momenten dat er moeilijkhe-

den zijn, heb je daar profijt van.” Van der Borg vindt

dat hij schooldirecteuren voldoende ruimte geeft.

“Twee keer per jaar heb ik een soort koersgesprek

met de directeuren. Daarin bepalen we in grote lijnen

het beleid. Dat doen we sámen. Bovendien is de drem-

pel laag om bij het bestuur binnen te stappen. Men

weet ons te vinden.”

Hot item bij Edukint is de vorming van een REC-3

cluster, een proces dat al enkele jaren loopt. Net als

de eigen verantwoordelijkheid voor de budgetten.

“De organisatie is klein, maar wel tamelijk complex.

We hebben zorg op verschillende niveaus en we wer-

ken ook samen met het revalidatiecentrum. Het is

dus aftasten wat de beste manier van budgetteren is.

Gelukkig hebben we voldoende ervaring met eigen

financieel beleid. We zijn het gewend om reserverin-

gen te maken.”

Kloof
Tussen papier en praktijk kan een gapende kloof zit-

ten. Nieuwe bestuursstructuren vallen niet zomaar

op hun plaats, merken Vastbinder en Van der Borg. 

van het bestuur. Met een alternatief ministerie van

Onderwijs hangend boven de scholen. Vastbinder: “Ik

snap dat schoolleiders bang zijn dat ze straks alleen

nog maar uitvoerend zijn, maar angst is een slechte

raadgever. Er zijn ook kansen. Onze ambitie is om

op onze scholen het ’nieuwe leren’ handen en voeten

te geven. We praten daarover met vele professionals,

over hoe je dat daadwerkelijk implementeert. De rol

van schoolleiders wordt niet kleiner. Integendeel.

Ze moeten actief bijdragen aan het vaststellen van de

kaders. De concrete invulling is lokaal en contextaf-

hankelijk. Het zal voor een kleine school in Sleewijk

anders uitvallen dan voor een grote school in Heer-

len.” Ook Van der Borg maakt korte metten met dat

spookbeeld: “Scholen zouden angstiger moeten zijn

als ze zelf die bestuurslast dienen te dragen. Wij kun-

nen nu een bouwkundige sturen naar het overleg met

de gemeente over huisvesting. Dat had een school

alleen niet kunnen doen. Vlak na de oprichting van

Edukint waren schoolleiders bang dat ze niks meer te

zeggen zouden hebben, maar het loopt nu naar ieders

Rob Vastbinder, bestuurder bij INNOVO: 

“De kunst is om professionals op de werkvloer

de ruimte te geven.”

Foto INNOVO

“Er zijn heel mooie modellen

die absoluut niet werken.” 

>>

Foto INNOVO
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Het is moeilijk om die werelden met elkaar te verbin-

den. De sleutelpersonen zijn de directeuren. Zij weten

van beide kanten en moeten kunnen uitleggen wat

hun school eraan heeft. Scholen zien dan alleen dat

wij ’gezellig met OCW hebben zitten eten’, maar we

zijn dan ook onderwijsinhoudelijk bezig en proberen

iets voor elkaar te krijgen.” Ook kunnen belangen

tegengesteld lijken. Neem een budget voor communi-

catie. Dat kan flink oplopen bij zo’n grote organisatie

als INNOVO. “Wij willen geen houtje-touwtjeswerk;

we willen een goed intranet, een personeelsblad, een

professioneel jaarverslag. Daar heb je een medewer-

ker communicatie voor nodig en dat kost geld. Die

keuze moeten we verantwoorden tegenover de GMR

en de Raad van Toezicht, maar het bestuur is verant-

woordelijk voor de inzet van middelen. Een schoollei-

der zegt dan ’dat gaat wel ten koste van het geld voor

de school’. Ik vind dat scholen breder moeten kijken:

communicatie niet alleen zien vanuit de kostenop-

tiek, maar ook vanuit de baten. Communiceren moet

gewoon professioneel gebeuren. Je moet je keuzes

transparant maken, laten zien waarom je het geld

nodig hebt.” Van der Borg geeft toe dat hij het ver-

trouwen van zijn mensen heeft moeten herwinnen in

zijn rol als bestuurder van Edukint. “Ik ben me ervan

bewust dat we kritisch moeten zijn op onszelf en dat

we ons strikt moeten houden aan de afgesproken pro-

cedures. Daar moet dagelijks aan gewerkt worden. Het

managementstatuut is goed doorleefd opgezet; ieder-

een weet hoe het met zijn taak zit en wat zijn rechten

en plichten zijn. De onderlinge verhoudingen kennen,

dat is een voorbeeld van transparant besturen. De

jaarrekening wordt dan ook uitgebreid besproken in

de Raad van Toezicht, met de accountant erbij.”

Lange termijn
Regeren is vooruitzien, zo luidt het credo. Veel scho-

len zijn gewend om niet langer vooruit te kijken dan

een jaar. Lumpsum vraagt van hen een ruimere blik.

Lastig, zo blijkt. Zijn scholen in staat om langeter-

mijnbeleid te maken?

Vastbinder: “Schooldirecteuren zijn vooral bezig met

het lopende en het volgende schooljaar. Langeter-

mijnbeleid is moeilijk vorm te geven. Zeker als je er

ook maatschappelijke ontwikkelingen als de brede

school en vergrijzing bij wilt betrekken. Deloitte

heeft laatst bij wijze van spreken een thermometer in

onze organisatie gehouden. Na het onderzoek consta-

teerden zij dat we nog redelijk ver af staan van waar

we willen staan. We práten wel veel over het ’nieuwe

leren’ en de toekomst, maar koersen vooral op de

waan van de dag. Het wordt nog een hele slag om

voor de lange termijn financieel beleid te maken en

concrete acties te ondernemen. Je moet een heel

ander type bril opzetten. Deloitte benadrukte wel dat

het een vrij normaal patroon is bij een organisatie

waar net een fusie heeft plaatsgevonden.” Bijkomen-

“Op papier is de verdeling van bevoegdheden en de

inhoudelijke principes die eraan ten grondslag liggen

redelijk uitgeschreven, maar de praktijk is harder

dan de leer. Mensen moeten wennen aan hun nieuwe

rol en verantwoordelijkheden. De schoolleider-nieu-

we-stijl heeft een bredere rol; er is niet alleen maar

verantwoordelijkheid over de taken op schoolniveau.

De beleidscomponent neemt toe en dat vraagt van

mensen een ander optreden dan ze gewend zijn”,

aldus Vastbinder.

Ook het letterlijk besturen op afstand levert soms de

nodige argwaan op bij scholen. De INNOVO-bestuur-

der: “Op de werkvloer is er nog wel wat wantrouwen.

’Er is ergens een bureau in Heerlen waar ze van alles

over ons bedenken’, hoor je dan. Voor individuele

leerkrachten is het een ’vervanmijnbedshow’. 

“We moeten niet in de val trappen dat het bestuur gaat

managen. Er mag wel een béétje afstand blijven bestaan”,

vindt Gerard van der Borg, bestuurder bij Edukint.

“Op papier is de verdeling

van bevoegdheden redelijk

uitgeschreven, maar de praktijk

is harder dan de leer.”
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maar in samenwerkingsverband kan dat wel. Bij gro-

te organisaties sluipt er soms een stukje bureaucratie

in, maar dat heb je óók nodig. Voor een formatieplan

van 1350 mensen heb je personeel nodig dat de

administratie verzorgt. Het levert mensen ook kan-

sen op een mobiliteit die ze niet hadden gehad in

een kleine organisatie.” Vastbinder verbaast zich er-

over dat er zoveel schoolbesturen zijn die maar een

paar scholen onder zich hebben. “Vergroting is nood-

zakelijk in de vernieuwingsslag in het primair onder-

wijs. Dat realiseren veel schoolbesturen zich niet.

Als grote organisatie kun je meer bereiken. Zo is

INNOVO bezig met het opzetten van een glasvezel-

netwerk voor alle scholen. Daar práát 95 pocent van

de scholen alleen nog maar over. Een internetspecia-

list doet de onderhandelingen met de markt. Het

gaat toch om een paar duizend computers. Het is de

bedoeling om uiteindelijk een eigen INNOVO-net-

werk tussen alle scholen en het bestuur te hebben,

waarop iedereen met elkaar kan communiceren.”

Van der Borg ziet zijn schaalvoordelen begrijpelijker-

wijs op een kleiner niveau: “We hebben heel gemak-

kelijk kunnen besluiten om een verbrede toelating

door te voeren. Kinderen kunnen daardoor sneller

geplaatst worden. En we hebben een collega die

belast is met het systeembeheer. Die helpt ook op

de andere school met het computernetwerk. Juist

kinderen met een motorische beperking kunnen

veel steun ontlenen aan ICT.” Ook heeft Van der

Borg een leerkracht op de andere school kunnen

herplaatsen. “Zo konden we een vervelende situatie

oplossen.” Het onderwijsveld moet niet vies zijn

van bedrijfsmatig denken, vinden beide bestuurders.

Daar is namelijk niks mis mee.

Vastbinder vervolgt: “Schoolleiders zijn verantwoor-

delijk voor hun bedrijfsunit met hun eigen beheer-

en exploitatiekosten. Ze vinden het niet leuk als ik

dat zeg, maar het is wel zo. In onze stichting gaat

75 miljoen om; we móeten wel bedrijfsmatig leiden.

Maar wél met gevoel voor onderwijs natuurlijk.”

Vastbinder heeft in meerdere sectoren gewerkt,

zoals de gezondheidszorg, de consultancy en de

gemeente. Hij heeft ook nog even voor de klas

gestaan als leraar maatschappijleer. “Ik heb ontwik-

kelingen meegemaakt in de gezondheidszorg die

nu in de onderwijssector gaan spelen, zoals lump-

sumfinanciering en aandacht voor kwaliteitszorg.

Van die ervaring heb ik nu profijt.” Ook Van der

Borg bezigt soms bedrijfstermen. Hij noemt zichzelf

’een goede ondernemer in een gezonde organisatie’.

“Ondernemen is de ruimte die je geboden wordt

maximaal benutten.” <

de complicerende factor is dat de alledaagse organisa-

tie – de scholen - ook gewoon doorgaat. “We zijn aan

het verbouwen, maar de winkel blijft open. Ga er

maar eens aanstaan”, zegt Vastbinder. “We worden

geprikkeld vooruit te denken”, constateert van der

Borg. “We moeten anticiperen op lumpsum en op de

herijking in de zorg. Maar verandering kost tijd, mis-

schien wel teveel tijd. Dat heeft te maken met onze

Nederlandse cultuur. We willen eigenlijk dat verande-

ring van onderaf komt, terwijl het nu van bovenaf

gebeurt. Het duurt even om de werkvloer mee te krij-

gen. Verandering moet in de harten van mensen gaan

leven. En ratio en gevoel hebben niet altijd hetzelfde

tempo. Anderzijds lopen we ook risico. Je moet op je

begroting rekening houden met zaken als onder-

houd, ziektekosten en zwangerschapsverlof. Ik her-

ken de neiging om op safe te willen spelen, voor de

vaste kosten teveel geld te willen reserveren. Maar

het is wel logisch, want als het risico bij je wordt

neergelegd, wordt er ook bij je afgerekend.”

Olifant versus muis
Groot versus klein. Olifant INNOVO versus muis

Edukint. Beide bestuurders zien natuurlijk voordelen

in ’hun’ bestuursvorm, al wil Edukint best groeien.

De bestuursorganisatie INNOVO bestaat vanaf 1 janu-

ari 2005 en is een fusie van verschillende katholieke

stichtingen. Het omvat dertienduizend leerlingen en

1350 medewerkers. En bij de stichting zelf in Heerlen

werken dertig medewerkers. Er is een tweehoofdig

College van Bestuur – Vastbinder is daar voorzitter

van – en een Raad van Toezicht. “We omvatten de

driehoek Heerlen-Vaals-Roermond”, verklaart Vast-

binder. “We hebben scholen in sterk verstedelijkte

gebieden, maar ook kleine scholen in dorpjes in bij-

voorbeeld het Heuvelland.” Onder stichting Edukint

vallen vierhonderd leerlingen, 185 leerlingen in

ambulante begeleiding en een kleine tweehonderd

medewerkers. Edukint beheert twee regionale zorg-

scholen in Enschede. “Als ik fantaseer over de toe-

komst”, zegt Van der Borg, “zou ik Stichting Edukint

willen uitbreiden. Het zou goed zijn voor de kinderen

als het speciaal onderwijs in mijn regio in één organi-

satie wordt ondergebracht. Ik wil de schotten tussen

de REC’s wegnemen, schaalvoordelen en meer samen-

werking. Maar er is wel een menselijke maat en daar

moet je niet boven willen komen. Vastbinder: “Een

wezenlijk punt bij INNOVO is: hoe krijg je die span-

ning tussen groot en klein eruit? Ons motto is niet

voor niets ’groot(s) door klein te blijven’. We willen

groots vooruitdenken en plannen, maar in een klein-

schalige uitvoering. Begrijp me goed, wij willen niet

alleen maar grote scholen; in kleine kernen moet

ruimte blijven voor kleine scholen. Maar die kleine

kernen moeten wel samenwerken, anders krijgen ze

teveel planlast. In een school met 75 kinderen moet

je geen onderwijsfilosofische besprekingen houden,

“We koersen nog te veel op

de waan van de dag.”
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> Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Governance is een van de meest gebruikte moderne termen in gesprekken over

het besturen/managen van en toezicht houden op scholen. Een moderne term,

maar de vraagstukken die met deze term verbonden worden, stonden eigenlijk altijd

al op de agenda. Van groter belang dan de naamgeving van de verschillende lagen

in de sturingskolom is het goed vastleggen van de taken, verantwoordelijkheden

en bevoegdheden.

> Tekst Jos Hagens

Wie stuurt waarheen?

> Thema Good Educational Governance



beleid, wie doet wat, wie is waarvoor verantwoorde-

lijk, hoe professioneel is het allemaal, hoe verhoudt

de directeur zich tot het bestuur, hoe verhoudt de

directeur zich tot het team, etcetera. Kortom, ’gover-

nance’ is zeker door de huidige externe ontwikkelin-

gen, en niet in het minst door de komst van lump-

sumbekostiging, een begrip dat aandacht vraagt.

Complex en kleinschalig onderwijsveld
Het primair onderwijs in Nederland kent sterk geseg-

menteerde regelsystemen. De overheid heeft de regel-

geving ondergebracht in veel van elkaar gescheiden

wet- en regelgevingen en vult die bijna wekelijks aan.

De diverse wetten en regels leveren veel schoolsoor-

ten op: scholen voor basisonderwijs, voor speciaal

basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 1 tot en

met 4. En dat alles ook nog in verschillende denomi-

naties. We kennen subsidieregelingen voor allerlei

vormen van leerlingenzorg. We hebben het formatie-

budgetsysteem voor de personele bekostiging en het

Vereenvoudigd Londo voor de materiele bekostiging,

met daarbij een afzonderlijke structuur voor de

onderwijshuisvesting. Kortom, een woud aan regel-

geving, waarbinnen het zelfs voor professionals lastig

is om de juiste bomen nog te zien. Bureaucratisering

is dan ook een problematisch effect van dit alles.

Het primair onderwijs kenmerkt zich ook door klein-

schaligheid. Ondanks het bestaan van enkele grote

bestuurlijke eenheden, is het veld erg fijn verkaveld.
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Er lijkt een toenemende bestuursconcentratie gaan-

de. Ook in het primair onderwijs zien we steeds meer

grote bestuurlijke eenheden ontstaan met daarboven

een professioneel bestuurder (of een kleine raad van

bestuur). Veel directeuren hebben vragen over de

eigen positie en rol, leerkrachten ervaren het bestuur

als een anonieme, ver van de klas verwijderde groot-

heid en voor ouders wordt de bestuurlijke structuur

ondoorzichtiger.

Zijn we er klaar voor?
Het ministerie en haar adviesorganen bezinnen zich

steeds meer, ook openlijk, op de eigen taak en de ver-

antwoordelijkheden van scholen en schoolbesturen.

Koers PO – de toekomstvisie van OCW op het primair

onderwijs – geeft een beeld van een terugtredende

overheid en ruimte voor het veld, als het onderwijs

de verantwoordelijkheid daarvoor ook echt wil

nemen. De komende lumpsumbekostiging is daarbij

een belangrijk middel. De Onderwijsraad leverde

met het advies over de scheiding van toezicht en

bestuur en de verschuiving van verticale naar hori-

zontale verantwoording ook een impuls aan de

discussie. Deze ontwikkelingen zijn onafwendbaar

(immers democratisch besloten en politiek breed

gedragen) en vragen van het onderwijsveld een toe-

nemend beleidsvoerend vermogen.

Zijn wij als scholen voor basisonderwijs, voor speciaal

basisonderwijs en voor speciaal onderwijs wel vol-

doende in staat om beleid te maken? Beschikken wij

over voldoende professionaliteit om gestructureerd

over de eigen toekomst na te denken en vervolgens

processen in gang te zetten en te sturen om die toe-

komst ook waar te maken? De stand van zaken in de

voorbereiding op lumpsum bij alle schoolbesturen

primair onderwijs (intensieve veldbenadering) laat

zien dat dit nog lang niet voor alle scholen zo is.

Door de onderwijsorganisaties zijn ongeveer vijftig

procent van de besturen bezocht met een vragenlijst.

Bijna éénderde scoort groen, éénderde scoort geel en

veertig procent scoort rood. Een score geel of rood

geeft aan dat de beleidsmatige en administratieve

systemen bij het bestuur nog niet zodanig zijn dat

het bestuur goed voorbereid is op de invoering van

lumpsum. Het ontbreken van kengetallen wordt als

het opvallendste probleem genoemd, gevolgd door

het onderdeel procedures.

De noodzaak tot het ontwikkelen van meer beleids-

voerend vermogen roept ook meteen de bijna klas-

sieke vragen rond besturing op: wie bepaalt het

Het opnieuw vormgeven van de sturingskolom is een eerste

strategische opdracht voor schoolorganisaties (bestuur en

management) op weg naar meer beleidsvoerend vermogen en

maatschappelijk ondernemerschap. Dat begint met het ont-

wikkelen van een visie en het nadenken over het beantwoorden

van onderstaande vragen:

• Wie houdt er toezicht op wie: hoe geven we vorm aan

de functionele scheiding van toezicht en bestuur?

• Namens wie wordt toezicht gehouden: wie zijn de

belanghebbenden van de school (eigenaren of stakeholders)?

• Hoe wordt de school/scholencombinatie professioneel

bestuurd?

• Hoe voorkomen we dat toezichthouders gaan

besturen/managen?

• Hoe wordt de school/scholencombinatie professioneel

geleid?

Een verregaand versnipperde

veld is niet bepaald een omgeving

voor ondernemerschap.

>>
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Het wekt dan ook weinig verbazing dat onderwijs er

niet in uitblinkt en dat bestuurders en managers veel-

al risicomijdend gedrag vertonen. Het is ook pas

recent dat de overheid een beroep doet op het zien

en benutten van kansen, het invullen van ruimte die

de overheid wil geven en het nemen van verantwoor-

delijkheid voor de eigen toekomst. De overheid sti-

muleert sinds kort het ondernemerschap, maar het

zal wat tijd kosten voor het onderwijs daar in zijn

algemeenheid aan toe is. Dat laat onverlet dat er nu

al voorbeelden zijn van zeer ondernemende onder-

wijsorganisaties, die laten zien dat ondernemerschap

in onderwijs en ’bedrijvige scholen’ wel degelijk

mogelijk zijn. Van die eerste voorbeelden kunnen

anderen leren en het is een goede zaak om er bekend-

heid aan te geven, bijvoorbeeld via verhalen in Kader

Primair.

Verandering in sturingskolom
De overheid zal zich steeds meer toeleggen op het

formuleren van beleidsuitgangspunten en randvoor-

waarden, in plaats van het verregaand voorschrijven

van de inrichting en uitvoering. Dat is zichtbaar in

het zoeken van alle ministeries naar een andere

rechtsorde waarin de overheidstaak vooral bestaat

uit het formuleren van de doelen (zorgplichtbepalin-

gen) en waarbij de uitwerking en vormgeving aan

het veld worden overgelaten. Die overheid kan er

alleen maar komen als het onderwijsveld de ruimte

die hierdoor ontstaat op een ondernemende en ver-

antwoorde wijze gaat benutten. 

Het professioneel besturen en leiden van onderwijs-

instellingen zal ingrijpend gaan veranderen. Deze

veranderingen gaan verder dan het anders noemen

van bestaande organen en functionarissen. Een

bovenschools manager is nog geen bestuurder als

hij of zij zich bestuurder gaat noemen, laat staan als

hij of zij door anderen bestuurder genoemd wordt.

Het veranderen van een deel van de sturingskolom

brengt de hele zaak in beweging. Dat vereist het

doordenken van het geheel en de onderlinge verhou-

dingen tussen de delen. Maar dat vereist ook duide-

lijkheid over nieuwe rollen, taken en verantwoorde-

lijkheden. En niet in met minst vraagt het om nagaan

of de mensen in nieuwe functies of met bestaande

functies in nieuwe rollen voldoende zijn toegerust

voor die nieuwe functie en rol.

In elk geval zal verschuiving van taken en verant-

woordelijkheden in de sturingskolom verdere profes-

sionalisering van de schoolleider behoeven. Want de

Educational Governance
Besturen op hoofdlijnen of raad van toezicht

Het boek Educational Governance van Harm Klifman is

onlangs verschenen als opvolger van Goed bestuur, goed

onderwijs uit 2003.

In het eerste hoofdstuk gaat Klifman in op de actuele

discussie over Educational Governance en bespreekt hij

de klassieke bestuursmodellen tegen die achtergrond.

Vervolgens beschrijft Klifman de principes van besturen

op hoofdlijnen. Hij gaat met name in op het model van de

Raad van Toezicht. De auteur sluit af met een overzicht van

de codes voor goed bestuur, die inmiddels verschenen zijn.

De tekst is goed geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. 

De veelheid aan praktijkervaring van de auteur komt in die

vele voorbeelden goed tot uitdrukking. Dat maakt het boek

prettig leesbaar. De werkomgeving van Klifman komt wel erg

nadrukkelijk naar voren als de gedragscode van de Besturen-

raad uitgebreid behandeld wordt. 

Titel: Educational Governance – Besturen op hoofdlijnen of

raad van toezicht, Dr. Harm Klifman, ISBN 90-70724-62-6

Er zijn 7625 scholen voor primair onderwijs met een

gemiddelde schoolgrootte van 222 leerlingen. Er zijn

1609 besturen waarvan 47 procent éénpitter (gege-

vens OCW over 2004). Door dit kleinschalig verkavel-

de onderwijslandschap is bovendien een ingewikkeld

complex van vrijwillige en verplichte samenwer-

kingsverbanden geweven.

Een verregaand versnipperde veld met een dicht net-

werk van verfijnde regels en wettelijke bepalingen is

niet bepaald een omgeving voor ondernemerschap en

instellingen met een groot beleidsvoerend vermogen.

De schoolleider is het halsje

in de zandloper en het kanaal

waarlangs alle communicatie

verloopt.
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schoolleider vervult een sleutelfunctie in de sturings-

kolom. Een mooie verbeelding daarvan vinden we in

de recente publicatie van Harm Klifman ’Educational

Governance – Besturen op hoofdlijnen of raad van

toezicht’. De schoolleider is daar het halsje in de

zandloper en het kanaal waarlangs alle communica-

tie verloopt: alle informatiestromen van besturings-

eenheid naar de uitvoering en vice versa.

Voldoende tijd nemen voor deze fase is van groot

belang. Evenals zorg dragen voor voldoende en breed

draagvlak voor de visie. Wanneer in deze fase zaken

onuitgesproken blijven of worden ’geslikt’ omwille

van de lieve vrede of de voortgang, ontstaat er een

voedingsbodem voor toekomstige conflicten. En die

toekomst komt vaak sneller dan men denkt.

Vanuit de ontwikkelde visie wordt de inrichting van

de sturingskolom verder vorm gegeven. Daarbij is de

naamgeving het minst belangrijk. Dat er toezicht op

het bestuur/management is, is van groter belang dan

de vraag of dit Raad van Toezicht heet.

Of één bestuurder Raad van Bestuur kan en mag

heten is ondergeschikt aan het inrichten van een

professioneel en goed toegeruste

bestuurder/manager. Van groter belang dan de naam-

geving van de verschillende lagen in de sturingsko-

lom is het goed vastleggen van de taken, verantwoor-

delijkheden en bevoegdheden.

De functionele en feitelijke scheiding van toezicht en

dagelijks management en het professionaliseren van

de bestuurder/manager zal het in veel gevallen nood-

zakelijk maken om de statuten te veranderen. In deze

statuten worden de basale uitgangspunten vastgelegd

en wordt de delegatie geregeld. Vervolgens wordt in

een reglement op het toezicht de taak van de toezicht-

houder bepaald. In het managementstatuut kunnen

de taaktoedeling, rollen en verantwoordelijkheden

van bestuurder en management worden vastgelegd.

Een hele klus om dat allemaal goed geregeld te krij-

gen. En vooral een complexe klus, omdat er veel

belanghebbenden bij betrokken zijn en er ook veel

belangen aan de orde zijn. De AVS en haar AVS

School for Leadership heeft deskundige mensen om

u hierbij met raad en daad terzijde te staan. In vrijwel

alle gevallen zal het om projecten op maat van uw

eigen organisatie gaan. Neem gerust contact op voor

een verkennend gesprek en een offerte met plan van

aanpak via de AVS, Ellen de Jong, e.dejong@avs.nl <

Het besturen en leiden van

onderwijsinstellingen zal

ingrijpend gaan veranderen.
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> Roel In ’t Veld over Good Educational Governance

Er is van alles mis met de organisatie van het onderwijs in ons land. Veel te veel

instanties bemoeien zich ermee. Ze buitelen over elkaar heen met tegengesteld beleid.

OCW moet dit domein terugveroveren en de school moet weer centraal in de maatschappij

komen te staan, zodat er eenduidig beleid kan worden gevoerd, anders weet niemand

meer waar die aan toe is.

> Tekst Danielle Arets

Onderwijs als opvoeder

> Thema Good Educational Governance
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In ’t Veld vindt het ook wel logisch dat accountants

zichzelf een prominentere rol toedichten dan eigen-

lijk wenselijk zou zijn. “Mensen hebben nu eenmaal

een heel natuurlijke drang zichzelf van werk te voor-

zien. Die accountants willen adviseren, het beleid ver-

talen en in het ergste geval gaan ze zich dus echt

bemoeien met het bestuur. Dat is funest, want toe-

zichthouders zijn helemaal niet democratisch geko-

zen en bovendien zelf vaak erg bureaucratisch inge-

steld. Toen ik een paar jaar geleden onderzoek deed

naar de vraag waarom scholen in het voortgezet

onderwijs lumpsum niet gebruikten, kwam ik tot de

conclusie dat de directeuren niet van voldoende

informatie waren voorzien. De administratiekantoren

waren gewoon niet tijdig genoeg op de hoogte van de

wettelijke veranderingen. Of om nog een voorbeeld

te geven; bij een innovatieavontuur op een ROC was

zes miljoen vrijgemaakt om jonge moeders te onder-

wijzen. Na vier jaar bleek bij de evaluatie dat er 1,2

miljoen was uitgegeven aan een viertal accountants-

bureaus. Kortom, die toezichthouders slurpen geld,

tijd en energie op en het schoolmanagement krijgt

er weinig voor terug.”

Toch kunnen interne toezichthouders erg nuttig zijn.

“Ze zijn het ideale orgaan om bijvoorbeeld andere toe-

zichtorganen, zoals de Onderwijsinspectie, van advies

te voorzien.” Het bestuur op meta-niveau – besturen

van het bestuur – zou volgens In ’t Veld veel meer

aandacht moeten krijgen. En dat is precies de rol die

een Raad van Toezicht in een onderwijsinstelling zal

vervullen. Maar de onderwijsinspectie richt zich recht-

streeks tot de schoolbesturen en holt daarmee de rol

van de interne toezichthouder uit. “Dat is echt heel

jammer.”

Good Educational Governance
Scholen krijgen dus enerzijds meer verantwoordelijk-

heid, maar moeten tegelijkertijd ook meer verant-

woording afleggen aan toezichtorganen. Hoe deze

gestelde spagaat op te lossen? Hoewel goed bestuur

een begrip is geworden waar alles onder te scharen

valt, is het volgens In ’t Veld desalniettemin een

belangrijk instrument voor het aanpakken van insti-

tutionele problemen. “Ellende op de werkvloer ont-

staat vaak door problemen in het stuurcentrum.” Om

de kloof tussen bestuur en toezicht op te lossen moet

er goed worden nagedacht over de rolverdeling, of in

de woorden van In ’t Veld: “Het gaat om het vinden

van een goede balans tussen betrokkenheid en distan-

tie. Schoolbesturen moeten zich dus bewust bezig-

houden met de vraag hoe ver ze de macht van de toe-

zichthouders willen laten komen. Bij die afweging

Dit is in een notendop de gepeperde mening van Roel

In ’t Veld, bestuurskundige, veelgevraagd spreker, zes

jaar directeur-generaal hoger onderwijs, een paar

dagen staatssecretaris van onderwijs tijdens het der-

de kabinet Lubbers en bestuurslid van tal van advies-

raden, waaronder decaan van de Nederlandse School

voor Openbaar Bestuur (NSOB). De laatste jaren laat

In ’t Veld vooral van zich horen wanneer goed

bestuur in het gedrang komt. “Good Governance staat

voor het oplossen van problemen op institutioneel

niveau. Problemen die ook in het onderwijs veelvul-

dig voorkomen”, zegt hij.

Spagaat
In ’t Veld kan zich de verwarring van veel schooldi-

recteuren wel voorstellen. Enerzijds krijgen scholen

steeds meer verantwoordelijkheid, terwijl ze aan de

andere kant in toenemende mate verantwoording

moeten afleggen aan toezichtorganen. Een spagaat

waar niet alleen de directeuren zelf, maar zeker ook

de beleidsambtenaren mee worstelen. “Sinds het

ministerie van OCW tot decentralisering besloten

heeft, wordt er oprecht geprobeerd zoveel mogelijk

verantwoordelijkheid bij de school te leggen. Zoals de

lumpsumfinanciering, die scholen meer bestedings-

vrijheid geeft.” Scholen konden al vrij beschikken

over de vergoedingen voor materiele kosten, zoals de

schoonmaak van de school en aanschaf van het les-

materiaal. In het nieuwe systeem krijgen scholen één

totaalbedrag voor personele én materiële uitgaven en

mogen we volledig zelf uitmaken hoe we ons geld

besteden. Een goed systeem vindt In ’t Veld. Het sub-

departement Financieel Economische Zaken (FEZ)

heef decentralisering echter nog niet zo hoog op de

agenda staan, waardoor scholen te maken krijgen

met tegenstrijdig beleid. “De beleidsboys van FEZ

hebben bijvoorbeeld net een nieuw boekhoudsysteem

bedacht waarmee schoolbesturen verplicht worden

tot uitgebreide financiële verantwoording. Het gevolg

is dat tal van toezichtorganen, zoals accountants en

administratiekantoren, zich intensief gaan bemoeien

met het schoolbestuur en dat betekent vaak dat de

voorgestelde vrijheid ernstig wordt belemmerd.”

Verlammende macht van accountants
De verhouding tussen toezichthouders en het school-

bestuur is volgens In ’t Veld volledig scheefgegroeid.

Toezichthouders moeten toezicht houden en zich dus

niet bemoeien met het bestuur. In feite moet de toe-

zichthouder onzichtbaar zijn. Maar de praktijk wijst

helaas anders uit. “Accountants komen binnen met

zo’n air van ’wij weten sinds Worldcom hoe de

wereld in elkaar zit’. Zie daar als bestuur maar eens

aan te ontkomen. Bovendien, en dat is misschien nog

wel veel erger, wekken ze een soort substantieel wan-

trouwen op. ’We komen jullie eens eventjes controle-

ren.’ Geen wonder dat schoolbesturen het gevoel heb-

ben de grip te verliezen.”

“Het ministerie van OCW moet

haar leidende rol terugeisen.”

>>
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de omgeving. Het is zaak dat we aan het zelfbewust-

zijn van leerkrachten gaan werken. Dat we met zijn

allen weer gaan inzien dat zij in belangrijke mate

ook opvoeders van kinderen zijn.”

Subsidiariteitsbeginsel
Want in toenemende mate verwaarlozen ouders hun

opvoedende taak. In dat geval moet de school volgens

In ’t Veld als substituut optreden. Hij wil daar best

ver in gaan: “Als ouderschap faalt, dan vind ik dat

we via het subsidiariteitsbeginsel de ’macht’ aan de

school moeten geven. De school kan heel goed als

plaatsvervangend ouder optreden.” In ’t Veld is zich

bewust van het feit dat deze gedachte regelrecht ind-

ruist tegen de op dit moment overheersende gedach-

te dat je ouderschap centraal moet stellen. Hij geeft

ook toe dat het plaatsvervangend ouderschap het risi-

co met zich meebrengt dat je ouders bevestigt in hun

falende rol. Desondanks vindt hij dat falende ouders

gestraft moeten worden, desnoods door middel van

sancties. “Als ouders niets doen, dan moeten ze de

school daar maar voor betalen. Iemand moet het toch

opvangen?” <

> In dit artikel spreekt Roel in ’t Veld soms op een andere

wijze over Governance dan de AVS. De visie van de AVS

leest u in de artikelen van Jos Hagens op pagina 16 en 25.

moeten ze echter primair stellen dat ze als bestuur

zoveel mogelijk energie moet steken in het opbou-

wen van een relatie tussen leerlingen, ouders en leer-

krachten. En zo min mogelijk in het opbouwen van

een relatie met accountants. Want dan worden scho-

len al snel ’verdrietfabrieken’.”

Onderwijs centraal
De school moet weer centraal in de samenleving

komen te staan. “Normen en waarden krijg je echt

niet meer via de kerk of moskee bijgebracht. Dat

moet via het onderwijs gebeuren.” Nu bemoeien zich

volgens In ’t Veld teveel instanties met de ontwikke-

ling van kinderen. “Het jeugdbeleid ligt niet in eerste

instantie bij het ministerie van OCW, maar ook bij de

ministeries van Justitie en Volksgezondheid. Dat is

niet goed. Het jeugdbeleid moet bij één departement

liggen. Het ministerie van OCW moet zijn leidende

rol terugeisen; zeggen dat het onderwijs het centrale

kindsysteem is. Want anders gaan we straks denken

dat het bureau Jeugdzorg meer invloed heeft dan de

school. Dat is echt niet goed.”

In ’t Veld verwacht niet dat er vanuit Den Haag snel

nieuwe geluiden te horen zijn. Dus zal de herwaarde-

ring van het onderwijs vanuit de samenleving tot

stand moeten komen.

“Gemeente- en provinciebesturen moeten in samen-

werking met schoolbesturen de centrale plek van het

onderwijs gaan opeisen.” Zelfbewustzijn is daarin de

centrale factor. Maar, geeft in t Veld toe, daaraan heb-

ben leerkrachten ernstig gebrek. “Leerkrachten twij-

felen vaak over hun eigen professionaliteit. Dat komt

ook omdat ze niet worden opgeleid als regisseurs van

“Als ouders niets doen, dan

moeten ze de school daar maar

voor betalen. Iemand moet het

toch opvangen?”

De website www.avs.nl is geheel vernieuwd. U vindt er voortaan het AVS Scholenportaal. Met een nieuwe

infrastructuur voor informatie-uitwisseling met collega’s: Kennis delen. Nu al online: Beleidscommissie

Huisvesting en Financiën. Binnenkort: commissies, netwerken en trainingen en toegang voor alle leden. 

Surf meteen naar het AVS Scholenportaal: www.avs.nl, dé startpagina voor schoolleiders en 

bovenschools managers.

goed onderwijs door goed management

Kennis delen op www.avs.nl

Vervolg pagina 21
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> Governance in het primair onderwijs 

Scheiding tussen toezicht enerzijds en professioneel bestuur/management anderzijds vraagt

afzonderlijke organen. In de huidige situatie kennen we een tweedeling in bestuur en

management. Op basis van de noodzaak tot het instellen van toezicht (mede op basis van het

rapport van de Onderwijsraad) wordt de nieuwe tweedeling: toezicht en uitvoering.

De functie toezicht wordt ingevuld door de ’stakeholders’

van de scholen. Dat zullen eerst en vooral de ouders zijn,

maar dat kunnen ook subsidieverstrekkers zijn, of maat-

schappelijke organisaties uit de omgeving van de school.

Kern van hun taak is het toezien op het realiseren van de

onderwijsfunctie van de school of scholen.

De functie uitvoering kent in elk geval een eindverantwoor-

delijk niveau, waarvan de titels kunnen variëren van een vol-

ledig gemandateerde directeur van een éénpitter tot en met

een professionele raad van bestuur, en een breder leiding-

gevend niveau dat niet eindverantwoordelijk is. De eindver-

antwoordelijke ’brengt buiten naar binnen’, oftewel stelt de

beleidsuitgangspunten op. Daarbij wordt rekening gehou-

den met maatschappelijke ontwikkelingen.

De schoolleiding zet beleid om in activiteiten en middelen

voor het realiseren van deze uitgangspunten. Hoe dit verder

vorm krijgt is sterk afhankelijk van de lokale situatie en de

omvang en complexiteit van de schoolorganisatie. De AVS

wil daarvoor geen algemeen model ontwikkelen. In elk geval

blijft het niveau van eindverantwoordelijken verantwoording

verschuldigd aan de toezichthouders over het totaal van de

organisatie.

In elke schoolorganisatie ontstaan op deze wijze drie lagen:

• Toezicht

• Uitvoering – eindverantwoordelijke managers/

professionele bestuurder

• Uitvoering – niet eindverantwoordelijk management

Vertrekpunt in de toedeling van taken, verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden in deze opzet is als volgt. Alles is

van de professionele bestuurder/eindverantwoordelijke,

met uitzondering van:

• dat wat het toezicht uitdrukkelijk aan zich houdt (vast

te leggen in het toezichtstatuut);

• dat wat de professionele bestuurder/eindverantwoorde-

lijke mandateert aan de niet eindverantwoordelijke leiding

(vast te leggen in het managementstatuut). <

De AVS streeft naar doorgroei

van schoolleiders naar

professionele bestuurders.

> Tekst Jos Hagens

Tweedeling: 

toezicht en uitvoering

> Thema Good Educational Governance
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> Bezoek brede scholen over de grens

Heeft het VVD-plan om scholen open te stellen voor onderwijs én kinderopvang bij u op

school ook zoveel discussie opgeleverd? Ouders, kinderen en natuurlijk schoolleiders,

iedereen heeft een mening. Verbreed uw visie en ga op reis met de AVS.

Op een brede school, met kinderopvang en naschool-

se activiteiten zoals sport, spel, techniek, muziek en

kunstlessen, zijn de ’openingstijden’ al veel ruimer

zijn dan normaal. Een brede school in Amsterdam

huisvest bijvoorbeeld ook één avond per week het

’buurtrestaurant’ en spreekuren voor politie en een

opvoedsteunpunt.

In Nederland is de ontwikkeling van brede scholen

vrij recent, maar in veel andere landen in Europa

heeft men al veel ervaring met de combinatie onder-

wijs en kinderopvang. In Scandinavië, België en

Frankrijk, maar ook in Engeland bestaan al heel

lang brede scholen. Die naam gebruikt echter nie-

mand daar; het zijn allemaal gewone scholen.

Dit jaar staan er drie groepsstudiereizen rond dit

thema in de AVS brochure Educatieve Reizen. In

november van dit jaar vormt Berlijn het decor voor

de ontwikkeling van de ’Ganztagschule’. Ook in

Gent en in Londen zijn varianten van de brede

school te bezoeken.

Op veler verzoek is Zweden toegevoegd: in april

2006 wordt een reis naar Stockholm georganiseerd.

De reizen naar Moskou en Cyprus zijn culturele rei-

zen met schoolbezoeken. Alle reizen bieden een

bron van inspiratie, die nodig is om veranderingen

in gang te zetten of de juiste argumenten te vinden

om de Nederlandse school te laten blijven tot wat

het tot nu toe is: een onderwijsinstituut.

Voor alle reizen zijn nog plaatsen beschikbaar.

Wie zich buiten de grenzen wil laten inspireren,

gaat met de AVS op reis! Op www.avs.nl vindt u het

volledige programma. Neem voor meer informatie

en aanmelden contact op met de AVS, Monique

Duparant, m.duparant@avs.nl <

> Tekst Marina Vijlbrief

Onderwijs én kinderopvang 

in het buitenland
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> TOM in de Betuwe

Ze hadden er zelf heel wat voor overgehad om op zo’n school te zitten. Marco Onstenk

(39), directeur van basisschool de Elstar in Elst en Björn Bouwmeister (41), directeur van

de Boemerang in Huissen zijn zelf misschien wel de grootste fans van het Teamonderwijs

Op Maat (TOM). Dit schooljaar startten beide schooldirecteuren met twee geheel nieuwe

basisscholen. In onze reeks artikelen over TOM vertellen ze over hun ervaringen in de

eerste weken.

> Tekst Danielle Arets

”We gaan 
het samen doen,
die school opbouwen”
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plete schoolsysteem moest in het teken van het ont-

wikkelingsgericht onderwijs staan. “Op een bestaan-

de school duurt het jaren om dat te kunnen bereiken.

Dat is ook logisch, want je moet dan veel meer losla-

ten. Een nieuwe school opzetten is dan ook een unie-

ke kans om de dingen vanaf de eerste dag ’ontwikke-

lingsgericht’ neer te zetten.”

Ook Bouwmeister, die jarenlang als intern begeleider

en groepsleerkracht gewerkt heeft, wilde graag als

schooldirecteur zijn vernieuwende ideeën over ont-

wikkelingsgericht leren vormgeven. “Tijdens mijn

eigen opleiding aan de Pabo ben ik al erg intensief

met het ’denken vanuit het kind’ bezig geweest. Ik

studeerde in een tijd dat zaken als remedial teaching,

instructietafel, en zelfstandig werken opkomende

items waren op iedere basisschool. Ontwikkelingen

die meestal het doel hadden tijd te creëren en hulp te

bieden aan kinderen die afweken van de norm die de

methode aangaf. Nu krijgen we de kans om met onze

school meer vraaggestuurd (leerlingvolgend) te wer-

ken in plaats van andersom.”

Rol van TOM
Nadat de heren als kersverse directeuren waren

benoemd, verdiepten ze zich tijdens een heisessie in

nieuwe onderwijsvormen. “Team Onderwijs op Maat

sprak ons eigenlijk al heel snel aan”, aldus Onstenk.

“Dit systeem ziet onderwijsvernieuwing als een totaal-

concept, waarbij je niet alleen door middel van je

organisatie maar ook met de inzet van je personeel,

de inrichting van je school en het management pro-

beert in te spelen op de behoeften van het kind. TOM

is een kader dat iedere school of iedere directeur naar

eigen inzichten kan invullen.” Bouwmeister vult aan:

“Er worden een heleboel nieuwe onderwijsvormen

bedacht; het ’nieuwe leren’ is een soort vergaarbak

geworden dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Waar

het echter wel om gaat is dat je zoveel mogelijk uit-

gaat van de ontwikkeling van het kind. Het maakt

niet zoveel uit welk concept je daarvoor kiest, als je

het maar probeert zo consequent mogelijk door te

voeren. TOM doet dat ons inziens het beste.”

School opbouwen
Toen de keuze voor het concept duidelijk was, moes-

ten de scholen letterlijk worden opgebouwd. Bouwm-

eister kreeg een tijdelijke school in Huissen (nu 15

leerlingen) ter beschikking en is momenteel druk in

de weer met de plannen voor een nieuw schoolge-

bouw. Ook Onstenk zit nog niet op zijn definitieve

plek. “Het is de bedoeling dat onze school in de nieu-

we wijk van Elst komt te liggen, waar 2500 woningen

gebouwd worden. De komende twee jaar zullen we de

Elstar (nu 35 leerlingen) echter nog vormgeven vanuit

een reeds bestaand, maar compleet nieuw ingericht,

schoolgebouw.” Het prachtige pand waar de Elstar in

zetelt, ruikt nog naar de verf. Desondanks heerst er al

een huiselijke sfeer. De werkhoeken zijn duidelijk al

“Nee hoor, kinderen leren hier echt heel veel, maar

ze ervaren het niet als werken”, zo probeert Onstenk

een bezorgde moeder telefonisch gerust te stellen.

Haar dochtertje had thuis laten weten dat ze op haar

nieuwe school alleen maar mocht spelen. “Eigenlijk

is het natuurlijk fantastisch dat het meisje aangeeft

dat ze alleen maar mag spelen. Dat het voor haar zo

voelt, klopt exact met wat we willen bereiken; leren

is leuk, net als spelen. Maar ouders willen ook weten

wat hun kinderen nu zoal leren. Toen ik haar moeder

liet weten dat het meisje met lezen al twee niveau’s

vooruit is, was ze volledig gerustgesteld.”

Onstenk zal het herhaaldelijk benadrukken: het

’nieuwe leren’ en ontwikkelingen zoals TOM zijn de

uitgangspunten voor de toekomst. Een half jaar gele-

den werden hij en Björn Bouwmeister door het

schoolbestuur Katholiek Onderwijs Batavorum van

Elst geselecteerd om twee nieuwe basisscholen in

respectievelijk Elst en Huissen op te zetten. Het ’nieu-

we leren’, waarbij onder andere ook zelfwerkzaam-

heid van leerlingen centraal staat, moest de basis vor-

men van de twee nieuwe basisscholen. “Zowel in Elst

als in Huissen waren alleen protestants-christelijke of

openbare scholen. Het bestuur vond dat er twee ver-

nieuwende scholen moesten komen waar ander

onderwijs gerealiseerd wordt”, vertelt Onstenk. “Het

was niet zo’n verassing dat ze ons als directeuren uit-

kozen. We waren allebei al erg actief op het gebied

van onderwijsvernieuwing en wilden een rol spelen

op de nieuw te stichten scholen.”

Ontwikkelingsgericht onderwijs
Onstenk, die hiervoor vijf jaar als adjunct-directeur

en het laatste half jaar als directeur op een grote

basisschool werkte, is erg gecharmeerd van het con-

cept ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). “Mijn

eigen lagere schoolperiode was een regelrechte ramp.

Ik kon totaal mijn draai niet vinden; ik verveelde me

en kon slecht stilzitten. Ik was een zogenoemde ’lasti-

ge leerling’. Mijn moeder snapte daar niets van want

thuis was ik een voorbeeldig kind. Ik denk dat ik me

gewoon stierlijk heb zitten vervelen al die jaren. Als

ik dit nieuwe type onderwijs had kunnen volgen weet

ik zeker dat ik die periode veel beter was doorgeko-

men. Sterker nog, met het andere vormen van leren

kunnen volgens mij ook veel gedragsproblemen voor-

komen worden. Ontwikkelingsgericht onderwijs is

gewoon ontzettend leuk!” Onstenk probeerde op zijn

vorige school dan ook zoveel mogelijk uitgangspun-

ten van ander onderwijs te introduceren. Op het

gebied van afstemming biedt bijvoorbeeld de Leeslijn

heel erg veel mogelijkheden. “Sommige kinderen wil-

len al vóór groep drie iets met letters doen. Daar

moet je ze de kans toe geven. De Leeslijn is een lees-

aanpak die de allerkleinsten spelenderwijs wegwijs

maakt in het gebruik van letters.” Het programma

was een succes op school, maar Onstenk wilde verder

vernieuwen; niet alleen lesmethodes maar het com- >>
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“Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om te

leren”, aldus Onstenk. “Uiteraard moet je daarin

bijsturen, maar je moet het kind zelf het initiatief

laten nemen. Dat is het cruciale verschil tussen klas-

sikaal onderwijs en ons type onderwijs.” Bouwmeis-

ter: “Bij veel scholen komen kinderen de klas in en

wachten tot de juf begint te vertellen. Hier komen

kinderen binnen en tijdens een zogenaamde inloop

mogen ze ’kiezen’ waar ze zin in hebben. Dat kan

zijn met ouders een tekening maken of een boekje

lezen, een opdracht maken, alvast met de opdrachten

beginnen of gewoon even tot rust komen. Daarna

volgt een kringgesprek waarin juf het programma

voor de dag uiteen zet en daarna gaat ieder kind zijn

eigen taak doen. We hebben moét, mág en doé taken.

Ieder kind maakt zijn eigen planning en de leer-

kracht instrueert en houdt in de gaten dat alle taken

worden afgewerkt. Dus ook kinderen die nog niet zo

zelfstandig zijn, worden geholpen en aan het werk

gezet.” Onstenk voegt daar aan toe dat er geen lesma-

teriaal wordt uitgereikt. Kinderen pakken zelf hun

spullen en zorgen ook zelf dat alles weer netjes wordt

opgeruimd.” Maar kun je jonge kinderen dan al

zoveel verantwoordelijkheid geven? “Absoluut”, zegt

Onstenk. “Kinderen voelen heel goed aan wat ze wil-

len en vooral hoe ze bepaalde taken willen verdelen

over de week. Dat is ook heel natuurlijk. Ik wil ’s och-

tends meestal eerst de leuke dingen doen. De admini-

stratie doe ik ’s middags. Waarom moet je een kind

dan ’s ochtends wel dwingen tot taken waar het geen

zin in heeft? Om een voorbeeld te geven: een vierjari-

ge kleuter die vorige week met school begonnen is,

heeft het systeem nu al door. Het kind wilde in de

bouwhoek, maar daar was geen plek meer; alle kaart-

jes waren al verdeeld. Dus vroeg hij de juf of hij

alvast een kaartje voor over twee dagen mocht. Die

ging dus gewoon al vooruit plannen, een vierjarige!”

Nieuwe werkwijze
Het nieuwe systeem vereist een compleet nieuwe

werkwijze van leerkrachten. Vooral in de beginperio-

de is dat behoorlijk heftig, geven beide directeuren

toe. De leerkracht kan niet meer ’lesjes’ afwerken,

maar zal continu op de ontwikkeling van elk kind

afzonderlijk moeten inspelen. Aan de andere kant

biedt TOM ook mogelijkheden efficiënter met de kwa-

liteiten van leerkrachten om te gaan. Onstenk: “ Je

kunt onderwijsassistenten aanstellen die bijvoorbeeld

even met de kinderen buiten gaan spelen, terwijl de

leerkracht de lesstof voorbereidt of instructie geeft

aan een groepje kinderen. Ook moeten leerkrachten

zich kunnen ontwikkelen. Hij/zij moet, net als de leer-

lingen, de kans krijgen spelenderwijs nieuwe vormen

en invalshoeken te bedenken.” Beide scholen beschik-

ken nu over twee leerkrachten. Onstenk: “Er was

enorme belangstelling om bij ons te komen werken.

Ook Bouwmeister had totaal geen probleem met het

vinden van geschikte leerkrachten. “Ik ben zelfs

gebruikt en de whiteboards hangen vol kleurrijke

kaartjes. “Het is uiteindelijk een heel geschikt gebouw

geworden, maar we hebben er veel aan gesleuteld. Zo

zijn onder andere twee klaslokalen met elkaar verbon-

den. Want grote, open ruimtes zijn ideaal voor dit

type onderwijs. We willen klassenoverstijgend wer-

ken, dus verschillende niveau- en leeftijdsgroepen in

één lokaal aan het werk zetten. Het enige minpuntje

is dat we de oude schoolborden moesten laten han-

gen, omdat het een monumentaal pand is.”

Schoolborden zijn volgens TOM niet erg handig; het

bord bepaalt meteen de structuur van de klas, waar-

bij alle stoelen gericht zijn naar één punt in het

lokaal. “We willen juist kunnen veranderen van

inrichting. We hebben niet eens voor iedereen een

tafel; ieder kind heeft wel een stoel, maar tafels moe-

ten gedeeld worden. Dat kan ook makkelijk want het

ene kind wil in de hoek werken terwijl het andere

aan een tafel wil zitten. Zo bespaar je enorm veel

ruimte. In plaats van schoolborden zijn er in de loka-

len wel de zogeheten ’plan-borden’: whiteboards waar-

op door middel van kleurrijke magneetjes een week-

plan gemaakt wordt en die gebruikt kunnen worden

voor instructies.

Dat weekplan maakt het kind in eerste instantie zelf.

Het idee dat ieder kind zelf aangeeft wat het wil doen

en wil leren is immers een van de basisgedachten van

het ’nieuwe leren’. De instructiemomenten worden

door leerling en/of leerkracht aangegeven. 

”Ik ben zelfs gebeld door

leerkrachten elders in het land

die hadden vernomen dat wij

met TOM gingen werken.”
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Directeur Bjorn Bouwmeister: “Tijdens mijn eigen

opleiding aan de Pabo ben ik al erg intensief met het

’denken vanuit het kind’ bezig geweest.”
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gebeld door leerkrachten elders in het land die had-

den vernomen dat wij met TOM gingen werken en

geïnteresseerd waren. Anderen wilden graag als ver-

vanger in onze databank wilden worden opgenomen.”

Na de school, de inrichting en de leerkrachten volgde

de keuze van de thema’s. De scholen hebben ervoor

gekozen dezelfde thema’s te gebruiken. In nauw over-

leg worden deze uitgediept. Bouwmeister: “Dat vind

ik misschien nog wel het leukste van het hele ver-

nieuwingstraject. Het aanbieden van de thema’s en

de invulling ervan door de leerlingen. Betrokkenheid

en leren in samenhang is het gevolg.

Vervolgens moesten de leerlingen geworven worden.

Vele voorlichtingsavonden volgden. “Ouders zijn,

terecht natuurlijk, een beetje huiverig voor een

nieuw systeem. De meesten hebben zelf zeer klas-

siek, dus klassikaal, les gehad. Nu zien ze dat hun

kinderen spelenderwijs leren en vooral dat ze een

individueel ontwikkelingsplan hebben. Dat is nogal

een omschakeling. Bovendien laat je, zeker de wat

oudere kinderen, niet direct naar zo’n nieuwe school

gaan. Die hebben immers al vriendjes en vriendinne-

tjes op hun huidige school”, aldus Onstenk. Beide

“Het gaat er binnen TOM juist

om de kwaliteiten van je

personeel daar in te zetten waar

ze het best tot hun recht komen.”

directeuren benadrukken bovendien dat meer tradi-

tionele scholen zeker niet slecht zijn. Bouwmeister:

“Iedereen is op een of andere wijze wel bezig met

onderwijsvernieuwing. Op veel bestaande scholen

is dat wel wat moeilijker door te voeren dan op een

nieuwe school, maar dat laat onverlet dat de meeste

scholen inmiddels wel nadenken over onderwijsver-

nieuwing. Het planbord bijvoorbeeld, confronteert

leerlingen met de verschillen tussen hen. Daardoor

accepteer je veel makkelijker dat iedereen zijn eigen

ontwikkelingsniveau heeft. Marieke is dan beter in

taal, maar Maaike is beter in gym. Ik denk dat hier-

door het acceptatievermogen versterkt wordt.” 

Onstenk: “Wij als personeel geven bovendien ook aan

waar onze tekortkomingen liggen. Het gaat er binnen

TOM juist om de kwaliteiten van je personeel daar

in te zetten waar ze het best tot hun recht komen.

Een leerkracht met passie voor muziek moet je

muziekonderwijs laten verzorgen, dat moet je mij

niet laten doen!”

Wat hopen de directeuren uiteindelijk te bereiken?

“Ook als directeur moet ik proberen zoveel mogelijk

ontwikkelingsgericht te zijn; dus coachend leiding

geven, goed luisteren naar de leerkrachten en de

leerlingen,” aldus Onstenk. “We gaan het samen

doen, die school opbouwen.” Bouwmeister is het

daar volmondig mee eens en voegt daar nog aan toe:

“Uiteindelijk worden we heel succesvol.” <

> Meer informatie over TOM en over de beide 

scholen vindt u op www.teamonderwijs.nl

Foto Will Geurds

“Kinderen hebben een natuurlijke

behoefte om te leren”, aldus

Marco Onstenk, directeur van

de Elstar in Elst.
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> Leden blij met bijeenkomsten

De belangenbehartiging van het primair onderwijs is gebaat bij de komst van een

sterke sectororganisatie. De AVS neemt hierin het voortouw. Hoe denken leden over

deze belangrijke koerswijziging? En hoe ervaart u de bestaande dienstverlening?

In een twintigtal bijeenkomsten verspreid over het land gaan AVS-vertegenwoordigers

met de leden in gesprek over deze thema’s. Kader Primair was bij de bijeenkomsten 

in Oudega en Den Haag.

Belangenbehartiging van schoolleiders was, is en blijft

het doel van de AVS. De schoolleider heeft er de afge-

lopen jaren echter steeds meer verantwoordelijkhe-

den bij gekregen. Velen zijn inmiddels leider van een

educatieve onderneming. Niet alleen deze rol veran-

dert in razend tempo, ook de sector in zijn geheel

krijgt meer te zeggen over de financiering van ons

onderwijs. De AVS vraagt zich af op welke manier in

deze situatie de belangenbehartiging van leden het

best gewaarborgd en gecontinueerd wordt.

Conclusie is dat de huidige versnippering van belan-

genbehartiging door verschillende partijen het belang

van de sector in het algemeen en het belang van de

schoolleider in het bijzonder niet dient. Er worden

vele miljoenen in het onderwijs geïnvesteerd, maar

die komen niet of nauwelijks bij de leerlingen terecht.

Na alle andere (onderwijs)sectoren dient ook in het

primair onderwijs de noodzaak zich aan om te komen

tot één sectororganisatie. AVS voorzitter Ton Duif:

“De belangenbehartiging is nu in handen van diverse

organisaties die allemaal hun eigen insteek hebben en

daardoor makkelijk tegen elkaar uitgespeeld kunnen

worden door het departement en de politiek. We heb-

ben niets tegen verzuiling als het gaat om identiteit

en levensbeschouwing, belangrijke elementen in de

opvoeding en vorming van jonge kinderen. Maar kwa-

liteit laat zich niet denominatief duiden. De AVS heeft

al vaker de knuppel in het hoenderhok gegooid, nu

ook met deze discussie over een sectororganisatie.”

Ton Duif gaat ervan uit dat het mogelijk is binnen een

jaar te komen tot het inrichten van één sectororgani-

satie voor het primair onderwijs.

Nieuwe rol AVS
In haar nieuwe rol investeert de AVS in belangenbehar-

tiging en professionele ondersteuning voor werkgevers.

De rol van schooldirecteuren in het veld verandert: zij

zijn in grote mate bezig met werkgeverszaken. Ze

nemen belangrijke beslissingen, hebben budgetverant-

woordelijkheid, ontslaan en vervangen personeel, etce-

tera. De AVS wil naar “één loket waar alles te krijgen

is”, aldus Duif. Scholen moeten rechtstreeks bij deze

> Tekst Bert Nijveld en Winnie Lafeber

AVS ’on the road’

De sectororganisatie weet

de resultaten te verzilveren

aan de CAO tafel en in het

bekostigingsoverleg.
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“Je bent toch nieuwsgierig wat de AVS te melden

heeft. Welke koers ze wil gaan varen,” aldus één van

de aanwezige directeuren.

De discussie spitste zich toe op de belangenbeharti-

ging voor de beroepsgroep directeuren binnen de sec-

tororganisatie. “Dat moet een speerpunt blijven”, vin-

den de aanwezigen, daarin gesteund door Ton Duif.

“Onze doelgroep verandert niet. De sectororganisatie

wordt gevormd door directeuren en eindverantwoor-

delijken.” Michiel Wigman, directeur bij de AVS: “We

gaan niet opeens iets anders doen. Belangenbeharti-

ging blijven we doen. Professionalisering blijven we

doen. Wat daarbij komt is invulling geven aan de rol

als werkgevers en de ondersteuning daarbij.”

Wel wijst Duif op het mogelijke spanningsveld tussen

de belangen van directeuren en bovenschools direc-

teuren. “Daar lopen we niet voor weg. In de sectoror-

ganisatie hebben bovenschools manager en directeur

(als werkgevers) een gezamenlijk belang. De rol van

de schooldirecteur is in toenemende mate die van

werkgever en manager. Zijn of haar werkgeversbelan-

gen moeten ook behartigd worden. Juridische geschil-

len van schoolleiders vanuit hun werknemersrol

worden nu al via de Stichting Support1 met onafhan-

kelijke juristen en advocaten opgelost.” 

sectororganisatie aangesloten zijn. De belangenbehar-

tiging kan zich daarbij in de toekomst ook uitstrekken

tot ouders, leraren, vakbonden, besturen en wellicht

ook leerlingen. Gezamenlijk vormen ze een ronde

tafel waar de belangen en noden van de sector worden

besproken. De sectororganisatie voert de regie over

deze dialoog en weet de resultaten daarvan te verzil-

veren aan de CAO tafel en in het bekostigingsoverleg

met de minister. In plaats van zeven partijen die strij-

den om de aandacht is er dan één organisatie. De AVS

is inmiddels in gesprek met diverse organisaties en

vindt het belangrijk dat er schot in de zaak komt. Duif:

“Wie mee wil optrekken is welkom, maar we wachten

niet oneindig op consensus van andere partijen.”

Tijdens de ledenbijeenkomsten inventariseert de AVS

onder andere de mening van haar achterban over de

plannen voor een sectororganisatie.

Oudega
’Kristlike basisskoalle’ De Grûnslach in het Friese

Oudega vormde het decor voor de eerste ledenbij-

eenkomst, begin september. De nabijheid van de

ontmoeting was voor een flink aantal Friese direc-

teuren en bovenschools directeuren aanleiding

genoeg om op deze bijeenkomst af te komen.

Christelijke basisschool De Grûnslach in het Friese Oudega vormde het decor voor de eerste AVS-ledenbijeenkomst.

Foto Bert Nijveld

>>
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Het maken van een duidelijk onderscheid tussen

bestuurders en management blijkt een heikele kwes-

tie. De knip zit volgens de AVS tussen toezichthouders

en uitvoerders. Het is aan de schoolorganisaties om

daar een eigen invulling aan te geven. Duif: “Er is geen

blauwdruk; wel is er het basisprincipe van gescheiden

toezicht en uitvoering.”

Sommige leden gaven aan zich zorgen te maken over

het imago van de schoolleider. Zeker als straks de

lumpsumbekostiging van start gaat en er lastige afwe-

gingen gemaakt moeten worden. “We zitten hier wel in

Friesland”, aldus een directeur van een kleinere school.

“Veel van ons staan nog twee tot drie dagen voor de

klas. Wat als je de afweging moet maken tussen meer

tijd voor directietaken of de inzet van een intern bege-

leider?” Bijkomend probleem is dat grotere besturen

wel in staat zijn directeuren te faciliteren en dat de

concurrentie toeneemt. “Afwegingen maken waarbij

je zelf als partij betrokken bent, is lastig,” erkent Ton

Duif. “Het is een kwestie van durf, leiderschap en ver-

trouwen hebben in jezelf. Misschien is het een idee

een klankbordgroep hierover in het leven te roepen.”

Het thema ’ongelijkheid’ wordt ook in verband

gebracht met de salariëring en de verschillende loon-

schalen waarin directeuren kunnen zitten. Duif ver-

wacht dat ongelijkheid met de invoering van lump-

sum alleen maar toeneemt. “De AVS streeft ernaar

dat de professionalisering zo toeneemt dat je ook

durft te zeggen: Waag het eens die vrijheid van mij

af te nemen!” 

Veel leden ervaren de AVS als ’ver weg’. De mogelijk-

heden elkaar echt te ontmoeten zijn beperkt. De AVS

onderkent dat probleem en is volgens Michiel Wig-

man op zoek naar mogelijkheden om meer tweerich-

Dirk van der Bijl, 
directeur Effatha Guyot Onderwijs in Amsterdam:

“Mijn grote zorg zijn de ontwikkelingen in het speciaal

onderwijs. Wie let daarop? De AVS! Als bovenschools

manager heb je een kwetsbare positie. Ik voel me meer in

de werkgevers- dan werknemersstoel zitten. Ik ben blij

met de directe hulp van de AVS. Ik vind het logisch dat je

de rechtsbijstand die je nodig hebt zelf regelt en betaalt.

Het is normaal dat je zelf het persoonlijk deel van de con-

tributie betaalt, en de werkgever het managementdeel.

Als sectororganisatie kun je CAO-onderwerpen krachtig

organiseren. Het is goed dat er dan geen onderscheid

wordt gemaakt tussen bovenschools managers en

schooldirecteuren. Het is wel belangrijk dat je, in kleine-

re kring, kennis deelt met je eigen achterban of cluster.”

Jan-Pieter van Bruchem
directeur van De Piloot in Rotterdam en lid van

de AVS Ledenraad:

“Je bent lid en wilt meebouwen aan een organisatie. Ik

wil iets te zeggen hebben over de lijn die uitgezet wordt.

Ik vind het belangrijk dat de dienstverlening, zoals de

Helpdesk, er is. Een sectororganisatie is een zwaar druk-

middel. Als de AVS zegt dat we stoppen met onderhande-

lingen moet de minister daarvan wakker liggen! Dat

bereik je als veel mensen meedoen. Ik ben vóór een sec-

tororganisatie, als dat niet betekent een ’poot’ erbij,

want dan verzwak je juist.”

Albert Helder
algemeen directeur in Friesland:

“Goed dat de AVS nu eens deze kant op komt om de dia-

loog aan te gaan. Dat is denk ik redelijk uit de verf geko-

men. Wat ik zelf belangrijk vind, en wat altijd goed

geweest is, is dat de AVS actuele ontwikkelingen volgt en

daarin een standpunt formuleert. Gezien de bestuurlijke

ontwikkelingen en de lumpsum vind ik het verstandig te

anticiperen met een sectororganisatie. Wat voor mij wel

heel belangrijk is, is dat de AVS zich bij haar leest houdt:

goed onderwijs door goed management. Daardoor voel ik

mij aan deze club verbonden.”

“Je bent toch nieuwsgierig wat

de AVS te melden heeft.”
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Michiel Wigman, 

directeur bij de AVS: 

“We gaan niet opeens iets anders doen.”
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Op de vraag hoe de toekomstige CAO primair onder-

wijs eruit moet zien, antwoordt Wigman dat er meer

ondernemerschap nodig is in de CAO-ontwikkelingen.

“Schoolleiders moeten op decentraal niveau zelf onder-

delen kunnen invullen. Achter de schermen is momen-

teel een discussie gaande over een ’à la carte’ struc-

tuur, die meer individueel gericht is. De CAO is een

middel, geen doel.”

Bevindingen
Wat volgens Ton Duif opvalt tijdens de ledenbijeenkom-

sten is het verschil tussen de problemen waar directeu-

ren elke dag tegenaan lopen en de mogelijkheden om

dit op centraal niveau te regelen. “Voor mij een teken

dat verdere professionalisering echt essentieel is, zodat

mensen beter in staat zijn hun vak uit te oefenen.” Ver-

der blijkt de hele gedachte over een sectororganisatie

nog niet zo makkelijk uit te leggen. “Wat niet wil zeg-

gen dat het geen goede gedachte is!” Wigman resu-

meert: “Ik heb begrip gehoord voor het verhaal dat je

vanuit een sectororganisatie de belangen beter kunt

behartigen dan vanuit de huidige positie. De krachtigste

boodschap was dat we ons op onze primaire doelgroep

moeten blijven richten, de leidinggevenden.” <

> Wilt u ook een AVS Ledenbijeenkomst bijwonen? 

Op www.avs.nl vindt u de data en locaties in oktober, novem-

ber en december en kunt u zich direct aanmelden.

1) Stichting Support is een - door de AVS en schoolmanagers

VO in het leven geroepen - onafhankelijke stichting met

advocaten en juristen. Noch de AVS noch de Schoolmanagers

VO hebben statutair inzage in de wijze waarop de juristen

en advocaten zaken met hun cliënten behandelen. 

tingsverkeer te bewerkstelligen. Eén van die moge-

lijkheden is intussen van start gegaan: het AVS Scho-

lenportaal. Op de nieuwe www.avs.nl is kennis delen

een belangrijk aspect. Leden kunnen meningen uit-

wisselen, problemen delen en kennis vergaren via

netwerken, beleidscommissies en trainingen van de

AVS. Daarnaast wordt nagedacht over regionale, the-

matische bijeenkomsten.

Den Haag
De diversiteit was groot in het sfeervolle klaslokaal

van PCB De Prinse Haghe in Den Haag: éénpitters,

directeuren uit speciaal en openbaar onderwijs,

schooldirecteuren en bovenschools managers, man-

nen en één vrouw. “Ik wil horen welke ideeën de AVS

heeft over bijvoorbeeld de spanning tussen boven-

schools manager en schooldirecteur. Kader Primair

lees ik regelmatig, maar ik vind het belangrijk dingen

niet alleen te lezen, maar ook te horen en te zien.”

De Haagse schoolleiders zijn benieuwd naar de nieu-

we rol van de AVS in de sectororganisatie. Duif geeft

aan de AVS sterk genoeg te vinden om de beweging

op gang te krijgen, zodat andere organisaties mee-

gaan in de sectororganisatie: “We moeten samenwer-

ken en hebben de steun van de leden hard nodig. We

kunnen ook gemakkelijker de collectieve belangenbe-

hartiging doen aan de werkgeverskant, omdat school-

leiders en bovenschools managers dan rechtstreeks

de werkgeversinzet kunnen bepalen. Ook als een

stichtingsbestuur geen lid wordt, kun je zelf indivi-

dueel lid zijn. Die mogelijkheid blijft bestaan. Helaas

verzet een aantal besturenorganisaties zich (nog)

tegen de sectorvorming.”

Den Haag: “Wij willen horen

welke ideeën de AVS heeft

over bijvoorbeeld de spanning

tussen bovenschools manager

en schooldirecteur.”
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> Berend Redder en Jan Heijmans hebben de NSA op de kaart gezet

Op 12 september namen Berend Redder en Jan Heijmans, respectievelijk directeur en proces-

manager, officieel afscheid van de NSA. Redder is in september begonnen als directeur van E&S

advies en management. Heijmans start in november bij dezelfde organisatie als proces manager.

De afscheidsreceptie vond plaats in Bilderberg Kasteel ’t Kerckebosch te Zeist.

Een groot aantal schoolleiders, bovenschools

managers, opleiders, adviseurs en andere relaties uit

het onderwijsveld waren naar Zeist gekomen om beide

heren het allerbeste toe te wensen voor de toekomst.

Veel lovende woorden waren er van Loek van Noort,

de directie primair onderwijs van OCW en voorzitter

van het NSA bestuur, Ton Duif. Redder en Heijmans

hebben immers ruim vier jaar het thema beroeps-

kwaliteit bij leidinggevenden in primair onderwijsland

onder de aandacht gebracht. En met succes:

• Er is een beroepsstandaard ontwikkeld met een

achttal kerncompetenties;

• Vanaf 2002 bestaat het Register voor leiding-

gevenden in het primair onderwijs. Bovenschools,

school-, midden- en interim-managers kunnen

zich laten registreren mits ze aan bepaalde criteria

voldoen. Op dit moment bevat het register méér

dan 2.100 Register Directeuren Onderwijs. Dit zijn

leidinggevenden die structureel werken aan hun

professionele ontwikkeling;

• Er is een NSA keurmerk voor organisaties en

opleidingen die hoog scoren in klanttevredenheids-

onderzoeken van CEDEO of Stichting Post HBO;

• Het advies Bekwaamheidseisen voor leidinggeven-

den in het primair onderwijs is bij het ministerie

neergelegd. In het kader van de Wet BIO zullen de

bekwaamheidseisen op termijn status krijgen.

Redder en Heijmans hebben heel wat teweeg ge-

bracht in onderwijsland. Termen als professionele

ontwikkeling, schoolleider een vak apart, Register

Directeur Onderwijs en de NSA beroepsstandaard

zijn bij een groot aantal leidinggevenden gemeen-

goed geworden. 

We zijn het met elkaar eens dat het vak van school-

leider een dynamisch vak is, waarin je je professio-

neel moet blijven ontwikkelen.

Doordat Redder en Heijmans op het juiste moment de

juiste verbindingen hebben weten te leggen binnen

het onderwijsveld, heeft de NSA haar huidige positie

verkregen. Op de fundamenten die door het tweetal

zijn gelegd, bouwt de NSA verder en zij blijft haar

opdrachten uitvoeren als onafhankelijke organisatie

voor alle leidinggevenden in het primair onderwijs.

Vanzelfsprekend met een nieuwe directeur aan het

roer én met de inhoudelijke expertise van Jan

Heijmans, die voor de verdere ontwikkeling en uit-

bouw van de beroepsstandaard en bekwaamheidsei-

sen bij de NSA gedetacheerd zal blijven. Het bestuur

is verheugd dat Mark Jager, nu nog directeur van Insti-

tuut Coolsma te Driebergen en tot voor kort bestuurs-

lid van de AVS, per 1 januari 2006 is benoemd als

nieuwe directeur van de NSA. In december 2005 zal

hij al geleidelijk met zijn werkzaamheden beginnen. <
<

Afscheid van
twee wegbereiders

> Tekst Dianne van Geffen
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Berend Redder (links) en Jan Heijmans hebben ruim vier

jaar het thema beroepskwaliteit bij leidinggevenden in

primair onderwijsland onder de aandacht gebracht.
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> Sturen op zelfwaardering, zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid 

De AVS School for Leadership bezoekt regelmatig een collega-organisatie over de grens om

te zien of bepaalde trainingen ook voor onze directeuren en scholen een meerwaarde hebben.

AVS adviseurs Trieneke van Manen en Anita Burlet bezochten in april en juni een training

van het Pacific Institute in Bradfort, Engeland.

> Tekst Trieneke van Manen

Met Pacific Institute
van potentie naar prestatie

AVS-adviseurs Trieneke van Manen (rechts) en Anita Burlet (links vooraan) in gesprek met Engelse schoolleiders.
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wordt onderschreven door de National Association of

Headteachers (NAHT), de AVS van Engeland.

Aanvankelijk werd het programma aangeboden om

betere resultaten te krijgen bij een culturele verande-

ring in organisaties. Door de jaren heen is de focus ook

komen te liggen op culturele veranderingen in het

onderwijs. Het Pacific Institute ondersteunt scholen bij

het ontwikkelen van effectief partnerschap en meer

inclusieve omgevingen: dat wil zeggen dat niet alleen

de kinderen zelf, maar ook alles wat invloed heeft op

het leren van de kinderen - de groep, ouders, school

en directe omgeving - betrokken zijn bij het proces.

Samen én zelf verantwoordelijk zijn en uitgaan van de

mogelijkheden van mensen zijn steeds terugkomende

uitgangspunten. Thema’s als zelfwaardering, zelfwerk-

zaamheid, verantwoordelijkheid en verantwoording

afleggen en het stellen van doelen staan centraal.

Natuurlijk zijn zaken als motivatie, het ontwikkelen

van persoonlijke aspiraties en ambities en het berei-

ken van de gestelde doelen (strategische planningen

en management van veranderingen) ook onderdeel

van het programma. Het leert deelnemers om verder

te kijken dan de eigen eerste, waarschijnlijk gekleur-

de, waarneming en te werken aan het verwijderen van

obstakels die verdere groei in de weg staan.

Denken in mogelijkheden
De start van Investment in excellence voor schoollei-

ders is een confrontatie met onze eigen blinde vlek-

ken, onze vanzelfsprekende aannames, die het echt

gebruik maken van ons potentieel belemmeren. Een

eenvoudige opdracht als ’hoeveel F-jes zie je in deze

zin’ confronteert je meteen met je gewoonte om snel,

scannend en gericht op de inhoud te lezen en inder-

daad: je ziet ze niet allemaal. En dat voor onderwijs-

mensen, die toch veel weten van lezen en zelf ook

veel lezen, of misschien wel juist daarom. Het maakt

ons alert en bereid om de eigen belemmeringen om

ons totale denkvermogen te benutten, op te sporen

en uit de weg te ruimen.

Veel aandacht besteden we vervolgens aan verwach-

tingen. Verwachtingen van jezelf, of je iets wel of

niet kunt, en verwachtingen van anderen, waar je

rekening mee houdt. De boodschap is: make things

happen, sta zelf aan het roer van de veranderingen,

wacht niet af, maar wees pro-actief. De vraag wat nou

eigenlijk de werkelijkheid is, de waarheid, komt

regelmatig terug. Hoe vaak overkomt het je niet dat

je in dezelfde vergadering bent geweest en toch een

andere uitkomst hebt gehoord. Denk aan de beroem-

’From potential to performance’, met zo’n ondertitel

gaan de verwachtingen vanzelf omhoog en we staan

dan ook vroeg in de ochtend klaar om samen met

een aantal Engelse schoolleiders uit de regio Bradfort

de training Investment in excellence te volgen.

Onze facilitator is Sue Sayles van het Pacific Institute,

iemand met praktijkervaring. Ze was zelf school-

directeur en voorzitter van de Engelse schoolleiders-

vereniging. Dat zit dus wel goed.

De groep Engelse schoolleiders ontvangt ons met

open armen en wil graag van alles en nog wat weten

over de Nederlandse situatie. Wat hen meteen al een

beetje jaloers maakt is de vrijheid die de Nederlandse

schoolleider heeft bij het vormgeven van het onder-

wijs en het personeelsbeleid.

De mate waarin wij het toezicht in Nederland hebben

geregeld, is natuurlijk ook onderwerp van gesprek.

OFSTED is een beroemd en berucht inspectieonder-

zoek in het Engelse onderwijs. Het verschilt van de

Nederlandse situatie in die zin, dat er voorschriften

zijn voor training/professionalisering van niet goed

presterende leerkrachten. Het is dan ook verplicht

om de trainingen te volgen, meestal bij het National

College for School Leadership (NCSL, zie verslag

Kader Primair 10, juni 2005). Een ander groot verschil

is dat wanneer de prestaties van leerlingen en leer-

krachten niet verbeteren, het management vervan-

gen kan worden. In een uiterste geval kan zelfs de

school worden gesloten. In de Nederlandse situatie

worden vooral adviezen gegeven en kan men beslui-

ten tot een tweede onderzoek en een goed gesprek

met het bevoegd gezag van de betreffende school.

Maar dat alles op adviesbasis.

Wat verder opvalt is dat de Engelse schoolleiders een

soort vanzelfsprekendheid hebben in het gebruik van

methoden voor onderzoek in de eigen school. Vergelij-

kend onderzoek en statistische gegevens om tot verbe-

tering van het eigen onderwijs te komen, horen ken-

nelijk tot het repertoire van een Engelse schoolleider

en dat maakt óns eigenlijk weer een beetje jaloers.

Totaalaanbod
Een aanbod op maat voor alle betrokkenen bij een

school, gebaseerd op dezelfde principes: het totale

programma van The Pacific Institute, kent naast de

training voor schoolleiders - en tevens de naam van

het totaalprogramma - Investment in excellence ook

trainingen voor leerkrachten, kinderen en ouders.

Voor kinderen van 5 tot 13 jaar zijn er de deelpro-

gramma’s: It starts with me en It’s up to me. Think &

Steps is het deelprogramma voor ouders. Het Pacific

Institute heeft een traditie van dertig jaar, waarin ze

trainingen ontwikkelde die recht tot in het hart van

een verandering en groei van mensen en organisaties

gaan. Het instituut werkt in vijftig landen en behoort

tot de top van instituten die organisaties en individu-

en helpt bij de verdere ontwikkeling van denkvaardig-

heden. Het totaalprogramma Investment in excellence >>

Als de prestaties van leerlingen

en leerkrachten niet verbeteren,

kan in de Engelse situatie het

management vervangen worden.
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De resultaten zijn dus heel bemoedigend en een bewijs

dat het helpt te werken aan thema’s als zelfwaardering,

verantwoordelijkheid nemen en het stellen van doelen.

Dit resultaat is te meer bemoedigend, omdat het ook

hier gaat om een school in een achterstandsituatie,

waar kinderen makkelijk kunnen gaan geloven dat

wanneer je voor een dubbeltje geboren bent, nooit een

kwartje wordt. Als jij als vijfjarige graag dokter wilt wor-

den, maar oma, papa en de juf zeggen keer op keer dat

jij gewoon gaat werken aan een productielijn - precies

zoals papa, opa en je ooms - dan gaat de ambitie van

deze vijfjarige vanzelf naar beneden en wordt dat ook

daadwerkelijk het perspectief. De opdracht van onze

scholen is dan ook de ambities, dromen van kinderen

te respecteren en hen aan te sporen om te denken in

mogelijkheden, in ambities. En vooral om met deze

kinderen te zoeken naar wegen om die ambities waar

te maken. Als je weet dat je een kwartje bent, zijn

je mogelijkheden eigenlijk legio.

Ervaringen
Zelf zeggen de Engelse schoolleiders het volgende

over de resultaten van de training:

• de werkrelatie tussen leerkrachten en leerlingen

is verbeterd

• de leerkrachten hebben hogere verwachtingen

van hun leerlingen

• de leerkrachten tonen meer vertrouwen en

bereidheid in het nemen van verantwoordelijkheid

• het team dat het programma heeft afgerond heeft

minder stress

• het zelfvertrouwen van het team in zijn geheel

is toegenomen

• er is duidelijk meer energie en enthousiasme

in het team

• het team is beter toegerust voor veranderingen

en gaat meer positief en met ambitie om met

nieuwe initiatieven

• schoolleiders en coördinatoren zijn meer relaxed

en beter opgewassen tegen het omgaan met

moeilijkheden tussen collega’s

• leerlingengedrag is verbeterd in termen van

aandacht en zorg voor elkaar

• de zelfwaardering van leerlingen is hoger geworden

Wij zijn enthousiast teruggekomen van deze training.

De AVS gaat stappen ondernemen om dit programma

ook voor het Nederlandse onderwijs toegankelijk te

maken. Het zou een prachtig instrument kunnen zijn

binnen de projecten op scholen die een kwaliteitsslag

willen maken en betere leerresultaten voor de kinde-

ren willen realiseren. <

> De AVS biedt de mogelijkheid om deze training van

Sue Sayles te volgen. De training staat gepland voor 16 en

17 februari 2006. Meer informatie via Trieneke van Manen, 

t.vanmanen@avs.nl

de plaatjes waarin twee werkelijkheden te zien zijn:

een oude dame en jong meisje. Op verschillende

manieren kijken en daarin wisselen van gezichtspunt

is dan ook een veelvuldige en lastige opgave. Het

accent ligt ook hier op de mogelijkheden, de droom

die jij waar wilt maken. Bij Stephen Covey in de acht-

ste eigenschap heet het dan: de innerlijke stem.

Het appèl blijft de hele training door: denken in

mogelijkheden en op zoek gaan naar feedback om je

verder te helpen, om dingen in verschillende perspec-

tieven te zien. En daarna misschien wel het belang-

rijkste: reflectie op je eigen functioneren. Niet een

beetje terugkijken, maar kritisch over alle niveaus

van je eigen handelen en denken nadenken.

De eerste twee dagen van de training zijn vooral

gericht op de persoon. Zes weken later, tijdens de

afsluitende tweedaagse training gaan we dieper in

op het organisatieniveau. Wat kun je als schoolleider

doen om de verandering bij je leerkrachten te

bewerkstelligen, om het leren van de kinderen op

een hoger plan te brengen? En natuurlijk, hoe kun

je met ouders in goed partnerschap werken aan een

meer inclusieve manier van leren en je als school

en als ouders ontwikkelen? Specifieke aandacht is er

voor de cultuur van een organisatie en wat deze voor

invloed heeft op de prestaties van het individu bin-

nen die organisatie en van de organisatie als geheel.

Het was fascinerend om cultuur eens als factor in

(economische) prestaties te bezien.

Resultaten: feiten en cijfers
Natuurlijk zijn wij ook geïnteresseerd in de resulta-

ten van een dergelijke training voor alle betrokkenen

in de school. Werkt het nou echt zo goed en zou het

ook iets zijn voor onze schoolleiders en onze scho-

len? Duidelijk is dat het voor alle scholen werkt, hoe-

wel het Pacific Institute voornamelijk werkt voor

scholen in achterstandsituaties.

Een voorbeeld van een primary school in Somerset:

Voor de start van het trainingsprogramma zijn kinde-

ren gemeten op zelfwaardering. Onderzoeksgegevens

wijzen uit dat na de training negentig procent van de

deelnemers een normale of hoge zelfwaardering.

Voor de training was dit 74 procent. Een goed resul-

taat, maar het wordt nog interessanter als je specifiek

kijkt naar de groep met een hogere zelfwaardering.

Voorafgaand aan de training was de score op hele
hoge zelfwaardering nul. Na de training gaf 29 pro-

cent aan over een hele hoge zelfwaardering te

beschikken en zestig procent over een hoge zelfwaar-

dering (dit was 26 procent).

De Brownhills High School in Stroke on Trent ver-

beterde de resultaten van de leerlingen op wat wij

zouden noemen de Cito score, van negen procent

van het landelijk gemiddelde in 2001 naar 46 procent

in 2003. En zo zijn er meer voorbeelden te geven.

Vervolg pagina 39
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“Wij zijn lid van een scholenvereniging met een

bovenschools management dat goed draait. In onze

materiële situatie zijn er geen financiële problemen.

Ons computernetwerk is hightech en prima in orde.

De gedragsproblematiek waarmee wij te maken heb-

ben is zeer beperkt. Wij hebben een prachtig gebouw

midden tussen de weilanden, perfect! De ouders van

onze kinderen zijn meelevend en ondersteunend.

Ik zie dat mijn mensen hier keihard werken. Alles is

prima voor elkaar, je kunt bijna spreken van een

ideale situatie, maar toch redden wij het niet!” Albert

Jan Tiemens is niet het klagende type. Als relatief jon-

ge directeur - hij is 39 - heeft hij in verschillende

delen van ons land ervaring opgedaan. En nu hij zich

in de door hem geschetste ideale omstandigheden

bevindt en ziet dat hij nog steeds niet de kwaliteit

kan leveren die hij wil leveren, gaan bij hem de slui-

zen open. Er moet iets gebeuren, vooral met betrek-

king tot het werken in de klas. “De complexiteit van

het lesgeven in de groep wordt almaar groter. Wij

zijn een school met combinatieklassen, binnen die

klassen zie je per groep twee, drie niveaus ontstaan,

want je wilt de kinderen op hun niveau bedienen.

Maar dat is bijna niet meer te organiseren. Als direc-

teur houd ik mijn mensen uit de wind. Ik val ze niet

lastig met kleurplaatacties. Je vergadert efficiënt.

Ik probeer ze op en top te faciliteren. Wij slepen elk

jaar onderwijsassistenten aan van de opleiding. Maar

toch redden ze het niet: het is te complex.”

Een belangrijke oorzaak voor de toegenomen werk-

druk ziet hij in de eis om steeds meer verantwoording

af te leggen. “De verantwoordingsdruk is enorm. Er

moet een veelheid aan toetsen worden afgenomen,

die allemaal moeten worden geregistreerd. Die moe-

ten met ouders besproken worden, want je wilt hen

toch informeren. Daarnaast wil je op huisbezoek. Dat

hebben we niet afgeschaft, omdat we vinden dat het

nodig is. Mijn mensen redden dat niet. De rek is eruit.

Ze werken al ver boven de 42 uur per week; ook tij-

dens vakanties zijn ze aan het werk. Leerkrachten

zouden een dag in de week moeten hebben om hun

administratie op orde te brengen, om contacten te

onderhouden met ouders en instanties en om overleg

te hebben met de intern begeleider en de directeur,

om een handleiding eens goed te lezen. Het aantal

lesuren moet omlaag en de klassen moeten kleiner!”

Voorkomen in plaats van genezen
Meer handen in de school dus. Het is een wens die

wel vaker geuit is, maar die volgens Tiemens aan

actualiteit wint in een tijdsgewricht waarin sociale

structuren dreigen te desintegreren. En het mag best

enkele miljarden kosten om die tendens een halt toe

te roepen. “Willen wij nog investeren in de toekomst

van ons land, in jonge mensen?! Als er maatschappe-

lijke problemen zijn wordt vaak meteen een beroep

“De verantwoordingsdruk

is enorm.”

> Tekst Bert Nijveld

”De rek is eruit”
> Te veel verantwoording en weinig waardering

Albert Jan Tiemens is directeur van Christelijke Basisschool De Grûnslach in Oudega,

Friesland. Als gastheer van de eerste AVS-ledenbijeenkomst maakt hij van de

gelegenheid gebruik zijn visie te geven op het hedendaagse onderwijs en wat daar

volgens hem aan mankeert. Zijn betoog vormt ook een regelrechte kritiek op de onlangs

gepresenteerde onderwijsbegroting.
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een spreekbuis van het onderwijs moeten zijn en

moeten luisteren naar de noden van directeuren.”

Tiemens besluit: “Ik mis de waardering voor de men-

sen in het onderwijs. Het is een trouw volkje dat niet

op de barricaden klimt. Ze denken niet in dikke sala-

rissen. Ze willen alleen hun werk goed kunnen doen.

Faciliteer ons. Ik hoop dat de politiek, de kamerleden

en het ministerie, deze discussie eens met ons aan

wil gaan. Laat ze maar komen kijken, inspectie idem

dito. Praten over inhoud. Investeren. Ik hoop op een

kentering waarin wij met elkaar meer sociaal zullen

zijn en meer betrokken bij de maatschappelijke ont-

wikkelingen. Ik hoop dat wij die betrokkenheid zul-

len uitleven in alle vormen van onderwijs en dat de

noodzakelijke miljarden er komen.” <

op het onderwijs gedaan. Dat vind ik prima. Maar

dat zal dan wel gefaciliteerd moeten worden. Je zult

moeten investeren. Achteraf repareren is vaak veel

kostbaarder. Zorg dat je problemen voorkomt en

begin bij de Grûnslach! Dat is een visie die ik mis

bij deze regering.” Als onderwijsveld moet je je daar

tegen teweer stellen. Mensen hebben het alleen nog

over hun rechten en niet meer over hun plichten.

Natuurlijk probeert de politiek dat om te buigen,

maar het vertrouwen is zoek.

Tiemens neemt de maatschappelijke taak van het

onderwijs graag serieus. Aan de andere kant ziet hij

weinig bereidheid om daar ook echt in te investeren.

“Als je ziet dat jonge mensen ontsporen, dan signa-

leer je dat als school. Maar wie gaat er vervolgens

wat aan doen? Het is mooi dat wij als Nederland

onze begroting op orde hebben, maar ik zie geen

visie, alleen maar cijfertjes en economie. Men schuift

met budgetten en dus met problemen.” De maat-

schappelijke nood is volgens Tiemens zo hoog dat

een deltaplan voor het onderwijs op zijn plaats zou

zijn. “In efficiëntie hebben we de kaasschaaf echt wel

opgebruikt. Het is nu tijd voor een forse investering.

Jonge mensen moeten zich kunnen ontwikkelen,

zodat ze hun talenten kunnen inzetten voor de maat-

schappij en voor zichzelf. Als je zorgt dat het onder-

wijs beter toegerust is en je minder schoolverlaters

hebt, dan ga je op andere terreinen geld verdienen.

Daar ben ik rotsvast van overtuigd.”

Negatieve beeldvorming
Een andere harde noot die hij wil kraken is de beeld-

vorming rondom het onderwijs en de rol die de

Inspectie daarbij speelt. “Blijkbaar lukt het ons niet

een positief beeld van het onderwijs neer te zetten.

Waarom zijn zo weinig mensen van mijn leeftijd

directeur? Jammer, want het is echt een wereldbaan.

Zo divers. Je werkt met kinderen, met een team, met

ouders, je geeft leiding en omdat ik internationaal

actief ben, reis ik ook wel eens. Geen dag is hetzelfde.

Het zou een voorrecht moeten zijn in het onderwijs

te mogen werken. In plaats daarvan krijgen wij vaak

een slechte pers. De Inspectie heeft daar ook een rol

in. Dat begint al bij de onderzoeksmethoden. Men

kan niet in drie uren een totale school doorlichten en

dan pats, boem een oordeel vellen dat ook nog eens

op internet terecht komt. De willekeurige ouder die

dat leest, krijgt een vertekend beeld. De politiek wil

cijfers zien, de onderwijskwaliteit meten.

Het beeld dat geschetst wordt is te klinisch en doet

geen recht aan de scholen en aan de mensen die daar

iedere dag keihard werken. We hebben behoefte aan

inspecteurs die met ons meedenken, meekijken en

vooral vragen, vragen, vragen. De inspectie zou meer

“Leerkrachten zouden een dag

in de week moeten hebben om

hun administratie op orde te

brengen.”

“Je zult moeten investeren. Achteraf repareren is vaak veel

kostbaarder,” vindt directeur Albert Jan Tiemens van De Grûnslach

in Oudega, Friesland.
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Voor bovenschools managers en leidinggevenden aan complexe organisaties 
is ons aanbod dit schooljaar vernieuwd. 

De AVS School for Leadership biedt een compleet aanbod van professionalisering voor alle

niveaus van leiderschap in het basis en speciaal onderwijs. Om kwaliteit en actualiteit te

garanderen, werken we hiervoor samen met andere partijen zoals Interstudie, de Radboud-

universiteit Nijmegen, Tias, NSA en de Roo. U kunt bij ons een professionaliseringstraject

doorlopen, startend met een oriëntatie op management tot en met masteropleidingen voor

bovenschoolse directeuren en/of bestuursmanagers.

School for
Leadership Vernieuwd 

aanbod

Leidinggeven aan bovenschoolse 
en complexe organisaties
AVS en Interstudie bieden vanaf januari 2006 een nieuwe

opleiding voor leidinggevenden aan bovenschoolse en

complexe organisaties zoals brede scholen en speciaal

onderwijs. 

Doelgroep: startende bovenschools managers, schoolleiders

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

meerschoolse directeuren en schoolleiders van complexere

organisaties, zoals brede scholen en speciaal onderwijs. 

Duur: 1,5 jaar. 

Opbouw: 63 dagdelen onderwijs, 63 dagdelen zelfstudie,

coaching en stage. 

Thema’s: De opleiding is zowel gericht op persoonlijke

professionele groei, zelfreflectie en competentieontwikkeling

als op specifieke managementvaardigheden voor het aansturen

van complexere organisaties. 

Kosten: de kosten van de totale opleiding zijn t 11.450, te

betalen in drie termijnen (januari 2006, augustus 2006, januari

2007). Een losse module volgen kan ook.

Data 2006 Module Onderdeel

25 januari Module 1 Startdag

14 en 15 februari Module 1 Human Dynamics 1

14 en 15 maart Module 1 Human Dynamics 2

25 en 26 april Module 2 Coachen 1

20 en 21 juni Module 4 Kwaliteitszorg en Collegiale visitatie

12 en 13 september Module 2 Coachen 2

10 en 11 oktober Module 2 IPB Good Practices

21 en 22 november Module 3 Sturen op afstand

Data 2007: nog niet bekend

Master of Management in Education
De AVS en de Tias business school starten in september 2006

met deze wetenschappelijke opleiding die uitmondt in een

Masterdegree: de Master of Management in Education.

Duur: 1,5 jaar. 

Opbouw: 86 dagdelen onderwijs, 86 dagdelen zelfstudie,

afstudeerwerkstuk. 

Thema’s: Van bolwerken naar netwerken, Besturen en

bestuurd worden en Verantwoording nemen en afleggen.

Daarnaast bestaat de opleiding uit onderwijskundige modules

die specifiek zijn toegesneden op de doelgroep, zoals

Onderwijskundige vernieuwingen, Management van onderwijs-

kundige veranderingen en Interventies in

onderwijsorganisaties.

Overig aanbod

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de volgende

cursussen:

• Competentiegericht coachen

• Vrouwen in de schoolleiding

• Oriëntatie op management

• Minileergang Startende directeuren

• Minileergang Op weg naar excellente schoolleiderschap

• Minileergang Financieel Management in het lumpsumtijdperk

Informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven kunt u zich richten tot

de AVS, Ellen de Jong, e.dejong@avs.nl

Raadpleeg voor het volledige cursusaanbod van de AVS School

for Leadership www.avs.nl.
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De opzet van het programma is simpel: een school-

leider uit bijvoorbeeld Nederland gaat een aantal

dagen op bezoek bij een collega in het buitenland.

U logeert in het huis van de ontvangende collega en

loopt een aantal dagen mee op zijn of haar school.

U volgt de gesprekken met leerkrachten, leerlingen

en ouders. Het contact tussen beide schoolleiders

wordt op deze wijze zeer intensief, wat leerzaam is

voor beide partijen. De bezoekende schoolleider doet

nieuwe indrukken op, maar is ook in staat om feed-

back te geven. De buitenlandse reis kan eventueel

worden afgesloten met enkele toeristische uitstapjes.

Na enige tijd volgt het tegenbezoek, waarbij de

buitenlandse schoolleider op dezelfde wijze wordt

ontvangen in het huis en op de school van de

Nederlandse schoolleider. 

De AVS heeft voor het Homestays programma mede-

werking gekregen van schoolleiderorganisaties uit de

meeste Europese landen en ook van die in Canada,

Australië en de Verenigde Staten.

Homestays zijn niet duur. In principe betaalt u alleen

de reis. Daarnaast vraagt de AVS 75 euro bemidde-

lingskosten, alleen verschuldigd bij een geslaagde

bemiddeling. <

> U kunt zich voor dit programma opgeven via www.avs.nl.

Daar vindt u ook de gegevens van buitenlandse school-

leiders die zich al hebben aangemeld.

> AVS Homestays

Het schooljaar is weer gestart. Een mooi moment om ook over uw eigen ontwikkeling

als schoolleider na te denken. Een speciale uitwisseling aangaan met een collega in

het buitenland geeft verdieping aan uw functie. De AVS heeft daarvoor het speciale

Homestays programma ontwikkeld dat in mei 2005 van start is gegaan.

Uitwisseling met collega’s 

in het buitenland
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> Project

Flowers for kids

Het project Flowers for Kids levert speciale bloembollen aan

basisscholen, die de kinderen zelf grootbrengen. Het streven

is kinderen dichter bij de natuur te brengen en ze te leren dat

je moet wachten op resultaat, en dat niet alles vanzelf gaat.

Bloembolletjes hebben tijd, water, licht en warmte nodig.

Bovendien prikkelt het de zintuigen door het ruiken, voelen en

zien van het resultaat. Kinderen beleven er plezier aan en het

fleurt de klas op. Voor meer informatie en het bestellen van

bloembollen: www.flowers4kids.nl

> Lespakket

Derde Kamer 

der Staten-Generaal

Wat is democratie? Daarom draait het in het lesprogramma de

Derde Kamer. Kinderen leren spelenderwijs over democratie en

staatsinrichting als leden van deze nieuwe Kamer. Ze gaan met

elkaar in debat, kunnen stemmen, plannen verdedigen, demo-

cratische keuzes maken en samen beslissingen nemen. Het les-

programma sluit aan bij de kerndoelen en lesmethoden voor het

basisonderwijs. De website www.derdekamer.nl staat centraal,

met bijvoorbeeld informatie voor spreekbeurten en werkstukken

en een maandelijkse stelling waarover kinderen uit het hele land

met elkaar kunnen debatteren.

> Conferentie

Onderwijskansen 

Onderwijs Anders

Welke nieuwe stappen gaan de voormalige onderwijskansen-

scholen zetten? Welke verbeteringen zijn nu al zichtbaar? 

Het vergroten van de kans op een succesvolle schoolloopbaan

van kinderen met een taal- en onderwijsachterstand staat cen-

traal op de conferentie Onderwijskansen Onderwijs Anders. 

Op 16 november is er in De Eenhoorn te Amersfoort uiteraard

ook aandacht voor de samenwerking tussen verschillende

organisaties die hierbij betrokken zijn. Vooral de toekomstige,

praktische uitwerking van het onderwijsachterstandenbeleid

komt aan bod. Maar ook de huidige aanpak, succesfactoren,

vraagstukken, beleidswijzigingen en de afstemming met het

zorgbeleid passeren de revue. Zowel schoolleiders als bestuur-

ders kunnen zich inschrijven via www.deelnameregistratie.nl

> Brochure

Gezond computeren

Computers zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. 

Leuk en leerzaam, maar te lang computeren kan leiden tot

gezondheidsklachten. Ook een goede werkplek is van groot

belang. Met de informatiewijzer Gezond computeren zet Stich-

ting Ict op School dit onderwerp op de agenda. U vindt er tips

over ergonomisch computergebruik, toegespitst op de (basis)

schoolsituatie. Gezond computeren op school is te downloaden

via www.ictopschool.net/snel/gezondcomputeren

> Lesmethode

Techniek leren 

met het Ontdek Kasteel

Steeds minder kinderen kiezen voor een technische opleiding,

waardoor een tekort ontstaat aan technisch geschoold perso-

neel. Het Ontdek Kasteel is een lesmethode voor verbreding van

techniek in het basisonderwijs (VTB). Met dit aantrekkelijk vorm-

gegeven techniekmeubel inclusief technieklessen en activiteiten

voor de onder- en bovenbouw ontdekken kinderen ontdekken

dat techniek leuk, uitdagend, boeiend en afwisselend is. Meer

dan tachtig procent van de Zeeuwse basisscholen werkt inmid-

dels al met het Ontdek Kasteel. Meer informatie vindt u op

www.ontdekkasteel.nl

> Conferentie

Moeilijk gedrag

Wat zijn de oorzaken en achtergronden van moeilijk gedrag? Hoe

ga je daar als school mee om en wat zijn de actuele werkwijzen

en methoden om problemen met leerlingen te voorkomen? Wees

Wijs in Onderwijs en bezoek voor het antwoord op deze vragen

de WiO-Conferentie Omgaan met moeilijk gedrag op 16 novem-

ber in de Buitensociëteit in Zwolle. Kijk voor meer informatie en

inschrijven op www.wijs.inonderwijs.nl onder Conferentie.
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> Congres

Hét Congres 2005

Hét Congres is een praktijkgericht evenement voor management,

leerkrachten en ondersteunend personeel die te maken hebben

met onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstandelij-

ke of meervoudige beperking, leerlingen die langdurig ziek zijn

of met epilepsie. U vindt er een breed overzicht van wat zich bin-

nen het speciaal onderwijs in cluster 3 afspeelt. Op 25 november

organiseert het REC Groot Gelre onder verantwoordelijkheid van

de Landelijke Vereniging Cluster 3 (LVC 3) voor de derde keer

Hét Congres op het Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem.

Kijk voor meer informatie op www.recgrootgelre.nl

> Website

Kwaliteit van kwaliteitsring.nl

De website www.kwaliteitsring.nl is dé bron van informatie

over kwaliteitszorg in het onderwijs. Schoolleiders, leerkrachten

en andere geïnteresseerden vinden er onder meer een overzicht

van kwaliteitszorginstrumenten, actuele ontwikkelingen,

nieuwe publicaties en praktische informatie voor het werken

aan kwaliteit in de school.

De redactie van de website onderzoekt hoe zij de website nog

beter kan maken. Ze vraagt daarom naar uw mening. Ga naar

www.kwaliteitsring.nl en vul de korte vragenlijst in.

> Programma

De Vreedzame school

Ordeproblemen, toenemende gedragsproblemen, en een on-

veilige atmosfeer in en rond de school komen steeds meer voor.

De Vreedzame School is een integraal programma voor de basis-

school, ontwikkeld door Eduniek, dat tot doel heeft het verbete-

ren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school.

Doormiddel van training van leraren én een serie lessen voor

leerlingen leert iedereen op school beter omgaan met conflicten.

Ook klassenbezoeken, coaching, opleiden en invoeren van

leerlingmediatoren en workshops voor ouders staan op het

programma. Meer informatie: www.devreedzameschool.nl

en www.veilig-op-school.nl

> Werkboek

Jeugdactiviteiten 

in brede school

Het fenomeen brede school biedt mogelijkheden om activiteiten

te organiseren in of juist buiten de school met medewerking van

mensen en instellingen uit het buitenschoolse leven. Hoe

bewaak je de kwaliteit van deze activiteiten, samen met alle

betrokkenen? Leren door betrokkenheid bij ’het echte leven’

is het uitgangspunt in het werkboek dat het Expertisecentrum

brede school NIZW-Jeugd hierover ontwikkeld heeft. Het boek is

voor 19 euro te bestellen bij uitgeverij SWP, tel. 020-3307200

(ISBN: 9085600170)

> Collectie

Educatieve animaties

KPC Groep wil meer visuele en auditieve aspecten in het onder-

wijs brengen. Daarom heeft het een collectie animaties samen-

gesteld op Internet over wetenschap en techniek. Deze is gericht

op het basisonderwijs en de onderbouw van het VO. Een anima-

tie is een serie tekeningen of foto’s met een bewegingselement,

waaronder videobeelden, die informatie verstrekken of een feno-

meen uitleggen. Ze zijn te gebruiken bij opdrachtgestuurd wer-

ken zoals dat vooral plaatsvindt in scholen die het ’nieuwe leren’

aanhangen. De animaties vormen ook een extra mogelijkheid

in een leerarrangement. Een overzicht vindt u op: 

www.kpcgroep.nl/animaties

> Publicatie

Goede doelen

Als school iets doen voor een goed doel? Hoe pak je dat aan?

Het Werkboek Goede Doelen en Maatschappelijke Organisatie

helpt basisscholen een weg te vinden in het bonte aanbod van

materiaal dat hen aangeboden wordt. U kunt het werkboek

bestellen bij uitgeverij Lenthe, tel. 020-5171540. Bovendien kun-

nen scholen 2500 euro winnen door het opzetten van een ludie-

ke actie. Eind 2005 worden de meest inspirerende inzendingen

bekroond met een publicatie op www.debesteschoolacties.nl.

Hier vindt u tevens meer informatie.
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AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 

Dat is het idee achter AVS Voordeel. Om u te helpen bij het kiezen uit het vaak

versnipperde aanbod, hebben we afspraken met diverse aanbieders gemaakt. 

Met het oog op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze service van de AVS? 

Mail ze naar de AVS, voordeel@avs.nl. 

Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.
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Ahrend

Alberts-Nienhuis

Canon

Cogas

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

OHRA

TICC
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In de handleiding had ik gelezen dat ik de opdrach-

ten letterlijk moest voorlezen. Ik kon het echter niet

laten om toch af en toe een beetje te helpen. Bijvoor-

beeld toen een kleuter mij wat glazig aankeek, nadat

ik de opdracht had voorgelezen waarbij een streep

gezet moest worden onder het vakje met de ’minste’

paddestoelen. Ik hielp hem door bij de herhaling de

’weinigste’ te zeggen. En toen iemand de term ’cirkel’

niet meteen begreep, schroomde ik niet om er ’rond-

je’ van te maken. Toen Max mij echter vroeg, bij het

onderstrepen van ’kleren’, of een sjaal ook een ’kleer’

was, moest ik het antwoord schuldig blijven. Volgens

de handleiding mocht ik daar geen antwoord op

geven, maar ik wist het ook echt niet. Later zag ik

bij de juiste antwoorden dat een sjaal wel tot de

kledingstukken gerekend behoort te worden. Helaas

had Max dat niet gedaan en was zijn antwoord fout.

Gelukkig voor Max zag ik later bij de invoering in het

computersysteem dat hij toch een A gescoord had.

Hij zal het wellicht nog ver schoppen op rekengebied.

Of dat op taalgebied ook zo zal zijn, zal uit de taal-

toets voor kleuters moeten blijken.

Dit schooljaar hadden we in september niemand om

de toets voor kleuters af te nemen. Andere jaren was

er wel een onderwijsassistent of een derdejaars PA-

student, maar dit jaar was er niemand die daar even

tijd voor vrij kon maken. Dus werd aan mij gevraagd

om de toets ’ordenen’ van Cito af te nemen bij de

23 kleuters uit groep 2.

Ik kende alle kleuters bij naam en zij kenden mij,

maar het was toch al weer behoorlijk lang geleden dat

ik echt met kleuters had gewerkt. Er werden vier tafel-

tjes en stoeltjes in het speellokaal gezet, want daar

zou het toetsen plaatsvinden. Om de beurt mocht een

groepje kleuters met mij mee naar het ’toetslokaal’.

Het was net een echt examen zoals ze daar met hun

ernstige koppies zaten te luisteren naar ’de baas van

de school’. Sommige kleuters konden nog niet eens

hun potlood goed vasthouden, maar geen nood, met

dat potlood hoefden ze alleen maar strepen te zetten.

Strepen onder de goede plaatjes. Daarnaast moesten

ze ook nog een kartonnetje verschuiven. Dat karton-

netje moest steeds op de juiste manier onder de vol-

gende opdracht gelegd worden. Al met al knap inge-

wikkeld. Ik had dan ook een diep respect voor de

kleuters die meteen snapten wat de bedoeling was en

het kostte mij heel wat zweetdruppels om de kleuters

die het niet meteen snapten, duidelijk te maken hoe

het wel moest.

Kleuters toetsen

Frederique is directeur van een middelgrote basisschool in een klein dorp in Noord-Groningen.

Een school waar ze naast directeur af en toe nog een echte juf is. Iedere maand beschrijft

ze een belevenis uit de alledaagse praktijk.

Uw advertentie in Kader Primair

en Kadernieuws wordt gelezen door

ruim 5000 schoolleiders

Neemt u voor meer informatie contact op met:

Recent: Tel. 020 330 89 98. Fax 020 420 40 05. E-mail: info@recent.nl

Frederique
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goed onderwijs door goed management

> Netwerken

Ik geef mij op voor het netwerk: ____

(t 75 per jaar, alleen voor leden)

Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 

(t 210 per jaar, voor leden, t 420 voor anderen)

> 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 voor leden, t 20 voor anderen)

Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 

Anneke van der Linde), (t 15 voor leden, t 20 voor anderen)

Sturen met geld (boek Marcel Verbart)

(t 15 voor leden, t 20 voor anderen)

Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB)

(t 2 voor leden, t 4 voor anderen, of gratis downloaden van www.avs.nl)

> Personeelsbeleid*

Het Talentenspel (t 21)

Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35)

Het Generatiespel (boek Gerda Hamann)

(t 15 voor leden, t 20 voor anderen)

Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen)

(t 15 voor leden, t 20 voor anderen)

Diskette Normjaartaak**

(t 5 voor leden, t 12 voor anderen)

Diskette Tijdregistratie**

(t 5 voor leden, t 12 voor anderen)

Diskette Formatieberekening basisonderwijs 2004-2005**

(t 5 voor leden, t 12 voor anderen)

Diskette Berekening personele budget bao sbo 2004-2005**

(t 5 voor leden, t 12 voor anderen)

Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005**

(t 5 voor leden, t 12 voor anderen)

Nieuw AVS agenda 2005 – 2006 (t 15)

> 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 93 vanaf 1 augustus 2005.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2005.

Lid worden per 1 augustus 2005

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 180 – 265 (afhankelijk van

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

van t 111 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro 

van t 111 op mijn naam.

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)

abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 93 per schooljaar.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

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

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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

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

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

Kloppen

uw gegevens 

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

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

en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische

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

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

goed onderwijs door goed management


