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Knallende champagnekurken?

Honderd miljoen. Dat bedrag stelt minister Van der Hoeven

beschikbaar voor de professionalisering van het onderwijs-

personeel. Op 30 juni 2006 tekende zij hiervoor een convenant

met de AVS en andere onderwijsorganisaties. Kader Primair

vroeg drie ingewijden naar hun mening over de laatste

ontwikkelingen op dit gebied. Knalden bij hen afgelopen

zomer de champagnekurken?

> 10

Leesonderwijs: directie is aan zet

Het leesonderwijs kan beter. Vijfentwintig op de honderd

kinderen in groep 8 hebben momenteel een leesachterstand

van twee jaar, concludeerde de Onderwijsinspectie in haar

meest recente jaarverslag. Schoolleiders kunnen hun

leerkrachten ondersteunen door ze meer tijd te geven en

schoolbrede afspraken te maken. “De directie is aan zet”,

vindt leesexpert Thoni Houtveen.

> 34

De tomtomisering van het onderwijs

Nederland lijdt aan een levensgevaarlijke obsessie: alles

moet meetbaar en controleerbaar zijn. Of het nu om de melk-

productie van koeien of de leerprestaties van kleuters gaat.

“Overal moet die thermometer in”, stelt Joep Schrijvers, andra-

goloog, gastdocent en auteur van onder andere de bestseller

‘Hoe word ik een rat?’ Een nieuw boek is in aantocht. Bevlogen

hekelt hij de toetsdrang van het onderwijs en de processendrift

van bovenschools managers. Het onderwijs op de pijnbank.

> 30

Inhoud Oktober

“We verwachten veel van de studenten”

Schoolleider Irene Engelman en IB’er Judith van der Lee van

katholieke basisschool Hof ter Weide in Utrecht zitten nog

midden in de voorbereidingen voor de pilot academische

basisschool. De nieuwe stagiairs zijn net gestart. De pabo-

studenten dragen bij aan de ontwikkeling van de school en

werken tegelijkertijd aan hun eigen professionalisering.

Welke rol speelt de schoolleider hierin? 

> 20
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Als een echte professional

wordt uitgedaagd

Wie de laatste tijd het maatschappelijke en politieke debat heeft

gevolgd, kan het niet ontgaan zijn dat de slogan ‘Geef de professional

de ruimte’ te pas en te onpas wordt gebruikt om aan te tonen dat het

onderwijs en de gezondheidszorg ten onder gaan aan beknellende

regels van managers die er blijkbaar een genoegen in scheppen de har-

de werkers op de werkvloer het leven zuur te maken. Ik haal het niet

in m’n hoofd me een mening aan te meten over de gezondheidszorg,

en tot op zekere hoogte gaat dit ook op voor de meeste onderwijssecto-

ren. Behalve dan het primair onderwijs: de ‘managersdruk’ ligt in onze

sector rond de 4 procent, afgezet tegen 15 tot 20 procent in andere sec-

toren. Wel veroorzaakt de (bestuurlijke) schaalvergroting een toename

van afspraken die te maken hebben met de gezonde bedrijfsvoering

van een onderwijsinstelling. Maar zolang de verschillen tussen de scho-

len en ook de eigenheid worden gerespecteerd, zal er voldoende ruimte

blijven voor professionals (zowel schooldirecteuren als leerkrachten)

om eigen keuzes te maken bij de invulling van hun professie.

Maar de genoemde slogan impliceert meer. Als je professionals de

ruimte wilt geven, dien je ook te beschikken over echte professionals.

En daar schort het nogal eens aan. Er valt niets af te dingen als het gaat

over de enorme betrokkenheid van leerkrachten en schoolleiders bij

hun school en hun leerlingen. Maar er werken weinig academisch

gevormde mensen in onze sector en de investeringen in professionali-

sering zijn nog steeds te laag. De sector primair onderwijs staat bekend

als de meest innoverende sector, maar het is ook de sector waar veel

innovaties mislukken. En dat laatste heeft een negatieve impact op de

manier waarop er tegen scholen wordt aangekeken.

Kort voor de vakantie hebben de sociale partners een convenant afge-

sloten waarin afspraken zijn gemaakt over professionalisering van

directies en onderwijspersoneel. Daarin is ook bepaald dat registerdi-

recteuren een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen, als zij zijn

aangesloten bij het register van de Nederlandse Schoolleiders Academie

(NSA). Regelmatig bereiken ons klachten dat hierover geen centrale

afspraken zijn gemaakt. De reden is simpel: de minister wenst over

geen enkel dossier meer centrale afspraken te maken, behalve op het

gebied van sociale zekerheid en generieke loonsverhogingen (Onder-

wijs CAO). De overige arbeidsvoorwaarden moeten op instellingsniveau

worden gemaakt of in een sector CAO (CAO-PO). Dit geldt vanaf 2009

misschien ook voor de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals ook in het

hoger onderwijs en de bve-sector het geval is. Op dit moment zijn we

met de werkgeversorganisaties en vakbonden in gesprek om te bezien

of er een sectorale afspraak gemaakt kan worden. Lukt dit niet, dan

bent u aangewezen op afspraken met uw bestuur. Wel zullen we dan

voorbeeldafspraken publiceren, waar u houvast aan kunt hebben. Deze

trend zal de komende jaren doorzetten. Maar als professional heeft u

ook de competenties om voor uzelf op te komen. En anders is de AVS

er altijd om u te ondersteunen. <

Kaderspel > Ton Duif
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Discrepantie tussen Onderwijsbegroting 

en nota Werken in het onderwijs

Werken in het onderwijs is de titel van de nota die op 23 september, tegelijk met de Onderwijs-

begroting, werd gepubliceerd. In deze jaarlijks verschijnende nota geeft het ministerie van OCW de

feiten weer omtrent de onderwijsarbeidsmarkt. Met dit jaar eindelijk ook aandacht voor de functie-

inhoud en bijbehorende beloning van schoolleiders. Maar in de Onderwijsbegroting zijn echter geen

budgetten opgenomen om oplossingen te regelen voor de in de nota geschetste problematiek.

Een saillante passage uit de nota is:

“De beloningspositie van het personeel in het
onderwijs kan de komende jaren – zeker bij
verder economisch herstel – een bedreiging
vormen voor de wervingskracht van de sector.
Met een vergelijkbaar opleidingsniveau als
van een leraar kan iemand meer geld verdie-
nen in de markt (oplopend tot soms ruim
20 procent).”
Maar niet alleen over leerkrachten wor-

den uitspraken gedaan: “In het primair
onderwijs zullen problemen bij het werven
van leraren en in het bijzonder schoolleiders
zich in de komende kabinetsperiode vooral
manifesteren als het economisch herstel door-
zet. De instroom van en de doorstroom naar
schoolleider vormt een kwantitatief probleem.
Nog nooit kende het primair onderwijs zo’n
grote (vervangings)vraag naar schoolleiders.”
En: “In het primair onderwijs zal de komende
jaren een grote vraag naar schoolleiders zijn.
De beloningspositie van schoolleiders is recen-
telijk verbeterd, maar blijft wel een punt van
aandacht. Het verschil met de beloningspositie
van onderwijsgevenden in het primair onder-
wijs is klein, terwijl de eisen die aan een
schoolleider worden gesteld beduidend hoger
zijn. Schoolleiders hebben zeer uiteenlopende
verantwoordelijkheden op zowel onderwijs-
kundig terrein, op het gebied van personeels-
beleid als op financieel gebied. Schoolleiders
vormen een essentiële factor in het succes van
een school. Voldoende kwaliteit en kwantiteit
van schoolleiders staan de komende jaren dan
ook hoog op de agenda.”

Natuurlijk is de AVS blij dat er, na een

jarenlange lobby, nu echt aandacht is

voor de inhoud van de functie en de

daarbij behorende beloning van school-

leiders. Maar, in de Onderwijsbegroting

die gepresenteerd werd op Prinsjesdag

zijn geen budgetten opgenomen om

oplossingen te regelen voor de in de

nota ‘Werken in het onderwijs’ geschet-

ste problematiek.

Symposium
De dag na Prinsjesdag was er een sym-

posium gewijd aan de nota ‘Werken in

het onderwijs. Uiteraard was de AVS

daar ook aanwezig. Rob Kersten, de

directeur-generaal voor het primair

en voortgezet onderwijs, liet zich daar

ontvallen dat het management een

belangrijke rol speelt in de school. Veel

woorden werden gewijd aan de noodza-

kelijke kwaliteitsverbetering van leer-

krachten, de positionering van de leer-

kracht als professional, het belang van

differentiatie in beloning en arbeids-

voorwaarden, enzovoort. Ook de minis-

ter van Onderwijs, Maria van der Hoe-

ven, liet zich horen. Zij wees op het

belang van de kennissamenleving, de

mogelijkheden van eigen personeelsbe-

leid en de gevaren van de vergrijzings-

golf. Ze liet de zaal weten dat het nodig

is om onder een gunstig economisch tij

de onderwijssalarissen mee te laten

bewegen met die van de markt. Maar,

zo hield de minister de aanwezigen

voor, het gaat niet alleen om de salaris-

verhoudingen. We moeten ook naden-

ken over de bestaande arbeidsduurver-

korting. En we moeten de banen van

parttimers uitbreiden, meer werk maken

van functiedifferentiatie, en excellente

leerkrachten meer laten verdienen.

Dat klinkt allemaal leuk, maar is vol-

gens de AVS niet echt vernieuwend.

Bovendien: Waar blijven de benodigde

investeringen door het ministerie?

Waar blijft de speciale aandacht voor

de positie van de schoolleider? En, met

haar uitspraak dat minder regels niet

alleen door schoolleiders en schoolbe-

sturen moeten worden gevoeld maar

ook door de professional in de klas,

lijkt de minister voorbij te gaan aan de

alom geconstateerde taakverzwaring

van het management. De AVS zal zich

de komende periode, tijdens gesprek-

ken met de landelijke politiek, opnieuw

sterk maken voor een rechtvaardige

beloning en goede ondersteuning van

schoolleiders. <

De Onderwijsbegroting 2007 en de Nota
‘Werken in het onderwijs’ kunt u nalezen
op www.avs.nl > Belangenbehartiging >

Politiek > Onderwijsbegroting 2007
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Nieuw: www.lumpsumportaal.nl

Onlangs is de nieuwe website van bureau lumpsum po gestart. Op www.lumpsumportaal.nl staat

alle informatie over en rond lumpsum. Het is een voortzetting, maar ook uitbreiding van de ‘oude’ website

www.lumpsumpo.nl

Bezoekers kunnen er terecht voor han-

dige modellen, instrumenten, checklists

en voorbeelddocumenten om de invoe-

ring van lumpsum soepel te laten verlo-

pen. Ook is de site interactief en zijn

er diverse nieuwe functies toegevoegd,

zoals een leermodule voor schooldirec-

teuren, een quickscan voor de (G)MR

en een forum. Het is ook mogelijk voor

bezoekers om zich via de site aan te

melden voor de digitale nieuwsbrief

over lumpsum, die ongeveer eens in de

twee maanden verschijnt.

Conferenties
Projectbureau lumpsum po organiseert

dit najaar tevens een aantal conferenties.

Deze vinden plaats op 2 november

(Eindhoven), 15 november (Voorschoten),

29 november (Assen), 30 november

(Almelo) en 7 december (Eemnes).

Voor inhoudelijke informatie over

lumpsum en de conferenties kunt

u terecht bij het projectbureau, tel. 

030-2927881, info@lumpsumpo.nl en

natuurlijk op www.lumpsumportaal.nl

Inschrijven conferenties: uitsluitend

via www.deelnameregistratie.nl <

VVD: verplichte taalcheck voor peuters

De VVD heeft tijdens de Algemene Beschouwingen drastische maatregelen voorgesteld om

taalachterstanden bij kinderen al op heel jonge leeftijd tegen te gaan.

Alle peuters moeten volgens Rutte vlak

voor hun derde verjaardag op het con-

sultatiebureau een verplichte taalcheck

ondergaan. Daaruit moet blijken welke

kinderen in de risicogroep vallen. Deze

kinderen moeten dan vanaf hun derde

verjaardag deelnemen aan voorschoolse

educatie, waar ze spelenderwijs Neder-

lands leren. Voordat ze naar de basis-

school gaan, krijgen de kinderen weer

een meting. Kleuters bij wie het niveau

dan nog niet voldoende is, krijgen extra

taallessen. Zo wil Rutte alle kinderen op

een gelijk niveau hun schoolloopbaan

laten beginnen en taalachterstanden zo

vroeg mogelijk op te sporen en aan te

pakken. Met het plan verwacht hij in

een later stadium voortijdig schoolverla-

ten en integratieproblemen voor te zijn.

Uit cijfers blijkt dat liefst 400.000 van

de 1,5 miljoen kinderen in het basison-

derwijs een onderwijsachterstand heb-

ben. Meestal is dat een taalachterstand.

De helft van deze kinderen is van bui-

tenlandse komaf. Rutte: “Veel kinderen

van vier komen met een flinke taalach-

terstand aan in groep 1 van de basis-

school. Die achterstand halen velen van

hen nooit meer in, met alle gevolgen

van dien.” De taalcheck – die als het aan

de VVD ligt voor alle kinderen verplicht

wordt – controleert wat een kind al kan,

of het in staat is iets te leren en of er

thuis goed Nederlands gesproken wordt.

Ook kinderen van ouders die dialect

spreken, lopen volgens Rutte vaak een

taalachterstand op.

Op de tweede dag van de Algemene

Beschouwingen kondigde minister-pre-

sident Balkenende aan dat het kabinet

vier miljoen euro uittrekt om de taal-

achterstanden bij kleine kinderen aan

te pakken. Het kabinet kwam daarmee

deels tegemoet aan de wens van de

VVD. Balkenende wil eerst beginnen

met proefnemingen. Zodat een volgend

kabinet eventueel definitief kan besluiten

tot invoering van de taalcheck. CDA-frac-

tievoorzitter Verhagen wil geen verplich-

te test, maar stelt voor gebruik te maken

van de kennis die al op de consultatiebu-

reaus aanwezig is. Rutte vindt de toezeg-

ging van Balkenende ‘mager’ en blijft bij

het standpunt om op korte termijn een

volledige controle van alle kinderen inge-

voerd te zien.

Verder pleitte Rutte tijdens de Algemene

Beschouwingen voor een nieuwe belo-

ningssystematiek voor leerkrachten onder

het motto ‘Carrière maak je voor de klas’

en wil hij meer respect voor, en een harde-

re aanpak van geweld tegen gezagsdragers

– waaronder leerkrachten – afdwingen.

Ook de andere partijen zijn van plan meer

geld uit te trekken voor de beloning van

onderwijsgevenden. In Kader Primair 3

zullen de diverse verkiezingsprogramma’s

op het gebied van onderwijs met elkaar

vergeleken worden. <
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Professor De Moor uit kritiek 

op speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs aan lichamelijk en meervoudig gehandicapten haalt lang niet altijd alles uit de

leerlingen wat er zit, stelde Prof. Dr. J.M.H. de Moor, hoogleraar kinderrevalidatie aan het UMC Sint Radboud,

in zijn afscheidsrede op 30 september. Hij concludeert dat er sprake is van een zorgelijke situatie: "Er wordt

te weinig in de zorg geïnvesteerd en Nederland blijft achter ten opzichte van het buitenland".

Een belangrijke indicator van kwaliteit

van het speciaal onderwijs aan leerlin-

gen met een lichamelijke beperking is

de beschikbaarheid van een individueel

handelingsplan, dat volgens de wet jaar-

lijks gemaakt zou moeten worden. In

een Nijmeegs onderzoek naar de reken-

ontwikkeling van spastische kinderen

in het speciaal onderwijs kwam naar

voren dat aan het begin van groep 3 bij

de helft van de kinderen geen actueel

handelingsplan beschikbaar was met

concrete rekendoelstellingen. "Wat

geldt voor rekenen, speelt wellicht ook

een rol bij andere vakken", zei De Moor

bij zijn afscheid. Hij baseert zich daarbij

op uitspraken van de Onderwijsinspec-

tie. In 2003 werd gesproken over het

gebrek aan concrete handelingsplan-

ning; in 2006 was de afstemming van

het onderwijs op de individuele leerling

weliswaar licht verbeterd, maar toch op

tweederde van de scholen nog onvol-

doende.

Eigen interpretatie
De aanwezigheid van een handelings-

plan is slechts één indicator voor kwali-

teit. Andere indicatoren zijn de formule-

ring van de onderwijsinhoud (in termen

van concrete doelstellingen), de manier

van onderwijs geven door leerkrachten

en een tijdige, bij voorkeur halfjaarlijk-

se, evaluatie. Volgens de Moor geeft de

wet niet duidelijk aan wat er onder het

handelingsplan verstaan moet worden

(inhoud), waardoor ieder een eigen

interpretatie heeft. Ook denkt hij dat

scholen steeds meer schrijven voor

ouders en wetgever in verband met bij-

voorbeeld klachtenprocedures: “De uit-

eindelijke kracht voor het operationele

handelen gaat hiermee verloren.”

Competenties
Naast een niet actueel handelingsplan

kan volgens De Moor ook de uitvoering

van het onderwijs zelf een probleem

zijn. Een school die een afgestudeerde

pabo-leerkracht aanstelt zonder gespe-

cialiseerde competenties, neemt een

risico als het gaat om de vereiste ortho-

pedagogische en orthodidactische

benadering.

Een ander punt waardoor de kwaliteit

van het speciaal onderwijs aan de

genoemde categorie leerlingen niet

overtuigend is zit ‘m erin dat orthope-

dagogen en onderwijskundigen geen

tijd meer hebben voor diagnostiek. De

Moor: “Ze zijn vooral bezig met onder-

zoek ten behoeve van de plaatsing (indi-

cering) en met herhalingsonderzoek.

Deze verenging van taakstelling is door

de overheid indirect in gang gezet in

het kader van de WEC en werd nooit

adequaat gefinancierd met implicaties

voor andere, even wezenlijke taken.”

De Moor vindt dat het debat over speci-

aal onderwijs in Nederland veel inhou-

delijker moet worden. Er gaat veel aan-

dacht naar politieke besluitvorming, de

sturing door de overheid, het manage-

ment van de instellingen en naar de

organisatorische vormgeving van de

inhoud, maar te weinig naar de inhoud

zelf, de kwaliteit ervan en hoe die kwa-

liteit te verbeteren.

Adequate facilitering
De AVS onderschrijft de conclusies van

De Moor en koppelt ze aan de voortdu-

rende discrepantie tussen de wensen

van de overheid en de facilitering door

diezelfde overheid. Bob Ravelli, AVS

adviseur Onderwijs & Leerlingzorg:

“Zoals het basisonderwijs de kwaliteits-

slag heeft gemaakt via operaties als

WSNS Plus, zal ook het speciaal onder-

wijs – met adequate facilitering – een

dergelijke slag kunnen maken. Het pri-

maire proces moet altijd voorrang krij-

gen in elke onderwijsinstelling. Goed

management moet daarop toezien.” <
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Vooral mannelijk onderwijspersoneel geneigd

tot overstap naar marktsector

Op 26 september verscheen de publicatie Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het ‘eigene’ 

van de onderwijsprofessional van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het onderzoek concludeert dat 

het gebrek aan carrièreperspectieven in het onderwijs de aantrekkingskracht van de marktsector vergroot,

en dat vooral mannen geneigd zijn om over te stappen.

De uitstroom van vooral mannelijke vol-

tijdwerkers kan onvoldoende gecom-

penseerd worden door de instroom van

vooral vrouwelijke deeltijdwerkers. De

feminisering leidt zo tot een vergroting

van het tekort. Als de beloning in het

onderwijs achter blijft lopen bij andere

sectoren zal dat de aantrekkingskracht

van het onderwijs niet bevorderen en

de status van het leraarschap niet ver-

hogen, voorspelt het SCP. De samen-

stelling van het lerarenbestand zal nog

eenzijdiger worden (meer vrouwen en

deeltijders) en de mogelijkheden om

van scholen moderne arbeidsorganisa-

ties te maken (met professionals die

zich in werktijd verder ontwikkelen)

kleiner.

Marktconform 
De salarissen in het onderwijs zijn al

jaren niet meer marktconform. Uit

het eerder verschenen (augustus 2006)

onderzoek ‘Beloningsverschillen tussen

de marktsector en collectieve sector in

2004’ in opdracht van het ministerie van

Binnenlandse Zaken blijkt dat de salaris-

sen in het primair onderwijs 10 procent

lager liggen ten opzichte van vergelijk-

bare werknemers in de marktsector.

Voor jonge starters op de arbeidsmarkt

is het onderwijs naar verhouding nog

aantrekkelijk vanwege het goede aan-

vangsalaris en de mogelijkheden om het

werk en de zorg voor kinderen te combi-

neren. Op de langere termijn zijn de

doorgroei- en carrièremogelijkheden

echter beperkt (alleen managementta-

ken). Voor onderwijsgevenden die in

het onderwijs zelf hogerop willen, zijn

er geen groeimogelijkheden.

Personeelstekort 
Aanleiding voor het onderzoek is het

dreigende tekort aan onderwijsperso-

neel, het beleid om een open onderwijs-

arbeidsmarkt te creëren, en de behoefte

meer zicht te krijgen op de persoonlijke

beweegredenen en maatschappelijke

oriëntaties van onderwijsprofessionals.

Het onderzoek gaat in op de omvang en

samenstelling van de beroepsgroep, hun

motivatie voor de keuze van het vak,

alsook op hun maatschappelijke opvat-

tingen. Een vergelijking met professio-

nals in andere sectoren brengt het ‘eige-

ne’ van de onderwijsprofessional in

beeld. Enkele andere uitkomsten:

• De onderwijssector is omvangrijk ver-

geleken met andere sectoren en bij-

zonder qua samenstelling: onderwijs-

personeel is hoog opgeleid en telt

naar verhouding veel vrouwen,

50-plussers en deeltijdwerkers. In

het primair onderwijs werken over-

wegend hbo’ers.

• De inhoud van het werk, de zelfstan-

digheid en de verantwoordelijkheid

zijn voor de onderwijsprofessionals

belangrijke motieven om voor het

werk te kiezen (intrinsiek gemoti-

veerd). Men kiest echter ook voor het

onderwijs vanuit de betrokkenheid bij

leerlingen en de wens om kennis en

interesse voor het vak over te dragen.

Minder belangrijk zijn loopbaanmoge-

lijkheden en beloning.

• Onderwijspersoneel vormt een sterk

sociaal denkende beroepsgroep, over-

wegend centrum links georiënteerd

en met veel liefde voor het vak. 

Behalve over het onderwijs maken ze

zich ook zorgen over het milieu en over

de kloof tussen rijk en arm. Ze hechten

sterk aan gelijkheid en solidariteit.

Professionals uit de zakelijke dienst-

verlening zijn juist vaker bezorgd over

economische groei, infrastructuur en

bereikbaarheid, en innovatie. Zij zijn

vaker voorstander van een meer indivi-

dualistisch ingestelde samenleving en

vinden gelijkheid minder belangrijk.

Onderwijsprofessionals maken zich

meer zorgen om het onderwijs dan

andere beroepsgroepen, waarbij onder-

wijs na veiligheid en criminaliteit, inte-

gratie allochtonen en sociale zekerheid

pas op de vierde plaats komt. Academici

en jongeren maken zich meer zorgen

om economisch onderwerpen; hbo’ers

meer over de sociale onderwerpen. Tot

slot vinden de onderwijsprofessionals

verbetering van het opleidingsniveau

het belangrijkst, terwijl dat voor andere

sectoren innovatie of meer werkgele-

genheid is.

• Steeds minder docenten in het voort-

gezet onderwijs hebben een universi-

taire opleiding genoten. Van de oude-

re docenten is dat nog 42 procent van

de jongere docenten onder de 35 jaar

is slechts 26 procent academisch

gevormd. <

De SCP-publicatie ‘Wie werken er in het
onderwijs? Op zoek naar het ‘eigene’ van
de onderwijsprofessional’ en het onderzoek
‘Beloningsverschillen tussen de marktsector en
collectieve sector in 2004’ kunt u downloaden
via www.avs.nl > Nieuws
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Nog steeds verwarring over buitenschoolse

opvangverplichting

Afgelopen zomer, op 28 augustus, heeft minister Van der Hoeven van OCW het wetsvoorstel

geformuleerd voor de komende plicht voor basisscholen om buitenschoolse opvang (bso) te

organiseren. Aansluitend is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de Kamer nader

geïnformeerd wordt over de rol van de MR in het proces. Zowel in het wetsvoorstel als in de brief over

medezeggenschap staan toelichtingen op vragen uit het veld. Desondanks blijft verwarring bestaan

over de verantwoordelijkheden en risico’s.

Uitgangspunt is dat basisscholen per

1 augustus 2007 op verzoek van ouders

moeten zorgen voor bso. De vraag van

ouders is dus bepalend en zet het traject

in gang. De minister onderscheidt hier-

in drie fasen.

Fase 1
De individuele ouders verzoeken de

school om te zorgen voor de organisatie

van bso. Om zoveel mogelijk rekening

te kunnen houden met de wensen van

deze ouders, voert de school gesprekken

met hen. De school biedt een collectieve

voorziening. Ouders kunnen hierop

individueel aanspraak maken. Scholen

waarbij veel ouders om bso vragen, kun-

nen ervoor kiezen om dit op meer dan

één manier te organiseren.

Fase 2
De school legt het voorstel voor aan de

MR voor advies. De MR moet de ouders

raadplegen, voordat deze advies uit-

brengt. De afspraken die de school en

de ouders maken, gelden zolang beide

partijen ze goed vinden en tenminste

voor één jaar. Ouders die een nieuwe

afspraak met de school willen maken of

een bestaande afspraak willen verande-

ren, melden dit aan de MR, die dit zal

agenderen voor overleg.

Fase 3
Deze fase betreft de medezeggenschap

van ouders over de bso zelf. Dit is gere-

geld via de Wet Kinderopvang. Het uit-

gangspunt daarbij is dat elke kinderop-

vangvestiging een oudercommissie

heeft. Thema’s die op de agenda van de

oudercommissie staan zijn bijvoorbeeld

het pedagogisch plan, veiligheid en

prijswijzigingen. De MR van de school

speelt hierbij géén rol.

Zowel in het wetsvoorstel als in de brief

over medezeggenschap worden voor-

beelden en toelichtingen gegeven die

betrekking hebben op vragen uit het

veld. Daarbij gaat het om de praktische

uitvoering van de plicht en de afbake-

ning van de verplichting. Deze toelich-

tingen zijn echter niet toereikend en

geven onvoldoende antwoord op de vra-

gen. Onzekerheid over de verantwoor-

delijkheden en risico’s blijft dus volop

aanwezig. Ook in de Werkgroep Onder-

wijs en Kinderopvang (WOK) zijn de

brief en het wetsvoorstel van de minis-

ter uitgebreid besproken. Binnenkort

komt de WOK met een reactie hierop

aan de vaste kamercommissies. <

Het wetsvoorstel voor bso en de brief van de
minister aan de Tweede Kamer over de mede-
zeggenschap in het proces zijn te vinden op
www.avs.nl > Werkgeverszaken > Onder-
wijs & Leerlingenzorg > Opvang

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

Nieuw op het AVS Scholenportaal
Aan het AVS Scholenportaal zijn sinds kort drie nieuwe rubrieken toegevoegd:

Politiek
Met nieuws, achtergronden en opinie over

de Onderwijsbegroting, de algemene

beschouwingen, de verkiezingen en meer.

www.avs.nl > Belangenbehartiging 

> Politiek 

Innovatie
Meer over de impuls voor innovatie en

kwaliteit in het PO en over de mogelijk-

heden voor begeleiding en financiering

van innovatieve projecten.

www.avs.nl > Werkgeverszaken 

> Innovatie 

Onderwijsnummer
Praktische informatie en nieuws over de

invoering van het Persoonsgebonden

Nummer (PGN).

www.avs.nl > Werkgeverszaken 

> Onderwijsnummer
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Ouders betalen voor huisvesting 

buitenschoolse opvang

Hoewel de plannen van de minister voor de buitenschoolse opvang (bso) erg aansturen op het makelaars-

model, zullen er ook scholen zijn die bso in het eigen schoolgebouw willen plaatsen. Voor zowel in- als

uitpandige plaatsing (bij een kinderopvangorganisatie bijvoorbeeld) van bso geldt dat de financiering van

de opvanglocatie berekend is in de uurprijs die ouders betalen voor buitenschoolse opvang.

Wanneer bso plaatsvindt in het school-

gebouw, maar door een kinderopvangor-

ganisatie uitgevoerd wordt, moet ook de

ruimte voldoen aan de eisen van de Wet

Kinderopvang. De ruimte die in het

schoolgebouw gebruikt wordt voor bso,

moet in de meeste gevallen gehuurd

worden van de gemeente. De kosten van

de huur worden doorberekend in de

uurprijs van de opvang en worden dus

betaald door de ouders. Wanneer aan-

passingen in de huisvesting nodig zijn

om aan de wet te voldoen, worden de

kosten daarvan eveneens doorberekend

in de uurprijs die de ouders betalen. Ook

zijn er mogelijkheden om leningen aan

te vragen bij de gemeente, om de nodige

voorinvesteringen te kunnen doen.

Wanneer de school zelf aanbieder wil

zijn van bso, moet de school zich laten

registreren bij de gemeente als kinder-

opvangorganisatie. Voor zowel ruimte

als aanbieder geldt dus de Wet Kinder-

opvang. <

Kloof tussen katholiek onderwijs en kerk

Leerkrachten en leerlingen in het katholieke onderwijs hebben weinig tot geen vertrouwen in ‘hun’ kerk.

Hoewel de meerderheid van hen katholiek is, hebben zij weinig behoefte aan een kerkelijke band.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de

theologische faculteit dat de Radboud

Universiteit in Nijmegen heeft uitge-

voerd in opdracht van de Nederlandse

Katholieke Schoolraad (NKSR).

De leerlingen en leerkrachten hebben

volgens het onderzoek wel belangstel-

ling voor vieringen op school, maar die

hebben meestal niet de vorm van de

rooms-katholieke liturgie en gaan uit

van algemeen christelijke noties en

van de multiculturele ontmoeting.

De kloof tussen de kerk en het katho-

lieke onderwijs is een punt van zorg

voor de NKSR, omdat die de band met

het instituut zeer belangrijk vindt.

Het onderzoek sluit aan op een beleids-

plan van de NKSR dat aangeeft hoe de

katholieke inspiratie kan doorwerken

op de scholen.

Voor het onderzoek is aan 1179 betrok-

kenen uit het katholieke onderwijs een

vragenlijst voorgelegd. Het betrof

ouders van leerlingen uit groep vijf van

het primair onderwijs, leerkrachten uit

het basisonderwijs, leerlingen uit de

vierde en vijfde klas van het voortgezet

onderwijs en docenten uit het voortge-

zet onderwijs. Van alle ondervraagden

noemt 56 procent zich katholiek, zon-

der dat dat een grote kerkelijke betrok-

kenheid betekent. Uitgesplitst naar

schooltype, blijkt dat de meerderheid

van ouders en leerkrachten in het basis-

onderwijs zich katholiek noemt, maar

dat in het voortgezet onderwijs een

minderheid van de ondervraagden zich

als katholiek beschouwt. <
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Smaaklessen op de basisschool gestart

Het lesprogramma Smaaklessen is op 12 september van start gegaan in het basisonderwijs. Groep 6

van ‘De Parachute’ in Voorburg had de primeur. 

Dit schooljaar kunnen vijfhonderd

basisscholen gratis meedoen en worden

de lesmaterialen uitgetest. Het initiatief

voor smaaklessen op basisscholen komt

van tv-kok Pierre Wind en wordt voor-

alsnog gefinancierd door het ministerie

van Landbouw, Natuur en Voedsel-

kwaliteit.

Drieduizend basisscholen
In eerste instantie is het lesprogramma

bedoeld voor kinderen van zes tot

twaalf jaar. Vanaf volgend schooljaar

kunnen jongeren tot zestien jaar smaak-

lessen krijgen. Op termijn is het de

bedoeling minimaal een kwart van de

jongeren tussen de zes en zestien jaar

te bereiken, dat betekent onder meer

minimaal drieduizend basisscholen.

Daarnaast zullen scholen in het voort-

gezet onderwijs worden benaderd.

Doel
‘Smaaklessen… meer dan weten over

eten’ is een programma over eten en

voedsel voor (basis)scholen. Het doel is

kinderen al op jonge leeftijd te interes-

seren voor de wereld achter eten door

ze op een leuke en praktische wijze met

eten bezig te laten zijn. Zo maken ze

niet alleen kennis met nieuwe smaken

en producten, maar leren ze ook meer

over aspecten als samenstelling, produc-

tie, bereidingswijze en herkomst. Ze

worden daardoor gestimuleerd na te

denken over dierenwelzijn, impact op

het milieu en gezondheid. Het program-

ma biedt leerkrachten een compleet

pakket om smaaklessen te geven.

Samenwerking
Het initiatief voor smaaklessen op basis-

scholen komt van tv-kok Pierre Wind en

Euro-Toques, een Europese vereniging

van topkoks. Bij de uitvoering van het

programma werken verschillende orga-

nisaties samen. Wageningen Universi-

teit speelt een belangrijke rol bij de

wetenschappelijke onderbouwing van

de lessen en coördineert het program-

ma. Het Voedingscentrum in Den Haag

is verantwoordelijk voor de ontwikke-

ling van lesmateriaal, zorgt voor de

onderwijskundige en inhoudelijke

onderbouwing van de lessen en is

betrokken bij de implementatie.

Vier Hogere Agrarische Scholen bren-

gen hun kennis in via het programma

en gaan basisscholen in hun regio bege-

leiden bij de uitvoering van de lessen.
Verder heeft het programma Verbre-

ding Techniek in het Basisonderwijs

(VTB) van het platform Béta en Tech-

niek aansluiting gezocht.

Basisscholen kunnen zich inschrijven voor
deelname aan het lesprogramma via
www.smaaklessen.nl <

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

Uw advertentie in  Kader Primair en Kadernieuws 

wordt gelezen door meer dan 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
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> Dankzij convenant meer geld professionalisering onderwijspersoneel

Honderd miljoen. Dat bedrag stelt minister Van der Hoeven beschikbaar voor de

professionalisering van het onderwijspersoneel. Op 30 juni 2006 tekende zij hiervoor

een convenant met de AVS en andere onderwijsorganisaties. Kader Primair vroeg drie

ingewijden naar hun mening over de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Knalden bij

hen afgelopen zomer de champagnekurken?

tekst mariette schrader

Knallende
champagnekurken?

thema professionaliseren

Foto: Gerard Helt
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dat het lerarenportfolio dat SBL eerder ontwikkelde,

overbodig wordt. “Want”, zegt Kil, “een leerkracht die

zijn portfolio samenstelt, onderzoekt zijn bekwaam-

heid en legt de resultaten voor zichzelf vast in een

verslag. Zo houdt hij het initiatief voor zijn individu-

ele ontwikkeling in eigen hand. Het lerarenportfolio

– waaraan leerkrachten dankzij SBL digitaal kunnen

werken – en het bekwaamheidsdossier liggen duide-

lijk in elkaars verlengde.”

De vraag of pabo’s goede leerkrachten voor het speci-

aal onderwijs afleveren, vindt Kil te algemeen gesteld.

“SBL heeft meegewerkt aan de beschrijving van hun

profiel: wat zij moeten kunnen en kennen. Afgestu-

deerden moeten aan die eisen voldoen. Er bestaan wel

verschillen in de kwaliteit van de opleidingen. Het is

echter niet aan SBL, maar aan visitatiecommissies om

dit te onderzoeken en hierover een oordeel te vellen.

Maar niet alle pabo’s zijn zo slecht als de media ons

voorhouden.” De SBL-voorzitter meent dat de breedte

van de opleiding niet ten koste gaat van de diepgang,

zoals veel critici beweren. “Pabo-studenten worden

opgeleid om vier- tot twaalfjarigen les te kunnen

geven in alle vakken en zijn daardoor breed inzetbaar

op de arbeidsmarkt. Dat is een goede zaak. Komt bij-

voorbeeld een leerkracht met als specialisatie ‘het

jonge kind’ in de bovenbouw terecht of omgekeerd,

dan moet deze een extra specialisatie halen. Zo blijf je

als leerkracht je hele leven leren.”

Verheugd
SBL is verheugd dat scholen dankzij het convenant

middelen kunnen inzetten voor professionaliserings-

thema’s die voortvloeien uit de landelijke enquête

‘Onderwijs aan het woord’. Deze werd afgelopen voor-

jaar op initiatief van SBL gehouden. Vanzelfsprekend

hoorden daar opleidingsmogelijkheden bij. De respons

was groter dan verwacht. Bovendien stond al snel vast

dat de minister met de uitkomsten echt wat wilde

doen. Kil: “Dat heeft Van der Hoeven ons onmiddellijk

laten weten. Weg met de tekentafelcultuur, waarbij de

buitenwereld voor leerkrachten beslist wat de ontwik-

keling van hun beroep moet inhouden.” De professio-

naliseringsthema’s lopen volgens Kil per school uiteen.

“De een legt de nadruk op interne begeleiding of loop-

baanontwikkeling, de ander op adaptief onderwijs en

ga zo maar door.”

Het geld is bestemd voor het primair en voortgezet

onderwijs. Scholen krijgen zo meer mogelijkheden

om structureel te investeren in hun personeel.

Schoolleiders en leerkrachten kunnen voortaan hun

bekwaamheid beter onderhouden en verder ontwik-

kelen, terwijl zij-instromers, beginnende leerkrachten,

stagiaires, leerkrachten in opleiding en ander onder-

wijspersoneel meer begeleiding mogen verwachten.

Hoe het geld – 7310 euro per gemiddelde basisschool

volgens opgave van OCW – wordt besteed, maakt iede-

re school voor een groot deel zelf uit. Door dit conve-

nant, dat onder meer de uitvoering van de Wet op de

Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) mogelijk maakt,

vervallen andere subsidieregelingen voor scholing en

begeleiding. Volgens de minister betekent dit minder

administratieve rompslomp. Dankzij de AVS kent het

convenant ook een aparte paragraaf over de Registerdi-

recteuren Onderwijs, tot genoegen van de NSA (Neder-

landse Schoolleiders Academie). Deze geregistreerde

directeuren kunnen aanspraak maken op een extra

beloning. Verder wordt in het convenant rekening

gehouden met de uitkomsten van het landelijke onder-

zoek ‘Waar wij voor staan’, dat SBL (Stichting Beroeps-

kwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel) in de

onderwijssector heeft gehouden.

Meer mogelijkheden
“Ik ben absoluut tevreden over dit convenant”, zegt

Annet Kil, voorzitter van SBL Zij woonde als adviseur

de onderhandelingen bij. “Het zet de professionalise-

ring van leerkrachten en schoolleiders nadrukkelijk

op de kaart, biedt hiervoor meer mogelijkheden en is

toekomstgericht. ‘Eens bevoegd’ betekent namelijk

niet ‘altijd bekwaam’. Daarnaast heeft iedereen die

onderweg is naar het leraarschap en nog niet aan de

bekwaamheidseisen voldoet, er baat bij. Van zij-instro-

mers, een categorie die we beslist niet meer kwijt wil-

len, tot studenten in opleiding. Dat is zonder meer een

goede zaak. Schoolleiders moeten hun teamleden tijd

en middelen ter beschikking stellen om hun professio-

naliteit bij te houden en uit te breiden. Hoeveel tijd en

welke middelen staat niet in het convenant. Dat hangt

af van het proces tussen werkgever en werknemer en

de afspraken die zij maken.”

In dat proces speelt het bekwaamheidsdossier uit het

convenant een belangrijke rol. Hierin legt de school

vast welke vorderingen elk personeelslid maakt. Kil:

“Voor schoolleiders is het dossier een prima instru-

ment om hun teamleden up-to-date te houden, voor

leerkrachten een manier om up-to-date te blijven.

Zij kunnen nu meer gericht een gesprek over bijscho-

ling aangaan en vervolgens afspraken maken over

de uitvoering. Sommige scholen gaan daarin ver en

honoreren veel wensen, andere niet. Het convenant

doet een beroep op goed werkgeverschap.” Volgens

de Wet BIO moet in 2007 elke leerkracht over een

bekwaamheidsdossier beschikken. Dit betekent niet

“Schoolleiders en leerkrachten
moeten bekwaamheden
verwerven waarmee zij de
strategische doelstellingen
van hun school kunnen
realiseren.”

>
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Krachtig signaal
Heeft Mark Jager, directeur van de NSA, een champag-

nefles opengetrokken nadat het convenant was onder-

tekend? Jager moet hartelijk lachen om de vraag: “Dat

zou wat overdreven zijn, maar het convenant is een

buitengewoon krachtig en positief signaal naar school-

leiders toe die zichzelf en hun team verder willen pro-

fessionaliseren. Dat geldt zeker voor de aparte para-

graaf over de Registerdirecteuren Onderwijs (RDO’ers)

die voortaan in aanmerking komen voor een extra

beloning. De NSA als kwaliteitsborgend instituut en

de AVS als vakorganisatie hebben hiervoor hard

gevochten.” Over de hoogte van deze financiële tege-

moetkoming zegt het convenant niets. Jager: “Wij

delen deze zorg. Daarom zijn wij verheugd dat de AVS

op 21 september tijdens het CAO-PO overleg* heeft

voorgesteld hierover afspraken te maken.”

De afgelopen jaren heeft de NSA vaak van zich doen

horen. Zo ontwikkelde de organisatie een beroepsstan-

daard voor leidinggevenden in het primair onderwijs.

Registratie in het beroepsregister borgt de beroeps-

kwaliteit. Ook maakte de NSA zich hard voor certifice-

ring van het professionaliseringsaanbod en bracht

advies uit over de (start)bekwaamheidseisen voor

leidinggevenden in het basisonderwijs. Momenteel

zijn er ruim tweeduizend RDO’ers, een aantal dat snel

stijgt. Een registerdirecteur onderschrijft de gedrags-

code die bij een RDO hoort. Jager: “Hij zet al zijn ken-

nis en deskundigheid in voor kinderen en houdt daar-

bij vast aan zijn professionele onafhankelijkheid.

Daarbij handelt hij op een wijze die vertrouwen op-

roept, zowel binnen de eigen organisatie en beroeps-

groep als daarbuiten.”

Strategisch instrument
Jannita Witten, sinds kort adviseur Werkgeverszaken

bij de AVS, onderschrijft de mening van SBL en de NSA

over het belang van het convenant. Ze verwacht er

veel van. “Voorwaarde is wel dat het strategisch wordt

opgepakt: schoolleiders en leerkrachten moeten

bekwaamheden verwerven waarmee zij de strategische

doelstellingen van hun school kunnen realiseren. 

“Schoolleiders moeten hun
teamleden tijd en middelen
ter beschikking stellen om hun
professionaliteit bij te houden
en uit te breiden.”

* Deze actie geldt zolang er geen andere actie is
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Wil bijvoorbeeld een basisschool een brede school

worden, dan dient het team multidisciplinair te kun-

nen werken. Maar misschien zijn nog niet alle leer-

krachten hiertoe in staat. Het convenant kan dan hét

instrument zijn om dit te realiseren. Zo krijgt de Wet

BIO handen en voeten.” <

* Tijdens het CAO-PO overleg op 21 september jl. stelde de AVS
voor afspraken te maken over de hoogte van de financiële tege-
moetkoming voor RDO’ers. Ondanks het feit dat de werkgevers-
organisaties niet erg enthousiast reageerden, zal er naar alle
waarschijnlijkheid begin november een gezamenlijk voorstel op
de overlegtafel liggen (redactie Kader Primair).

De volledige tekst van het convenant over de

professionalisering van onderwijspersoneel vindt u op

www.avs.nl > Werkgeverszaken > Personeelsbeleid >

Professionalisering 

SBL

De Stichting Beroepskwaliteit Leraren bevordert de

kwaliteit van het onderwijs door bekwaamheidseisen

op te stellen voor leraren en ander onderwijspersoneel.

Zij doet dit in samenspraak met de doelgroep.

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van

vakorganisaties, onderwijsvakverenigingen en onaf-

hankelijke deskundigen. Kijk voor meer informatie op

www.lerarenweb.nl > Portfolio >

Bekwaamheidsdossier en/of op

www.onderwijsaanhetwoord.nl

NSA

De Nederlandse Schoolleiders Academie is een

onafhankelijk instituut van en voor leidinggevenden in

het primair onderwijs. De NSA stimuleert en bewaakt

de beroepskwaliteit en de deskundigheid van het

management in het primair onderwijs. Kijk voor meer

informatie op www.nsa.nl
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> “Werken in de Rotterdamse binnenstad veel heftiger dan in een dorp”

Pabo-studenten die vers van de collegebanken komen, krijgen vaak met een ware

cultuurschok te maken als ze stage gaan lopen op een basisschool in de grote stad,

vindt Arie de Bruin, algemeen directeur van de Vereniging Protestants Christelijke

Scholen (VPCS) in Rotterdam. Hij nam daarom het initiatief om deel te nemen aan

een dieptepilot: vanaf begin dit schooljaar werken én leren geselecteerde studenten

vanaf het begin van hun opleiding op een basisschool in de Rotterdamse binnenstad.

tekst larissa pans

Klaarstomen voor de

binnenstadsschool

thema professionaliseren

Foto: Gerard Helt
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De Bruin uit. “De Waalse School staat in Crooswijk,

een beruchte en beroemde arbeiderswijk. Op de school

zit een combinatie van autochtone arbeiderskinderen

en allochtone kinderen en dat levert soms spannende

situaties op. Dat moet je als leerkracht kunnen hande-
len. Het is absoluut een uitdaging voor de leerkracht

om de onderlinge contacten tussen de beide groepen

ouders en kinderen goed te houden.” Wat De Bruin

mist aan de vaardigheden van pabo-studenten is erva-

ring met het werken in de binnenstad. “Werken in de

Rotterdamse binnenstad is absoluut veel heftiger dan

werken in een rustig dorp. Studenten hebben vaak een

enorme angst voor het onbekende, het harde en het

vreemde. Zij moeten de koppeling leren maken tussen

intercultureel onderwijs en de weerbarstige problema-

tiek van achterstandsleerlingen. Ook het omgaan met

ouders is een verhaal apart. De codes in bepaalde

milieus zijn heel anders. Die ken je niet als je er niet

middenin zit en dat kan bedreigend zijn. Veel ouders

zijn grofgebekt en als je dat voor het eerst van je leven

meemaakt, slaap je drie nachten niet. Als je zoiets

onder begeleiding meemaakt, leer je er in ieder geval

mee om te gaan.” Andersom is er ook sprake van ‘ver-

keerd begrepen boodschappen’. “Wat je zegt, kan een

totaal andere impact hebben op ouders en leerlingen

dan wat je eigenlijk bedoelt. Duidelijk communiceren

is een moeilijk punt.”

De leerkrachten in spé doen ook mee met teamtrainin-

gen, zoals het volgen van een anti-agressietraining.

Ook oudergesprekken, huisbezoeken en rapportge-

sprekken; de pabo-studenten maken het allemaal mee.

Maar wel samen met een leerkracht. “Dat heeft een

geweldige meerwaarde, zoiets leer je niet uit een

boek”, verklaart De Bruin.

Nevendoel van de pilot van VPCS is ook om meer

allochtone leerkrachten op te leiden. Dat lukt mond-

jesmaat. Op dit moment lopen er vier allochtone sta-

giairs rond. “Zij kennen andere culturele codes en kun-

nen een brugfunctie vervullen. Het is goed als er een

gemêleerd onderwijsteam ontstaat, maar het gaat

druppelsgewijs.” 

Arbeidskapitaal
De Bruin realiseert zich bij het opzetten en uitvoeren

van de opleidingsplannen dat de projecten staan of val-

len met de medewerking van de scholen. In zijn ogen

is de rol van de schoolleider essentieel: “Directeuren

hebben een belangrijke rol in het motiveren van het

schoolteam. Ze moeten de opleidingscoördinator

ondersteunen. Dat is een leerkracht die ambulante tijd

heeft om studenten te begeleiden. Het is van groot

belang dat de directeur erachter staat. Als hij het niet

steunt, dan straalt hij uit dat het project niet belang-

rijk is. Dan gaat het vanzelf ondersteboven. Directeu-

ren onderschatten soms hun eigen functie: niet in de

zin van wat ze doen, maar wel wat hun voorbeeldfunc-

tie is en wat hun attitude teweegbrengt.” De Bruin kan

niet genoeg benadrukken dat scholen er zelf óók veel

De Bruin is naast algemeen directeur van VPCS ook

coördinator van het traject Opleidingsschool. Hij heeft

jarenlang op de pabo gewerkt in alle mogelijke func-

ties: “Het opleiden zit in mijn genen.” Gedreven en

praktisch vertelt hij over de groepjes pabo-studenten

die opgeleid worden in de school en over de eerder

gestarte duale opleiding, een project dat al loopt vanaf

2003. Hiervoor worden de high potentials van de pabo

geselecteerd om vanaf het derde studiejaar mee te

doen aan Opleiden in school. Negen basisscholen bin-

nen VPCS bieden derde en vierdejaars pabo-studenten

een duaal traject aan: afwisselend leren en werken op

school. Duale studenten krijgen een aanstelling als

onderwijsassistent, maar in de praktijk staan ze voor

de klas. Drie dagen geven ze les, twee dagen per week

volgen ze een opleiding. De studenten worden bege-

leid en hun zelfstandigheid wordt stapje voor stapje

uitgebreid. De Bruin: “In het tweede jaar solliciteren

ze. De studenten moeten gemotiveerd zijn en mogen

geen studieachterstand hebben. Ik durf rustig te zeg-

gen dat de duale studenten bovengemiddelde pabo-stu-

denten zijn: zeer gemotiveerd en met goede vaardighe-

den. Ze kiezen bewust voor een stadsschool. Het is niet

verplicht om uiteindelijk bij ons te komen werken, al

is er wel een soort wederzijdse morele verplichting.”

Twee scholen van VPCS worden dit schooljaar ‘oplei-

dingsproof’ gemaakt: de Waalse school en Het Plein.

“Op die scholen ontstaat een dusdanige infrastructuur,

dat vanuit daar pabo-studenten mede opgeleid worden:

een soort kenniscentrum, in nauwe samenwerking

met de pabo van Inholland Rotterdam. We hopen dat

de andere scholen binnen de stichting als vanzelfspre-

kend ook gebruik gaan maken van de expertise”, aldus

de Bruin. Einddoel is dat de 19 scholen die de stichting

telt allemaal goede opleidingsplaatsen zijn en samen

met Inholland het opleidingstraject vormgeven. De

opleidingsschool verkeert momenteel nog in een pril

stadium: de eerste- en tweedejaarsstudenten hebben

net kennisgemaakt op de scholen.

Grofgebekt
Het zijn niet de gemakkelijkste scholen waar de pabo-

studenten gestationeerd worden. Het Plein (75 procent

allochtone leerlingen) en de Waalse School (40 procent

allochtone leerlingen) zijn Rotterdamse basisscholen

met een gemengde populatie: zwart en wit door

elkaar, met veel laagopgeleide ouders en taalachters-

tanden. Het Plein staat in het Oude Noorden: “Een

wijk waar ook beter opgeleide allochtonen zitten”, legt

“Studenten moeten de
koppeling leren maken tussen
intercultureel onderwijs en
de weerbarstige problematiek
van achterstandsleerlingen.”

>
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profijt van hebben om hun toekomstige leerkrachten

intern op te leiden: “Je hebt de mogelijkheid om al in

een vroeg stadium vorm te geven aan je eigen perso-

neelsbeleid.” Scholen kunnen volgens hem veel profes-

sioneler omgaan met hun ‘jonge arbeidskapitaal’: “In

wezen gaat het erom dat pabo-studenten er op sommi-

ge scholen maar een beetje bijhangen en dat zij niet

echt betrokken worden bij de gang van zaken op

school. Ook wordt er vaak niet uitgesproken wat er

van ze verwacht wordt. Als de studenten geen verant-

woordelijkheid krijgen, gaan ze vrijblijvend gedrag

vertonen en komen ze bijvoorbeeld te laat. Dat soort

gedrag kan misschien nog in de collegebanken, maar

is óndenkbaar in een arbeidssituatie. Dat betekent dat

wij goede afspraken maken met onze studenten en ze

aanspreken als ze regelmatig te laat binnenkomen

of te vroeg weggaan. Voor alle studenten hebben we

een draaiboekje gemaakt, zodat ze goed ingewerkt

Dieptepilot

Opleidingsscholen

Het ministerie van OCW subsidieert de dieptepilot

van VPCS gedeeltelijk met vier ton subsidie per jaar.

De looptijd van het project is drie jaar. Na 2008 is het

de bedoeling dat het project ‘op eigen benen’ staat.

VPCS wil samen met pabo Inholland Rotterdam een

organisatorische en financiële structuur ontwikkelen,

waarin het lukt om in 2008 door te gaan zonder subsidie.

Dit alles in het kader van de wederzijdse verantwoor-

delijkheid: “We zijn sámen de pabo.”
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“Je hebt de mogelijkheid 
om al in een vroeg stadium
vorm te geven aan je eigen
personeelsbeleid.”

worden. Dat begint met voorstellen in het team en

het sturen van een brief naar de ouders waarin staat

dat er een nieuwe juf of meester is. De mentoren en

opleidingscoaches roepen we regelmatig bij elkaar

om te overleggen waar ze tegenaan lopen en wat

beter geregeld kan worden. Als de infrastructuur

goed is, waken scholen er zelf voor dat de motivatie

niet wegglipt.” <



Kader Primair Oktober 2006 17

Een spiegel om

kritisch naar jezelf

te kijken

> Registratie als Register Directeur Onderwijs
Schoolleiders in het primair onderwijs die aantoonbaar bezig zijn en bezig willen blijven

met hun professionele ontwikkeling, kunnen zich bij de Nederlandse Schoolleiders

Academie (NSA) laten registeren als RDO’er: Register Directeur Onderwijs. Twee

directeuren motiveren die stap. ”Het is een stok achter de deur.”

tekst eva prins

thema professionaliseren

“Veel mensen denken: ‘O jee, RDO’er. Daar moet je

heel veel voor doen’. Maar dat is helemaal niet nodig”,

zegt Lizzy Heistek (51). Zij is sinds 13 jaar directeur van

obs de Eendragt in Wormer en sinds een jaar of vijf

geregistreerd bij de NSA. “Het is geen keuring of beoor-

deling, maar een stimulans om je verder te helpen.”

Heistek, die via de route kleuterleidster, hoofdleidster

en adjunct-directeur, directeur werd, had net daarvoor

de tweejarige Schoolleidersopleiding van de ESAN

gevolgd. “Daar heb ik heel veel van geleerd, maar daar-

na viel ik in een soort gat. Ik had behoefte me te blij-

ven ontwikkelen, maar wist niet goed hoe. Toen hoor-

de ik over de NSA en dacht: Dat is precies wat ik zoek;

mensen die het vak van schoolleider serieus nemen en

daarmee aan de slag willen.” De NSA biedt handvatten

en hulpmiddelen om naar de eigen ontwikkeling te

kijken, zegt Heistek. Daarnaast biedt de NSA scholings-

bijeenkomsten en ontmoetings- en uitwisselingsmoge-

lijkheden. “Ik vind het fijn mezelf te spiegelen aan

collega’s. Het is toch een eenzaam beroep.”

De grootste stimulans is echter de herregistratie (zie

kader Hoe word en blijf je RDO’er?). Het is een stok

achter de deur. Bovendien zijn de criteria, zoals bij-

voorbeeld de 360 graden feedback, ook zelf leerzaam

en stimulerend. “Het maakt dat je weer eens stilstaat

bij je eigen handelen. In de waan van de dag, schiet

dat er nog wel eens bij in.” Heistek is op allerlei fron-

ten met haar ontwikkeling en professionalisering

bezig. Zo volgde ze bij de NSA een bezinningsweek,

deed ze de interim-training van de APS en was ze lid

van de selectiecommissie lumpsum. Het team moest in >

Financiële

tegemoetkoming RDO

Directeuren in het primair onderwijs die zich professiona-

liseren tot registerdirecteur, kunnen in aanmerking

komen voor een financiële tegemoetkoming. 

In het convenant ‘Professionalisering en begeleiding van

onderwijspersoneel in PO en VO’ is afgesproken dat dit

zal worden vastgelegd in de CAO-PO. 

Zie ook pagina 10–13 
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het begin dan ook wel wennen aan zo’n actieve en ‘uit-

huizige’ directeur, weet ze. Maar haar scholings- en

ontplooiingsactiviteiten hebben zeker ook meerwaar-

de voor de school, vindt ze. “Ik haal daardoor ook veel

binnen: kennis, informatie en contacten.” En volgens

Heistek geeft ze met haar registratie ook ‘het goede

voorbeeld.’ “Ik laat daarmee zien dat ik mezelf en mijn

ontwikkeling serieus neem.”

Het bestuur ondersteunt haar met tijd en geld voor

nascholing, maar zegt ook: ‘We vinden geregistreerd

zijn niet genoeg, we willen het ook terug zien in je

functioneren.’ Terecht, vindt Heistek. Zo legt ze zich-

zelf regelmatig langs ‘de meetlat’ van de NSA: de acht

bekwaamheidseisen (zie kader). “Ik zie die ‘eisen’ als

een spiegel om na te denken over de vragen: Hoe doe

ik het? Waar sta ik? En wat kan beter?”

Kwaliteitskeurmerk
“Ik zie registratie als een soort kwaliteitskeurmerk,

voor wat je al hebt gedaan en als teken dat je perma-

nent met scholing bezig bent”, zegt Anja Hulshoff (50).

Hulshoff is sinds één jaar directeur van ZML Midden-

Brabant, een school voor zeer moeilijk lerende kinde-

ren van vier tot twintig jaar in Tilburg. Daarvoor was

ze vijftien jaar directeur van een school voor langdurig

zieke kinderen en kinderen met psychiatrische proble-

men. In die functie, in 2003, had ze zich al laten regi-

steren als RDO’er. “Registratie maakt dat je bewust

naar je functie kijkt en de manier waarop je die verder

vorm, inhoud en glans geeft.”

Hoe word en blijf je RDO’er?

Om geregistreerd te worden bij de NSA vult een schoolleider

een formulier in waarop hij of zij verklaart bezig te zijn met

professionele ontwikkeling. Vervolgens volgt elke vier jaar

een herregistratie. Om de titel RDO’er te behouden, moet

een schoolleider hebben voldaan aan een aantal criteria,

waaronder:

• Minstens honderd uur per jaar hebben besteed

aan ‘professionele ontwikkeling’;

• Geparticipeerd hebben in activiteiten rondom

schoolontwikkeling of ontwikkeling van de beroepsgroep;

• Tenminste éénmaal gedurende de herregistratie periode

zijn of haar functioneren hebben gespiegeld met de

omgeving, bijvoorbeeld via een 360 graden feedback. 

Dit is een vragenlijst over de eigen competenties die

wordt ingevuld door de schoolleider zelf én drie of

vier mensen uit de omgeving, zoals een collega-leiding-

gevende, een collega-leerkracht, een bestuurslid en

eventueel een ouder.

Bron: NSA

Lizzy Heistek: “Ik laat zien dat ik mezelf en mijn ontwikkeling

serieus neem.”
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De acht NSA bekwaamheidseisen

• Competent in zelfsturing

• Intrapersoonlijk competent

• Competent in het aansturen van professionals

• Interpersoonlijk competent

• Competent in het ontwikkelen, aansturen en begeleiden

van het primaire proces

• Competent in organisatieontwikkeling

• Competent in organisatiebeleid en –beheer

• Competent in het onderwijsondernemerschap

Deze competenties gelden voor alle schoolleiders in het

primair onderwijs. Op een school voor speciaal onderwijs

(so) kan de schoolleider voor zichzelf of in overleg met het

bestuur enkele schoolspecifieke indicatoren – die bij een

competentie horen – toevoegen, omdat er in het so vaak

ander zaken spelen in het primaire proces dan in het

reguliere basisonderwijs. Maar ook een schoolleider in een

grote stad zal anders met zijn omgeving (moeten) omgaan

dan een schoolleider op het platteland: dit uit zich in

onderscheidende indicatoren bij de competentie onderwijs-

ondernemerschap. De acht kerncompetenties vormen dus

een basis, maar een schoolleider dient ze toe te passen op

zijn of haar eigen schoolspecifieke situatie.

Bron: NSA

Hulshoff heeft, sinds ze in 1976 de Pedagogische Aca-

demie afrondde, een waslijst aan extra opleidingen

gedaan: Buitengewoon Onderwijs, Gehoorgestoorden

A, een studie Pedagogiek, een cursus ‘Vrouw en

Management en tot slot de Magistrum Schoolleidersop-

leiding. “Registratie leek mij een mooie manier om

hetgeen ik geleerd heb te borgen”, zegt ze. “De criteria

om je registratie te halen en te houden, zijn inderdaad

een stok achter de deur om je discipline hoog te hou-

den, dus om jezelf te blijven ontwikkelen en kritisch

te bevragen. De acht bekwaamheidseisen uit de NSA

beroepsstandaard helpen daarbij als een spiegel. Ze

maken me bewuster van waar ik mee bezig ben, waar-

om en hoe. Ze helpen mij zicht te krijgen op mijn

inspiratiebronnen en visie.”

Hulshoff voelt zich in dit proces enorm gesteund door

haar bestuur, de Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg

(SSOT). Alle directieleden hebben het bestuur beloofd

zich te houden aan de NSA registratie-eisen en SSOT

controleert en ondersteunt dat. “Met registratie bij het

NSA geef je een kwaliteitssignaal af en geef je ook het

goede voorbeeld naar de medewerkers,” motiveert

algemeen directeur Joost van Gils.

Daar is Hulshoff, die zichzelf omschrijft als een ‘bin-

der’ en ‘inspirator’, het mee eens: “Wij promoten scho-

ling heel erg, dus moet je ook zelf het goede voorbeeld

geven.” Ze is er van overtuigd dat haar registratie als

RDO’er ook van nut is voor de school. “Ik denk dat ik

er een betere directeur van word en dat dat een posi-

tieve invloed heeft op de school, de medewerkers en

dus op de kwaliteit van het onderwijs.” <

Kijk voor meer informatie op www.nsa.nl

“Registratie maakt dat je bewust naar je functie kijkt”,

vindt Anja Hulshoff.
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Start pilot academische basisschool

Schoolleider Irene Engelman en IB’er Judith van der Lee van katholieke basisschool

Hof ter Weide in Utrecht zitten nog midden in de voorbereidingen voor de pilot

academische basisschool. De nieuwe stagiairs zijn net gestart. De pabo-studenten

dragen bij aan de ontwikkeling van de school en werken tegelijkertijd aan hun eigen

professionalisering. Welke rol speelt de schoolleider hierin?

tekst Andrea Linschoten

“We verwachten veel

van de studenten”

thema professionaliseren

Foto: Gerard Helt
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naar de financiën voor de pilotaanvraag gekeken. In de

loop van het project zal Engelman ook regelmatig

overleggen met haar IB’er, zodat zij op de hoogte blijft

hoe het project binnen de school verloopt. “En ik hou

natuurlijk de vinger aan de pols of de ontwikkelingen

van de grond komen en binnen de visie van de school

blijven passen.”

Doelstelling OCW
Doelstelling van de pilot academische basisschool van-

uit OCW is om “in 2008 op basis van de praktijkvoor-

beelden een goed beeld te hebben van de academische

basisschool; dan is in de praktijk onderzocht onder

welke randvoorwaarden de academische basisschool

een succes kan zijn en onder welke randvoorwaarden

de kwaliteit van het opleiden in deze scholen duur-

zaam is geborgd” (uit: Subsidieregeling OCW). De toe-

lichting stelt: “Leerkrachten ontwikkelen in de acade-

mische basisschool tevens een onderzoeksrol om hun

lespraktijk te versterken. In nauwe samenwerking met

hogescholen en universiteiten wordt een academische

school of professional development school vormgegeven

waar leren, opleiden, reflectie op beroep, ontwikke-

lingsgericht onderzoek, kenniscirculatie en innovatie

hand in hand gaan.”

Binnen de pilots werken studenten, groepsleerkrach-

ten, opleiders en onderwijsbegeleiders gezamenlijk

aan een (onderwijs)vraagstuk over de ontwikkeling en

leren van kinderen. De term academische basisschool

impliceert echter niet dat op zo’n school wordt opge-

leid tot academisch niveau.

Onderdeel van het team
De pilot staat op het punt van beginnen op basisschool

Hof ter Weide. De studenten zullen een half jaar blij-

ven. Na een assessment (dat IB’er Van der Lee zal afne-

men), gaan de studenten anderhalf jaar naar basis-

school De Tafelronde in Amersfoort. De studenten die

daar hun eerste half jaar doorbrachten, komen dan

naar Utrecht. Engelman: “Op die manier komen de stu-

denten toch op verschillende scholen. Voor ons is het

grote voordeel dan de studenten hier een lange perio-

de blijven. Ze worden echt onderdeel van ons team.”

Het viel nog niet mee om genoeg studenten voor het

project te interesseren. Dit kwam deels omdat de toe-

stemming pas in de zomervakantie rond was. Maar

Van der Lee stelt ook dat studenten soms het gevoel

hebben dat ze voor deze stage meer moeten doen dan

bij ‘gewone’ stages. “Sommige studenten hebben toch

Irene Engelman is er duidelijk over: “Het is de verant-

woordelijkheid van iedere school dat studenten goed

opgeleid worden voor het vak. Die verantwoordelijk-

heid neem ik dan ook.” De academische basisschool

vraagt een grote investering qua tijd en inzet, maar

gaat als het goed is ook veel opleveren, stelt Engelman.

“De studenten zijn hier drie dagen per week. Twee

dagen zijn ze in de groep, maar de derde dag is de aca-

demische dag. De studenten houden zich dan bezig

met het ontwikkelen en onderzoeken van onderwer-

pen die aansluiten bij de ontwikkeling van onze

school. Wij denken daarbij aan een betekenisvolle

omgeving ontwikkelen voor Taal en Techniek en voor

wereldoriëntatie.” IB’er Judith van der Lee geeft voor-

beelden: “Denk daarbij aan het invoeren van een digi-

taal portfolio voor de bovenbouw of het breder maken

van het techniekonderwijs door het koppelen van

techniek en taal.” Van der Lee besteedt straks één dag

per week aan de academische basisschool door deel te

nemen aan de Kenniskring van Hogeschool Domstad

(pabo). Binnen deze kring gaan de betrokken partijen

zaken verder ontwikkelen om de pilot goed te laten

verlopen. Zo wordt er een onderzoeksminor academi-

sche basisschool voor studenten ontworpen, gaat de

kring kritische beroepssituaties beschrijven voor leer-

krachten in scholen met een nieuw leren concept en

moet er een onderzoek op poten worden gezet om het

effect van het project te meten (kennisontwikkeling).

Als IB’er zal Van der Lee daar een grote rol in spelen.

Voor de begeleiding van de studenten binnen de

school is er voor twee dagen per week een interne

coach beschikbaar. Tot slot zijn er nog de mentoren:

de groepsleerkrachten aan wie de stagiairs gekoppeld

worden.

Directeur Engelman blijft zich richten op het besteden

van de subsidie die de school voor de pilot ontvangt.

“Hoe ga ik het geld efficiënt inzetten, zodat de taken

van de school niet in het geding komen?” In de aan-

loop van het project heeft Engelman veel overleg

gehad met de directies van de betrokken scholen en de

andere partijen. Op bovenschools niveau is er vooral

Directeur Irene Engelman (rechts) en IB’er

Judith van der Lee kunnen zich geen school

meer voorstellen zonder studenten.

“Sommige studenten hebben
toch een behoorlijk consu-
merende houding. En hier
vragen we wel wat van ze.”

>
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Geld en gedrevenheid
3e congres vrouwelijke schoolleiders

goed onderwijs door goed management

datum: 30 november 2006 locatie: NBC De Blokhoeve, Nieuwegein kosten: t 185 leden/t 200 niet-leden

organisatie: AVS in samenwerking met Henriëtte  van der Voort informatie en aanmelden: www.avs.nl

> Nieuws & Agenda > AVS Agenda of mail naar de AVS, Barry van Ravenstein, b.vanravenstein@avs.nl

Op 30 november 2006 organiseert de AVS haar jaarlijkse congres voor vrouwelijke school-

leiders. Het thema dit keer is ‘Geld en gedrevenheid’. De AVS vindt het belangrijk dat meer

vrouwen schoolleider worden, zeker gezien het feit dat de functie momenteel vooral door

mannen wordt vervuld en de dreigende tekorten aan schoolleiders door de vergrijzing. 

Mede daarom organiseert de AVS een dag speciaal voor vrouwelijke schoolleiders, waarin zij

met elkaar kunnen praten over het vak. Naast de inleiding door Theo Hoge zijn er diverse

workshops over lumpsum, bestedingsvrijheid, geld als middel om idealen te verwezenlijken

en persoonlijke presentatie. Tot slot worden uw verlangens rond geld en gedrevenheid

onthuld door een heuse mystery guest.
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Katholieke basisschool Hof ter Weide opende drie jaar

geleden haar deuren in de Vinexlocatie Leidsche Rijn

bij Utrecht. De school groeide van zes naar 186 leer-

lingen. De school nam eerder al deel aan het project

Opleiden in de school (OIS) en start dit schooljaar met

de driejaar durende pilot academische basisschool.

Een academische basisschool is een school die school-

ontwikkeling en innovatie verbindt met praktijkonder-

zoek, scholing en het opleiden op de werkplek van

(nieuw) onderwijspersoneel. Net als academische zie-

kenhuizen zijn academische basisscholen belangrijke

kennisknooppunten. Het zijn centra voor onderwijs-

innovatie en strategische personeelsontwikkeling.

In academische basisscholen krijgt de samenwerking

tussen werkveld, beroepsopleidingen, universiteiten

en andere kenniscentra structureel vorm.

Bij de pilot in Utrecht werken de Katholieke Scholen-

stichting Utrecht (KSU), de Stichting voor Katholiek

Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA), Hogeschool

Domstad (pabo), KPC Groep en het Universitair Onder-

wijs Centrum Groningen (UOCG) met elkaar samen.

Het project beoogt de realisatie van vier academische

basisscholen die voor beide schoolbesturen fungeren

als centra voor bestuursbrede onderwijsinnovatie en

professionele ontwikkeling. De partijen omschrijven

het project als volgt: “Het realiseren van academische

basisscholen waarbinnen sprake is van – in samenhang

– schoolontwikkeling, onderzoek, opleidings- en pro-

fessionaliseringstrajecten op het terrein van kansrijk

(taal)onderwijs en nieuwe leren-concepten.” Het pro-

ject draagt bij aan innovatie van de lerarenopleiding,

doordat de basisscholen in samenspraak met de pabo

een minor-afstudeertraject inrichten en gezamenlijk

onderzoek verrichten naar schoolontwikkeling in

betrokken scholen.

Voor de pilot zijn de volgende doelstellingen gefor-

muleerd:

• De kwaliteit van opleidingsprocessen van LIO’s,

stagiaires en zittend personeel borgen (beschrijven

van procedures, protocollen en opleidingsrollen/-

taken; testen van opleidingsinstrumenten en assess-

ments; ontwerpgericht professionaliseren van oplei-

ders in school).

• Opleidingsprocessen van LIO’s, stagiaires en zittend

personeel vertalen in randvoorwaarden wat betreft

personeel (formatiebeleid, taakbeleid, scholingsbe-

leid), financiën (wie betaalt bepaalt, administratie),

materieel-gebouwelijke voorzieningen (materialen,

opleidingsruimtes), informatie en organisatie (pro-

ceseigenaren, communicatieplan voor opleiden in

de school).

• Opleidingsprocessen van LIO’s, stagiaires en zittend

personeel inhoudelijk laten aansluiten bij schoolont-

wikkeling en innovatie binnen KSU en KPOA (ont-

werp-, onderzoeks- en onderwijstaken van studenten

en huidig personeel koppelen; minor-ontwikkeling

koppelen aan kansrijk (taal)onderwijs en nieuw

leren-concepten).

• Onderzoek vanuit lectoraat, UOCG en OISE/UT kop-

pelen aan schoolontwikkeling en innovatie binnen

KSU en KPOA enerzijds en innovatie van de leraren-

opleiding anderzijds (academische basisscholen voor

kansrijk(taal)onderwijs en nieuwe leren-concepten;

laterale kennisontwikkeling; innovatie leraren-

opleiding).

• Kennisproductie en -circulatie in de regio bevorde-

ren op het terrein van kansrijk(taal)onderwijs en

nieuwe leren-concepten (betrokken scholen als

regionale centra van innovatie voor collega-school-

teams binnen en buiten het eigen bestuur).

• Bevorderen van (inter)nationale kennisproductie

en -circulatie wat betreft academische basisscholen

en innovatie van de lerarenopleiding.

Academische basisschool

een consumerende houding. En hier vragen we wel

wat van ze.” Door het contact met de pabo en het

samen ontwikkelen van de academische basisschool,

heeft de school een grote invloed op het opleiden van

de studenten. Er is veel overleg over de ontwikkelin-

gen die spelen op de basisschool. De pabo kan het pro-

gramma daar dan goed op aanpassen, bijvoorbeeld

door specifieke minors te ontwikkelen over betekenis-

vol leren, bewegingsonderwijs of taalontwikkeling.

Engelman: “Als basisschool heb je belang bij een goede

student. Hier kan ik nu veel invloed op uitoefenen.

Door de academische dag is het echt een win-winsitu-

atie, daar verwacht ik veel van. Ik kan me trouwens

geen school meer zonder studenten voorstellen.” <

Katholieke basisschool Hof ter Weide is ook een Open TOM-

school. Belangstellenden kunnen de school bezoeken om

een indruk te krijgen van de werkwijze en vragen te stellen

aan de personeelsleden. Kijk voormeer informatie op

www.teamonderwijs.nl
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“Er is een groot verschil tussen management en leiderschap”

Professionalisering van onderwijspersoneel – waaronder schoolleiders – staat hoog op

de politieke agenda, mede met het oog op het dreigende schoolleiderstekort door de

naderende vergrijzing. Er worden convenanten gesloten en subsidies verstrekt. Ook het

veld zelf roept erom. Portret van een leerkracht met leidinggevende ambities en haar

ervaringen met een management talentscout project.

tekst danielle arets en carine hulscher-slot

Op het moment dat Manet Verwey (30), leerkracht en

bouwcoördinator van de Rietendakschool in Utrecht,

bedacht dat ze wel eens wat meer wilde dan alleen les-

geven, vroeg haar directeur haar of ze wilde deelne-

men aan een management talentscout project. Het

bestuur van de Stichting Primair Onderwijs (SPO)

Utrecht, waar de Rietendakschool onder valt, had

behoefte aan een intern en op maat gemaakt oplei-

dingstraject voor aanstormend management talent.

Gezien de huidige arbeidsmarkt en de eigen personele

planning op de lange termijn heeft SPO behoefte aan

managementtalent met ervaring om ontstane vacatu-

res soepel en met kwaliteit in te vullen. Naast eerdere

ervaringen met kweekvijvers en externe expertise leef-

de de wens om ook de eigen expertise in te zetten.

Dit had volgens Arien Hartog, bovenschools (interim)

directeur en coördinator opleiden bij SPO, verschillen-

de redenen: “We wilden de trainee zo op beleids-, orga-

nisatie- en cultuurniveau ook kennis laten maken met

onze organisatie. Hierdoor kunnen we een oordeel

over de trainee vormen en dit overbrengen. Naast trai-

ning en informatieoverdracht wilden we de trainees

een stage bij een andere SPO-directeur laten lopen.”

Eye opener
In dit kader startte Verwey vorig jaar met het door de

AVS aangeboden Management Trainee Traject (MTT).

“Ik heb alle informatie als een spons opgezogen, en

ook geprobeerd de geleerde technieken meteen toe te

passen tijdens mijn functie als coördinator van de

onderbouw. Verder heb ik geleerd om de management-

theorieën naar de eigen situatie te vertalen. Zo wor-

stelde ik bijvoorbeeld met het een model over tijdsma-

nagement (Steven Covey). Ik snapte het model wel,

maar het lukte me niet het in de praktijk toe te pas-

sen. Ik ontdekte dat naast de geijkte managementprak-

tijk, ook de persoonlijke achtergrond een grote rol

speelt. Zo heb ik de stellige overtuiging dat ik er altijd

voor collega’s moet zijn. Dat is natuurlijk best een

mooie overtuiging, maar hij is niet altijd werkbaar.

Zeker niet als je aan timemanagement moet doen. Het

traject heeft me vooral geleerd dat er een groot ver-

schil is tussen leiderschap en management. Dat was

echt een eye opener voor me. Met management doel ik

vooral op de uitvoerende kant, de dingen zo goed

mogelijk proberen te laten verlopen tijdens de waan

van de dag. Leiderschap is veel meer jezelf afvragen:

Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Doen we wel de

goede dingen?”

Van leerkracht
naar schoolleider

thema professionaliseren
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Verwey past de geleerde technieken nog steeds toe in

haar functie als coördinator. Maar op termijn hoopt ze

ook als schoolleider haar visie te kunnen uitwerken.

“Ik merk dat ik nu al anders naar onze directeur kijk;

ik analyseer wat hij doet, en vraag me telkens af hoe

ik dat zou aanpakken. Het begint echt al te kriebelen.”

Geen verrassing
Verwey vulde voorafgaand aan het MTT een enquête in

en haar competenties bleken naadloos aan te sluiten

bij de vaardigheden die nodig zijn voor leiderschap

binnen het onderwijs. “Het kwam niet helemaal als

een verrassing; ik had al eerder het professionalise-

ringstraject ‘Opleiden in School’ gevolgd. Daar had ik

ontdekt dat ik heel veel plezier haal uit het begeleiden

en coachen van leerkrachten en werkplekstudenten;

kortom uit het werken met volwassenen.” Toch moest

ze wel even nadenken over het aanbod om een

managementcursus te gaan volgen. “Het is een inten-

sief traject en ik had net een kind gekregen. Maar ik 

besloot al snel dat ik deze kans niet wilde laten liggen.

Bovendien hoeft het moederschap niet te bijten met

een eventuele functie als schoolleider in de toekomst:

het bestuur wees me op de mogelijkheid de functie via

een duobaan uit te oefenen." <

“Ik merk dat ik nu al anders naar onze directeur kijk; ik analyseer wat

hij doet, en vraag me telkens af hoe ik dat zou aanpakken.”

Professionaliseringsaanbod 
AVS School for Leadership

Zorgen voor het ontwikkelen van de eigen competenties

is van groot belang voor onderwijspersoneel en dus zeker ook

voor schoolleiders. De functie van schoolleider, of het nu gaat

om integraal schoolleider, bovenschools manager of adjunct-

directeur, omvat steeds meer facetten. Zaken als het aanstu-

ren van professionals, de invoering van een nieuwe bestuurs-

structuur, werken met een lumpsumbudget, de implementatie

van de Wet BIO, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het

oplossen van dagelijkse problemen komen leidinggevenden

in de praktijk allemaal tegen. 

De AVS School for Leadership biedt onder andere een

professionaliseringsaanbod voor aankomende schoolleiders

in het primair onderwijs, die zich binnen de beroepsgroep wil-

len ontwikkelen en met innovaties aan de slag gaan. Naast het

Management Trainee Traject (MTT) biedt de AVS School for

Leadership ook opleidingen als de Oriëntatie op management,

kweekvijvertrajecten en de minileergang Startende Schoollei-

ders. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om trajecten ‘op

maat’ te volgen. Cursisten ontvangen na afloop een certificaat

dat desgewenst gebruikt van worden bij het registeren van

(RDO-)gegevens bij de Nederlandse Schoolleiders Academie

(NSA). De competenties van de AVS School for Leadership zijn

gerelateerd aan de competentieprofielen van de NSA.

Kijk voor het volledige professionaliseringsaanbod van

de AVS op www.avs.nl > Professionalisering en raadpleeg

de AVS Professionaliseringsgids 2006/2007. Of bel met de

AVS, tel. 030-2361010.

Foto: Gerard Helt
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> column sectororganisatie

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair

onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader Primair Special

(december 2005). Diverse personen uit het onderwijsveld geven hierover

hun mening in de vorm van een column. Deze maand de beurt aan

Marleen Barth, voorzitter van Onderwijsbond CNV.

De schoonheid van de

eenvoud gaat niet altijd op

Een sectororganisatie voor het primair onderwijs: het

heeft de schoonheid van de eenvoud. Althans, zo lijkt

het. Het heeft ook iets logisch dat er na VSNU, HBO-

Raad, MBO-Raad en VO-Raad ook een PO-Raad zou ont-

staan. Waar de Onderwijsbond CNV vooral behoefte

aan heeft, zijn heldere verhoudingen. De eerderge-

noemde raden zijn allemaal echte werkgeversorgani-

saties, die als zodanig het arbeidsvoorwaardenoverleg

voeren. Daar hebben we niets op tegen. Maar het

wordt ingewikkelder als een PO-Raad ook het enige

platform wordt om te spreken over onderwerpen als

kwaliteit en innovatie.

Dat is alleen al om praktische redenen geen goed idee.

Kwaliteit en vernieuwing van het onderwijs worden in

de klas gemaakt. Als er één les is die iedereen nu zou

moeten hebben geleerd, is dat dit alleen kans van sla-

gen heeft als de man of vrouw voor de klas er mee

aan de slag kan en wil. Het is dus niet verstandig om

organisaties waarin onderwijspersoneel zich verenigd

heeft, uit te sluiten van of slechts sporadisch toe te

laten tot overleg over innovatie en kwaliteit.

Maar er zijn ook meer principiële argumenten. Een

school is geen koekjesfabriek. Leerlingen komen er

niet alleen om te leren lezen, schrijven en rekenen.

Ze worden er gevormd als mens en ze leren er wat

het betekent om op te groeien in een gemeenschap.

Zeker in het primair onderwijs is het daarbij essentieel

dat een team ook echt als zodanig werkt. Daarin past

het niet om verhoudingen onnodig op scherp te

zetten of het personeel uit te sluiten van overleg

over thema’s waarbij het zeer betrokken is.

Een onderwerp als kwaliteit is ook verbonden met

identiteit. Zeker in het primair onderwijs. Het is

prima en alleen maar makkelijk, als er één zijde van

de tafel is die zich bezighoudt met werkgeverszaken.

Maar verder moeten scholen in het primair onderwijs

flink kunnen verschillen in de manier waarop zij

hun onderwijs vormgeven. Wie daarin eenduidigheid

nastreeft, doet het onderwijs tekort.

Het is dus het een of het ander. Óf een PO-Raad ver-

enigt alle onderwijsorganisaties en praat over alle the-

ma’s. Maar dan blijft het ontbreken aan een heldere

werkgeversorganisatie. Óf de PO-raad is een werkge-

versorganisatie, maar dan moet de agenda ook niet

breder zijn dan dat.

Grote vraag is natuurlijk hoe de rol van de schoollei-

der in dit alles zou moeten zijn. Voor ons is dat helder.

De schoolleider is lid van het team, maar heeft ook

een eigen verantwoordelijkheid. Hij of zij moet ver-

nieuwingen kunnen starten, maar nooit te ver voor de

troepen uitlopen. Dienend en inspirerend leiderschap

zijn voor ons de kernwoorden. Bij die unieke positie

van de schoolleider past geen keuze voor de ene of de

andere kant van de onderhandelingstafel. Dat heeft

misschien de schoonheid van de eenvoud, maar doet

de complexe rol van de schoolleider uiteindelijk

geen recht. <

“Bij de unieke positie
van de schoolleider past
geen keuze voor de ene
of de andere kant van de
onderhandelingstafel.”

Foto: André Ruigrok Fotostudio Almere
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> uw mening telt – webpoll

Professionalisering

De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal

kunnen reageren op onderstaande stelling. De uitslag staat

erbij vermeld, evenals enkele reacties uit het veld.

Professionalisering en scholing zijn zowel voor mij als

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

BIO en de afspraken in de nieuwe CAO.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
Eens; ik maak geregeld gebruik van cursussen en scholing,

bijvoorbeeld via het aanbod van de AVS.

■■■
Gedeeltelijk eens; het bijhouden van vakliteratuur acht

ik voldoende om bij te blijven.

■■ 
Oneens; de beste scholing krijg je automatisch in de

praktijk. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

Nieuwe webpoll
De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal

kunt reageren luidt:

De verkiezingen zijn in aantocht. Mijn stem gaat naar

de partij die zich het meest inzet voor onderwijs.

• Ja, een goed onderwijsbeleid is doorslaggevend voor

mijn stemgedrag.

• Een goed onderwijsbeleid vind ik wel belangrijk,

maar niet doorslaggevend. Ik bekijk het breder.

• Of ik onderwijsbeleid doorslaggevend laat zijn,

verschilt per verkiezing.

• Ik stem nooit.

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

Enkele reacties

Margareth Keijzer-Runderkamp, algemeen directeur

Stichting SKO De Dijken in Wervershoof (West-Friesland):

“Ik ben helemaal voor antwoord één. Stilstaan is achteruit-

gang. Nascholing vind ik een verrijking en ik maak daarbij

dankbaar gebruik van het aanbod van de AVS. Zo heb ik de

opleiding tot bovenschools manager gevolgd en dit jaar de

bijscholing ‘Leren veranderen’. Om tijdens zo’n scholing

met collega’s de diepte in te gaan, dat is voor mij onont-

beerlijk en dat geldt ook voor de elf directeuren die onder

de stichting vallen. Elk jaar bepalen zij een onderwerp of

thema dat centraal staat in de (na)scholing. Komend

schooljaar is dat bijvoorbeeld coachend leiderschap.

Samen lerend bezig zijn is voor de SKO De Dijken een ge-

geven. Ons mission statement is niet voor niets: ‘Groeien

in onderlinge verbondenheid’.

Hein Capel, adjunct-directeur op De Derde Daltonschool

in Amsterdam:

“Ik ben het met de eerste uitspraak eens. Het vak van leer-

kracht is de afgelopen jaren zoveel ingewikkelder geworden

en er worden zoveel meer eisen gesteld, dat je constant moet

bijscholen en professionaliseren. Alle leerkrachten zijn het

afgelopen jaar bijvoorbeeld op communicatiecursus ge-

weest. Ouders worden steeds mondiger en hebben ook

steeds meer eisen. Het is niet altijd makkelijk om daar mee

om te gaan. Ook zijn we allemaal bijgeschoold in ict-vaardig-

heden. Die hogere eisen vanuit de maatschappij en de poli-

tiek gelden ook voor directies. Scholen krijgen steeds meer

taken, denk bijvoorbeeld aan de lumpsumfinanciering, en nu

weer de buiten- en tussenschoolse opvang. Dat maakt con-

stante bij- en nascholing ook voor directies noodzakelijk.”

Ton van Balken, directeur van de Sint Antoniusschool

in Beest:

“Ik vind scholing heel zinvol en er wordt bij ons ook veel

gebruik van gemaakt. Als je met onderwijsvernieuwingen

mee wilt gaan, en dat willen wij, dan is het noodzakelijk dat

je bij blijft. Zo zijn we bijvoorbeeld al een paar jaar bezig ons

bij te scholen in ‘samenwerkend leren.’ Ook heeft het hele

team een scholing ‘omgaan met sociaal-emotionele proble-

men van kinderen’ gehad. Als directeur doe ik altijd mee met

die sessies. Ik zou soms nog wel meer willen. Zo zou ik bij-

voorbeeld nog beter willen leren hoe ik het team kan enthou-

siasmeren en motiveren voor onderwijsvernieuwingen, maar

daarvoor ontbreekt de tijd. Dat is wel vaak een dilemma:

je wilt wel, maar kan er niet altijd de tijd voor vinden.” <

tekst eva prins

80%%

13%%

7%



Scholen voor primair onderwijs lopen

vaak tegen min of meer dezelfde

problemen aan. Huisvesting, ongewenste

imago’s, bureaucratie, enzovoort.

De oplossingen kunnen echter uiterst

origineel zijn. Deze maand een Twentse

oplossing voor verkeersdrukte bij het

schoolgebouw.

tekst joëlle poortvliet

De locatie Wheme van basisschool Ni-je Veste in

Groenlo (Twente) is eigenlijk niet bestand tegen de

stoet auto’s die ’s ochtends de straat vult. Een deel van

de ouders zet hun kind met de wagen af. Maar ook

vaders en moeders op de fiets – die gezellig midden

op straat staan te kletsen – zorgen voor onveilige

situaties. De verkeersouders staken de koppen bij

elkaar en organiseerden een actieweek. Leerlingen

deelden onder andere ‘boetes’ (stickers met een beris-

pende tekst) en ‘pluimen’ (stickers met complimenten)

uit aan voorbijgaand verkeer en mochten met een

lasergun testen hoe hard er werd gereden. 

Directeur Jon Middelkamp: “Onze school kent al jaren

een groep actieve verkeersouders. Zij richten zich op

de veiligheid om de school. Verkeersorganisatie 3VO

houdt altijd een actiedag aan het begin van het school-

jaar, maar de verkeersouders wilden er een actieweek

van maken. Ik vond het een ontzettend goed plan. 

We helpen Groenlo natuurlijk niet van het verkeers-

probleem af, maar de ouders en buurtbewoners zijn

weer iets bewuster. Het is doorgaans nogal hectisch

voor de school. Er is eigenlijk niet genoeg parkeerge-

legenheid en ouders staan midden op straat te praten.

Los van elkaar allemaal kleine dingen, maar samen

brengt de situatie toch risico’s met zich mee. We moe-

ten de actie nog evalueren, maar ik stel me zo voor

dat we door het jaar heen onverwachts weer eens

wat stickers uitdelen. Anders zakt dat bewustzijn

zo weer weg.’’ <

Heeft u ook een creatieve oplossing voor een nijpend

probleem? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan

het ook’.

Kinderen delen ‘verkeersboetes’ uit

> zo kan het ook

Kader Primair Oktober 2006 29



Oktober 2006 Kader Primair 30

> Onderwijsgevenden moeten kritischer zijn op doorgeschoten monitoring

Nederland lijdt aan een levensgevaarlijke obsessie: alles moet meetbaar en controleerbaar zijn.

Of het nu om de melkproductie van koeien of de leerprestaties van kleuters gaat. “Overal moet die

thermometer in”, stelt Joep Schrijvers, andragoloog, gastdocent en auteur van onder andere de

bestseller Hoe word ik een rat? Een nieuw boek is in aantocht. Bevlogen hekelt hij de toetsdrang

van het onderwijs en de processendrift van bovenschools managers. Het onderwijs op de pijnbank.

tekst larissa pans

De tomtomisering 
van het onderwijs

”Leerkrachten moeten weer hun rol

opeisen en niet al die toetsexperts”,

vindt Joep Schrijvers.
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HBO en komen in je personeelsfile terecht als je sollici-

teert. Dan word je later afgerekend op beschrijvingen

als: ‘In groep 8 was ze geen teamplayer’. O, dan is ze dus

een risico om aan te nemen?”

Maar geen overdracht is toch ook niet goed? Leerkrachten uit
het vervolgonderwijs moeten toch ook belangrijke zaken over
het welzijn en presteren van leerlingen weten?
”Omdat we het goed voor hebben met het kind en zijn

of haar emancipatie, moet iedereen onder controle

gesteld worden, gemonitord worden. Ik vind dat politi-

ci en onderwijsgevenden daar veel kritischer op moe-

ten zijn. Want met dit soort goede bedoelingen creëer

je allemaal navigators in de hele wereld. Overal moet

die thermometer in, protocollen zijn evidence-based.

Het betekent een uitholling van het vak van leer-

kracht: ze worden procesbegeleider in plaats van leer-

kracht. Je hoort nu de stem van de tomtom die zegt:

‘Hier links, bij de volgende rotonde rechtsaf...’ En de

leerkracht moet dat uit gaan voeren. Er zit geen vak-

specialisme meer in, geen eigen initiatief. Ik ben ook

niet voor het andere uiterste, om alles maar intuïtief

te doen en geen cijfers te geven. Maar dit schiet door.

Elk mens wordt nu genormeerd, er wordt een profiel

van gemaakt en misschien krijg je als kind wel een

risicoprofiel toebedeeld. Werkelijk, het Pentagon is

blij met ons.”

Monitorvrije scholen
“Natuurlijk willen ouders heel graag dat hun kind

gemonitord wordt en dat duidelijk wordt hoe ze in ver-

gelijking met leeftijdsgenoten scoren. Ze zijn als de

dood dat hun kind niet in het systeem past. Angst is

hun drijfveer. ‘Stel dat er iets mis is met mijn kind’.

Het leven mag niet meer zijn gang gaan, alles moet

gecontroleerd worden. Wat je nu fout doet, heeft later

grote invloed.”

Zouden schoolleiders juist níet moeten toegeven aan
de druk om alles te willen controleren, het kind te willen
‘doodmonitoren’?
“Ze kunnen niet anders. Scholen staan onder curatele

van allerlei onderwijsexperts en ouders. Ouders moe-

ten zich niet als consument opstellen, dat is zó fout.

Ik zou graag willen dat er monitorvrije scholen zijn.

Dat is doodeng. Ik voel nu al de angst hiervoor. Ik

bedoel ook niet systemen als Iederwijsscholen; er

moet goed en klassiek onderwijs gegeven worden en

kinderen moeten van leerkrachten voor de klas dege-

lijke kennis krijgen van lezen, schrijven, rekenen,

muziek en geschiedenis. Er moeten zaken aan de orde

komen die kinderen prikkelen en die ze niet ver-

wachtten. De maatschappij is groter dan de wereld

van het kind. Orde in de klas, met hier en daar een

compliment. Er mogen opdrachten en rapportcijfers

gegeven worden en proeven van bekwaamheid afge-

legd. Leerkrachten moeten weer hun rol opeisen en

niet al die toetsexperts.”

Schrijvers nieuwste boek ‘Het Wilde Vlees: de tomto-

misering van de passionele mens’ verschijnt ongeveer

tegelijkertijd met deze Kader Primair. Tijdens dit inter-

view zit de definitieve versie in de computer en wordt

het manuscript kritisch gelezen door zijn vriend.

Schrijvers zit er ontspannen bij, het leeuwendeel zit

erop. We zitten beneden in de studeerkamer van zijn

grote huis aan de rand van Amsterdam. ‘De Osdorpse

Goudkust’, zoals Schrijvers zelf spottend zegt, met lan-

delijk uitzicht op water en een klassieke molen.

Voorgekauwde testen
”Kenmerkend voor de nieuwe fase van moderniteit

waarin we leven is dat alles als een logistiek proces, als

een keten wordt gezien”, legt Schrijvers titel en thema-

tiek van zijn nieuwe boek uit. “Het is nu heel normaal

dat het hout van een kastje dat je koopt uit Argentinië

komt, het design uit Zweden, de knoppen uit China, de

verkoop in Nederland. Al die processen kunnen worden

gemonitord via ict: iedereen in de pijpleiding kan zien

waar wat gebeurt. Dat wordt doorgetrokken in allerlei

andere branches als de dienstverlening, je privéleven,

de gezondheidszorg en het onderwijs. Ik analyseer in

mijn boek hoe dat op ieders leven en denken door-

werkt.” Schrijvers kwalificeert het ketendenken als

‘een obsessie met gecontroleerde voortstuwing’. Hij

vertelt: “Een half jaar geleden ontmoette ik iemand en

ik vroeg wat hij deed. Bovenschools manager was het

antwoord. Wat doet een bovenschools manager, vroeg

ik? Hij zei: ‘Wat ik doe, is het toevoegen van waarde

aan het product kind in de onderwijsketen’.” Schrijvers

vervolgt beeldend: “Je ziet als het ware het vlees de

pijpleiding ingaan en als de houdbaarheidsdatum ver-

streken is, dan komt het kind in de volgende keten

terecht. Het onderwijs is – net als andere sectoren –

gemodelleerd naar de modellen uit de industrie. Dat

baart mij zorgen.” Schrijvers haalt nog een voorbeeld

aan waarin hem het ketenmatige van het onderwijs

duidelijk werd. “Ik ging op uitnodiging langs op een

basisschool en belandde in een kleuterklas. Ik heb

gezien hoe peuters al met Cito-toetsen getest worden

om te zien of ze op norm van hun ontwikkeling zijn.

Ze worden ingedeeld met rode, groene en oranje vlak-

jes door middel van die voorgekauwde testen. Ik vind

het schokkend. Wat is hier aan de hand? Zo wordt in

het bedrijfsleven over producten of koeien gesproken!

Zonder gene zeggen directeuren dat ze al die gegevens

in een leerlingdossier verwerken en dat ze al die infor-

matie naar het voortgezet onderwijs willen overheve-

len. Dan is iedereen toch bezig met het maken van een

Big Brotherloop? Die gegevens gaan straks mee naar het

“Ouders zijn als de dood 

dat hun kind niet in het 

systeem past.”

>
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Maak kans op een

gratis exemplaar!
De eerste tien AVS leden die vanaf 8 oktober a.s. een

nieuw lid aanbrengen via het AVS Scholenportaal,

ontvangen een gratis exemplaar van Joep Schrijvers

nieuwste boek ‘Het Wilde Vlees: de tomtomisering

van de passionele mens’.

Ga snel naar www.avs.nl > Vereniging >

Lid worden > Leden voor leden en maak

een collega lid!

Maar wie is de ware ‘tomtom’ in het onderwijs? 
Wie is de richtinggever?
“Bij dit soort maatschappelijke ontwikkelingen als de

doorgeschoten monitoring, is het heel moeilijk aan te

wijzen wie het ‘gedaan’ heeft. In oude totalitaire syste-

men was het piramidaal en kon je een partij aanwij-

zen. Omdat nu overal al die camera’s, dossiers en risi-

coprofielen deel uitmaken van de samenleving, zie je

dat het overal gebeurt. Dat is ook wat de Franse filo-

soof Foucault zegt: ‘Het is de anonimiteit van dit soort

strategieën’. Hád je maar een adressant! Het is bijzon-

der vaag geworden wie je op het industriële karakter

van het onderwijs kunt aanspreken.”
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Kunnen schoolbesturen of -directeuren überhaupt sturen of
is dat een illusie?
Schrijvers aarzelt: “Ik denk dat ze het wel zouden moe-

ten kunnen. Directeuren kunnen een school besturen

als ze hun kantoor in de school zelf hebben. Ze zijn

volledig betrokken, hebben jarenlange ervaring met

lesgeven en zijn in staat een zeker pedagogisch kli-

maat te handhaven. Ze moeten in staat zijn personeel

te stimuleren om erudiet te worden en moeten niet

toegeven aan druk van ouders of toetsexperts.”

Schrijvers brengt me na afloop van het interview met

de auto naar de tramhalte. En ja, ook hij heeft een

tomtom: “Het is toch wel heel handig.” Het korte ritje

kan hij af op eigen richtingsgevoel; de computerstem

van de tomtom zwijgt… <

Het Wilde Vlees: de tomtomisering 
van de passionele mens
Auteur: Joep Schrijvers

Uitgeverij Scriptum (www.scriptum.nl)

ISBN: 9055944831

Prijs: 19,95 euro (gebonden, 208 pagina’s)
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> “Schoolleider moet regie nemen bij leesonderwijs”

Het leesonderwijs kan beter. Vijfentwintig op de honderd kinderen in groep 8 hebben

momenteel een leesachterstand van twee jaar, concludeerde de Onderwijsinspectie in

haar meest recente jaarverslag. Schoolleiders kunnen hun leerkrachten ondersteunen

door ze meer tijd te geven en schoolbrede afspraken te maken. “De directie is aan zet”,

vindt leesexpert Thoni Houtveen.

tekst monique marreveld, didaktief

Directie is aan zet
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Volgens Houtveen is de school meestal nog onvoldoen-

de ingesteld op zwakke lezers: “Zwakke leerlingen zijn

niet gebaat bij plaatsing in homogene groepen.

Werken met individuele leerlijnen heeft op vrijwel

alle leerlingen een negatief effect. Ze leren minder

(snel), omdat een stimulerende leeromgeving ont-

breekt. En daar kan een directie wat aan doen.”

Op meer dan de helft van de basisscholen is op school-

niveau besloten tot vaste niveaugroepen en/of indivi-

duele leerlijnen. Hoe goed een leerkracht ook is, hij of

zij zal er volgens Houtveen nooit in slagen de negatie-

ve effecten van de gekozen groepering te compense-

ren. Beter zou het zijn als de schoolleiding zou kiezen

voor concrete minimumdoelen per leerjaar en aan het

eind van het basisonderwijs, doelen die door alle leer-

lingen bereikt moeten worden.”

Houtveen voegt er nog een hele trits factoren aan toe

die volgens haar effectief leesonderwijs bevorderen:

“Een doorgaande leerlijn; extra leestijd op het rooster;

het gebruik van een leerlingvolgsysteem; afstemmen

van de leerstof, toetsafname en groepsbesprekingen in

een jaarplanning; afmaken van de evaluatieve cyclus;

inplannen van de leerstof; afstemmen van het hande-

len van alle bij het onderwijs aan zwakke leerlingen

betrokkenen. En laten we niet vergeten: lezen moet

leuk worden. Je kunt denken aan de inrichting

van de school. Plaats boekenkasten in en buiten

Door oplopende leesachterstanden verlaat maar liefst

een kwart van de leerlingen de basisscholen na groep

8 met een leesachterstand van twee jaar. De oplossing

ligt volgens de Inspectie in betere instructie van zwak-

ke lezers. Doet de leerkracht dan iets fout? Nee eigen-

lijk niet, maar de omstandigheden op schoolniveau

kunnen nog zoveel beter. De Inspectie baseerde zich

bij haar advies vooral op de conclusies van onderwijs-

wetenschapper Thoni Houtveen. Zij doet al jaren

onderzoek naar effectief leesonderwijs aan de Univer-

siteit van Utrecht. Houtveen stond onder andere aan

de wieg van het Flexit-project (flexibilisering van leer-

inhoud en leertijd) en was een van de bedenkers van

het LISBO-project (Lees Impuls Speciaal Basisonder-

wijs). In beide projecten verbeterden de leesprestaties

van leerlingen aanzienlijk. Op basisschool De Kamele-

on Oost in Den Bosch steeg het gemiddelde schoolad-

vies in drie jaar door Flexit van praktijkschool tot

havo. In Ede lazen kinderen ouder dan negen jaar – de

magische grens als het om leren lezen gaat – dankzij

LISBO in een jaar tijd tweeënhalf instructieniveau

hoger. Van de 193 leerlingen stagneerde er na ander-

half jaar nog maar één.

Minimumdoelen
“Lezen is de basis”, aldus Houtveen. “Als dat niet of

onvoldoende lukt, ondervinden kinderen daarvan con-

sequenties in hun hele schoolcarrière. Niet alleen

omdat lezen bij alle vakken terugkomt, maar ook

omdat niet of slecht leren lezen hun motivatie aantast.

Kinderen die slecht lezen, komen vaak in een negatie-

ve spiraal terecht. Ze raken gedemotiveerd en ontwik-

kelen een negatief zelfbeeld. Dit leidt opnieuw tot

slechte prestaties, die de negatieve gevoelens verster-

ken, et cetera.” Bovendien verstrijkt de voor leren

lezen ‘gevoelige’ periode. Kinderen na hun negende

levensjaar nog leren lezen gaat uiterst moeizaam.

Beter is daarom, volgens Houtveen, om de aandacht te

verschuiven van remediëren naar preventie en vroeg-

tijdig ingrijpen om achterstanden te voorkomen.

“We weten uit nationaal en internationaal onderzoek

inmiddels wat werkt en wat niet. Nu is de uitdaging

scholen zo in te richten dat effectief leesonderwijs

mogelijk wordt. Hierbij is een belangrijke rol wegge-

legd voor de directie.”

Natuurlijk gebeurt er al veel: de meeste basisscholen

nemen inmiddels gestandaardiseerde toetsen af,

negentig procent heeft vastgelegd welke stappen door-

lopen worden als een leerling uitvalt, vrijwel overal

is een coördinator leerlingenzorg en tweederde heeft

afspraken over ambulante begeleiding en verwijzing

van leerlingen. Maar is dat een garantie dat zwakke

lezers beter gaan presteren? 

“Zwakke leerlingen zijn 
niet gebaat bij plaatsing in
homogene groepen.”

>

> Workshop

Cijfers en letters

Thoni Houtveen geeft een workshop over effectief lees-

onderwijs op het gratis congres ‘Cijfers en Letters’ van

Didaktief. Aanleiding is het 35-jarig jubileum van het

vakblad in december. In de openingslezing geeft neuro-

psycholoog Jelle Jollesma een kijkje in het lerende brein;

daarna zijn er circa twintig workshops over de verbetering

en vernieuwing van het taal- en rekenonderwijs. 

Deelnemers kunnen het congres combineren met een

gratis bezoek aan het Museon.

datum: 13 december 2006

locatie: Museon, Den Haag

meer informatie en opgave: www.didaktief.nl



Leesexpert Thoni Houtveen: “Lezen moet leuk worden.”
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de klassen, creëer een lekkere leesplek waar kinderen

mogen zitten als beloning wanneer ze iets goed

gedaan hebben, schaf de nieuwste boeken aan en

besteed aandacht aan de Boekenweek, nodig schrijvers

uit op school.”

Jong geleerd
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde school geen

minimumdoelen vaststelt voor technisch lezen. Dood-

zonde, vindt Houtveen: “Eigenlijk moet het voortgezet

technisch leesonderwijs voor zwakke leerlingen door-

gaan tot en met groep acht. Dat gebeurt bijna nergens.

Scholen zijn zich al wel bewuster van het feit dat ze

vroeg moeten beginnen. Veel scholen doen al aan

voorbereidende activiteiten in de kleutergroepen,

zoals aandacht voor woordenschatontwikkeling, fone-

misch bewustzijn en auditieve en visuele vaardighe-

den. Maar wij constateerden in ons onderzoek ook dat

de overgang van de kleutergroepen naar groep 3 nog

steeds zwak is en beter kan. Kleuterschoolverlenging

en zitten blijven komen nog veel voor, terwijl we

wèten dat het ineffectieve maatregelen zijn. Een kind

groeit niet naar het lezen toe, het heeft extra oefening

nodig en meer tijd om te leren lezen.”

Houtveen zag ook dat leerlingvolgsystemen meestal

niet volledig benut worden. Een schoolleider kan er

voor zorgen dat leerkrachten (groeps)handelingsplan-

nen opstellen wanneer uit het leerlingvolgsysteem

blijkt dat leerlingen uitvallen. “De schoolleider kan de

uitvoering van deze plannen ook controleren vanuit

zijn of haar regierol. Alleen zo kan leesonderwijs echt

effectief worden.’’ <
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Foto: Gerard Helt
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> Wanneer is ander werk passend bij een conflict?

Een eenduidig antwoord op de vraag of de functie leerkracht bij een conflict passend

is voor een directeur, is niet op voorhand te geven. Op het eerste gezicht lijkt een

dergelijk aanbod passend, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Te vaak wordt de

medewerker te snel geconfronteerd met het aanbod van leerkracht. Stichting Support

behandelt dit vraagstuk aan de hand van een casus.

tekst hans kriek

Na jarenlang directeur te zijn geweest van een basisschool
krijg je van het bestuur te horen dat je niet (langer) geschikt
bent om leiding te geven aan de school. Het bestuur stelt voor
om samen te praten over je toekomst op de school en biedt
je een baan aan als leerkracht elders in de organisatie.
Dit nieuws overvalt je en je reageert boos en verontwaardigd.
Je bent het helemaal niet met het standpunt van het bestuur
eens en meldt je de volgende dag ziek. In de regel ontvang je
al vrij snel een uitnodiging om op het spreekuur van de
bedrijfsarts te verschijnen. Er gaat van alles door je hoofd en
wat aanvankelijk door je werd genegeerd, wordt opeens dui-
delijk: de mededeling van het bestuur komt niet zomaar uit
de lucht vallen. Bij de Arbo-arts vertel je dat je door toedoen
van het bestuur niet in staat bent om je werk naar behoren uit
te voeren. Het bestuur heeft geen antenne voor jouw signalen.
Je ervaart de werklast als hoog en door personeelstekort
komen veel nevenactiviteiten bij jou te liggen. Je hebt destijds
gekozen voor de functie van directeur en de dubbele loyaliteit
die aan deze middenpositie verbonden is, met het daarbij
horende spanningsveld. Je voelt je hierin onvoldoende ge-
steund door bestuur, leidinggevenden en collega’s. De veran-
deringen die het onderwijs momenteel ondergaat doen een
extra beroep op je managementkwaliteiten. Tijdens de sessie
bij de Arbo-arts krijg je te horen dat je niet ziek bent, maar
dat er sprake is van een arbeidsconflict dat moet worden
opgelost in een gesprek met de werkgever. Dat zie je niet
zo zitten. Jij vindt dat je wel ziek bent. Van de één op de
andere dag raak je verwikkeld in een nare en lastige situatie.
Moet je in gesprek gaan gaan over het aanbod van het be-
stuur en de baan als leerkracht accepteren?

In de praktijk komt Stichting Support dit voorbeeld

vaak tegen. De casus roept vragen op als: Waarop

baseert het bestuur het standpunt dat je niet (langer)

geschikt bent voor de functie van directeur? Bij wie

ligt het initiatief voor een gesprek om tot een oplos-

sing te komen? Ben je ziek als gevolg van een ziekte of

gebrek en heeft de Arbo-arts gelijk, of is er sprake van

een arbeidsconflict (situatieve arbeidsongeschiktheid)?

Hoe groot is de kans bij werkhervatting op hernieuw-

de uitval door ziekte en/of dat werkhervatting tot scha-

de van de gezondheid zal leiden? Wat doe je als je het

niet eens bent met het oordeel van de Arbo-arts? Wat

doe je als de werkgever het advies van de bedrijfsarts

volgt? Wat Stichting Support opvalt, is dat in deze

gevallen vrij snel de functie van leerkracht wordt aan-

geboden. Maar is die functie in een situatie als deze

wel passend?

Op www.avs.nl > Belangenbehartiging > Juridische

diensten en www.stichtingsupport.org > Nieuws &

publicaties geeft Hans Kriek, jurist bij Stichting Support,

advies over deze casus. Hij gaat hierbij onder andere in op

de Wet Verbetering Poortwachter (werk hervatten na ziek-

te), situationele arbeidsongeschiktheid (arbeidsconflict),

de vraag wat passende arbeid is en welke gevolgen het

heeft als de directeur het aanbod van het bestuur voor een

functie als leerkracht weigert.

Stichting Support behartigt uitsluitend individuele, rechts-

positionele belangen vanuit de positie van de werknemer. <

Weer voor de klas
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> Trainingen en computers doen wonderen

Een verbetering van de kwaliteit het onderwijs is één van de vele uitdagingen

waar het primair onderwijs in Jemen voor staat. Daarom volgen leerkrachten

speciale trainingen. Ook computertrainingen horen daarbij. Het tweede deel

over primair onderwijs in Jemen.

tekst ans aerts

Onderwijsvernieuwing

in Jemen

Foto’s: ICT&E, Bob Hofman
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tijd van zeven tot achttien jaar. Een deel van hen

gaat ’s ochtends naar school, de rest ’s middags. De

klassen tellen gemiddeld 55 à 60 leerlingen. De drie

leerkrachten vertellen enthousiast over de trainingen.

“We nemen de leerlingen bijvoorbeeld mee naar bui-

ten om onderzoek te doen, waardoor ze dingen leren

over het milieu. Specifieke vaardigheden van leerlin-

gen kunnen we nu gemakkelijker herkennen en ook

stimuleren. Aan kinderen met leerproblemen probe-

ren we nu extra aandacht te besteden, ook al is dat

moeilijk in een klas met zestig leerlingen”, vertelt

Zeinab. Saoed vult aan: “We merken dat leerlingen

door de interactieve lesmethodes meer kennis opdoen

dan voorheen.” Feisal: “Leerkrachten die de trainingen

niet kunnen volgen, willen ook deze methodes leren,

omdat ze zien dat leerlingen meer betrokken zijn bij

de les.”

Ict-vaardigheden
De Zaid Al Moesjkieschool is één van de scholen die

meedoet aan het Douroub-project. ‘Douroub’ betekent

in het Arabisch ‘pad’ of ‘weg’. De Libanese International
Education Association (IEA) en het Nederlandse ICT&E

zijn de gezamenlijke uitvoerders van dit project, waar-

bij leerkrachten trainingen krijgen in het gebruik van

ict voor het onderwijs. De focus ligt ook hier op het

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het SFD

zorgt voor de coördinatie van het Douroub-project. Bob

Hofman is directeur van ICT&E en inmiddels twee keer

in Jemen geweest om ict-workshops te geven. “Dou-

roub richt zich op drie gebieden. Bij learning difficulties
en bij gifted and talented draait het om de specifieke

behoeften die een kind heeft op onderwijsgebied. Bij

deze onderdelen zullen ook Nederlandse leerkrachten

worden betrokken, die gaan samenwerken met de leer-

krachten in Jemen. Voor het derde onderdeel ict-skills
leren leerkrachten hoe ze op een effectieve manier ge-

bruik kunnen maken van technologie en hoe ze het

kunnen inzetten voor hun eigen specifieke onderwijs-

behoeften.” Voor het Douroub-project selecteerde het

SFD elf scholen. Van elke school volgen zes leerkrach-

ten en een schoolleider de trainingen. Het SFD zorgt

ervoor dat alle deelnemende scholen de beschikking

krijgen over internetcomputers, een server, een help-

desk en een portal, ontwikkeld door IEA en ICT&E. 

Tijdens de eerste twee trainingsrondes zijn de leer-

krachten getraind in basiscomputervaardigheden;

inloggen in de leeromgeving en werken met e-mail

en internet. Maar ook het opzetten van (ict)-beleid

kwam aan de orde. Hofman en Eliane Metni van de

Klassen bestaan in Jemen soms uit meer dan honderd

leerlingen. “Leerkrachten zijn gewend om hun lessen

voor de klas op te dreunen en leerlingen kopiëren wat

ze op het bord schrijven. Kinderen vinden het onder-

wijs daardoor saai”, vertelt Sultana Aziz Al Maswari,

coördinator van het project Quality of Education van het

Jemenitische Social Fund for Development (SFD). Het

SFD is in Jemen één van de organisaties die zich bezig-

houdt met het verbeteren van de kwaliteit van het

onderwijs en wordt mede gefinancierd door Neder-

land. Quality of Education heeft onder meer als doel

meer interactie tussen leerkrachten en leerlingen te

bewerkstelligen. Achttien scholen verspreid over het

land doen mee aan dit project, dat in 2004 van start

ging. De helft zijn jongensscholen en de andere helft

meisjesscholen. Van elke school is een groepje leer-

krachten geselecteerd. Al Maswari: “De betreffende

leerkrachten volgen een train the trainer opleiding,

zodat ze in de toekomst het geleerde aan hun collega’s

kunnen overbrengen.” Leerkrachten leren tijdens de

trainingen onder meer hoe ze de leerlingen in groep-

jes kunnen laten werken, hoe ze rollenspelen kunnen

toepassen als alternatieve onderwijsmethode en hoe

ze huiswerk kunnen geven. Ook onderwerpen als ‘kin-

derrechten’ en ‘geweld op school’ maken deel uit van

het trainingsprogramma.

Alternatief
Uit onmacht gebruiken leerkrachten in Jemen nog wel

eens stokken om kinderen in het gareel te houden. Al

Maswari: “Met zulke grote klassen weten ze vaak geen

alternatief te bedenken. Leerkrachten ervaren dit zelf

ook als een probleem. Tijdens de trainingen leren ze

hoe ze een klas bij de les kunnen houden, zonder met

een stok te hoeven slaan.” De eerste ervaringen met

het Quality of Education-programma zijn positief,

bleek uit een evaluatie. Leerkrachten gaven aan dat

ze met meer zelfvertrouwen voor de klas staan en een

groter verantwoordelijkheidsgevoel hebben gekregen.

“Het contact met de leerlingen is verbeterd door het

gebruik van de nieuwe onderwijsmethodes. Leerlingen

vertellen ons dat ze het onderwijs en hun leerkracht

veel leuker vinden”, licht Al Maswari toe.

In Jemen zijn didactische vaardigheden tot nu toe geen

onderdeel van lerarenopleidingen geweest. “Sommige

van de leerkrachten die we hebben getraind, stonden

al meer dan vijftien jaar voor de klas. Ze vertelden dat

ze al die tijd hadden geleden, omdat ze gewoon niet

wisten hoe ze met hun leerlingen moesten omgaan”,

aldus Al Maswari.

Zeinab geeft al elf jaar les, Saoed negen jaar en Feisal

veertien jaar. Alledrie zijn ze leerkracht op de Zaïd

Al Moesjkieschool in de stad Taiz. Het is stil op school,

want de vakantie is al begonnen. Met een aantal colle-

ga’s hebben ze een trainingsdag. Normaal gesproken

hebben op deze school voor primair en voortgezet

onderwijs viereneenhalfduizend meisjes les, in de leef-

“We merken dat leerlingen
door de interactieve
lesmethodes meer kennis
opdoen dan voorheen.”

>
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Najla Al Shami is coördinator van het Douroub-project

en werkt op de afdeling Educatie van het SFD. De com-

putertrainingen zijn belangrijk voor Jemen, volgens

haar. “Onze verwachting is dat we door computerge-

bruik veel problemen op het gebied van onderwijs in

ons land kunnen oplossen, omdat we via internet en

e-mail de beschikking krijgen over veel nieuwe infor-

matie en in contact kunnen komen met allerlei des-

kundigen. In Jemen hebben we namelijk nauwelijks

informatie of literatuur over onderwerpen als leerpro-

blemen bij kinderen en de informatie die er is, is vaak

verouderd.” Ze erkent dat Jemen allerlei andere pro-

blemen op het gebied van onderwijs heeft, die in feite

prioriteit hebben. Zo zijn er nog plekken waar kinde-

ren onder een boom les krijgen, omdat er geen school-

gebouw in de buurt is. Al Shami: “Dat is ook een

onderwerp waar het SFD zich mee bezighoudt. De

reden dat we daarnaast voor het Douroub-project heb-

ben gekozen, is dat het gebruik van computers ons

heel veel op kan leveren. We kunnen hier ook niet

mee wachten, omdat we dan op technologisch gebied

een enorme achterstand ten opzichte van de rest van

de wereld krijgen.” <

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de

Nederlandse ambassade in Jemen.

IEA zullen voor een volgende workshopronde een trai-

ning verzorgen, gebaseerd op het didactische model

van een learning circle. Daarin gaan klassen of groepjes

leerlingen en leerkrachten interactief aan de slag met

een bepaald thema, met behulp van internet, e-mail en

chatten. Op die manier doen ze niet alleen specifieke

kennis over een onderwerp op, maar ook vaardighe-

den op het gebied van ict en het zoeken naar informa-

tie. Vervolgens zullen de leerkrachten met zelfgekozen

thema’s gaan werken, die ze in een learning circle of via

een andere methode behandelen.
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Er zijn nog plekken waar
kinderen onder een boom
les krijgen, omdat er geen
schoolgebouw in de buurt is.
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> politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Bas van der Vlies: woord-

voerder onderwijs, fractievoorzitter en lijsttrekker van de SGP-fractie

in de Tweede Kamer.

De maatschappij meester?

Schoolleiders heten ze tegenwoordig, de mensen die

het reilen en zeilen op een basisschool in goede banen

moeten leiden. Vroeger waren het bovenmeesters. Die

veranderde naamgeving is natuurlijk niet voor niets.

Intussen is er het nodige veranderd.

De bovenmeester was de onbetwiste leider. Hij zwaai-

de de scepter op school en zorgde ervoor dat alles ver-

liep zoals dat van hogerhand was bepaald. De boven-

meester was ook gewoon meester. Hij had doorgaans

een tamelijk omvangrijke, zo niet volledige lesgevende

taak. Daar was ook tijd voor. De beleidsruimte op

schoolniveau was beperkt. Het ging vooral om orde

en gezag in de school en om een correcte uitvoering

van de lessen.

De huidige context van de basisschool is een volstrekt

andere dan die van de vooroorlogse lagere school. De

school staat in een dynamische omgeving. Er komt veel

op de school en dus ook op de schoolleider af. Hij heeft

te maken met een ander soort kind. De leerlingen wor-

den ook opgeleid voor een andere samenleving. Het

onderwijs wordt anders vormgegeven; methoden zijn

veel gedifferentieerder geworden. En niet de minste

verandering. De schoolleider heeft veel meer bevoegd-

heden en verantwoordelijkheden; de overheid trekt

zich steeds meer terug en beperkt zich tot een kader-

stellende rol, waardoor beleidsruimte ontstaat die

bestuur en management inhoud moeten geven.

Het zijn echter niet alleen de veranderingen binnen

de school waarmee schoolleiders te maken krijgen.

Steeds meer wordt er bij knelpunten in de samenle-

ving nadrukkelijk naar de school gekeken. Denk daar-

bij aan de toenemende psychosociale problematiek bij

kinderen, en niet in het minst aan de kinderopvang.

Deze ontwikkeling is begrijpelijk, maar moet ook

worden begrensd. Immers: de maatschappij mag niet

‘meesteren’ over de school, die ook nog eens

autonoom is in het licht van de Grondwettelijke vrij-

heid van richting en inrichting. Het zonder meer

afwentelen van maatschappelijke problemen op de

school als gevolg van dat ‘meesteren’ gaat de draag-

kracht van het onderwijs echt te boven. Het primaire

proces wordt er teveel door opgehouden. Daarom heb

ik vorig jaar een motie ingediend en aanvaard gekre-

gen die de regering opdraagt bij nieuwe beleidsvoorne-

mens expliciet in te gaan op de taakverzwaring van

scholen en hoe voorkomen wordt dat hierdoor het pri-

mair onderwijsproces in gevaar komt. De verplichte

verantwoordelijkheid voor de organisatie van kinder-

opvang gaat de SGP wat dat betreft in ieder geval een

grote stap te ver.

Wat betekent dit allemaal voor de positie van de

schoolleider? Zijn functie is aanzienlijk in complexi-

teit toegenomen. Dat vraagt ook een vertaling in het

beleid. Het managen van complexe processen vraagt

voldoende tijd, adequate vaardigheden en een passen-

de salariëring. Daar is de afgelopen jaren gelukkig al

het nodige aan gedaan. Dat beleid dient voortgezet

én versterkt te worden. Schoolleiders zijn geen wille-

keurige managers. Daarom is scholing op het gebied

van onderwijskundig leiderschap blijvend nodig.

Ook ondersteuning van schoolleiders zou niet langer

een luxe moeten zijn. <

“Steeds meer wordt er bij
knelpunten in de samenleving
nadrukkelijk naar de school
gekeken.”



Oktober 2006 Kader Primair 42

a
d

v
e

rt
e

n
ti

e
a

d
v

e
rt

e
n

ti
e



Kader Primair Oktober 2006 43

Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie van f 6000,– voor startende directeuren is verlengd 

tot 2008!  Laat deze kans niet schieten en vraag ernaar bij uw bestuur!

November 2006

Opleiding/training Data Trainer/adviseur

Minileergang Financieel Management 2e reeks 2 november (start) Piet de Vries

Competentiegericht coachen 2 november (start) Anita Burlet

Organisatie- en supervisieopstellingen 7 november Anita Burlet

Op weg naar een veiligheidsplan 7 november Nicole van Dartel

Omgaan met verschillen, hoe doe je dat? 7 november Jan Tolhuijs

Werken met het INK management 7 november Tom Roetert

Wet Medezeggenschap scholen 8 november Carine Hulscher-Slot

Succesvol onderhandelen 8 en 9 november Tom Roetert

Organisatieverandering vanuit klantperspectief 9 november Tom Roetert

Organisatiedynamiek 9 november Rene van Eijk

Succesvol Generatiemanagement voor dertigers 14 en 15 november Anita Burlet

Financiële verslaggeving 15 november Bertus Bos

De schijf van gezond leidinggeven 16 november Jan Tolhuijs

Cultuurverandering in organisaties: een utopie? 16 november Tom Roetert

Reflecteren over reflectie 21 november (start) Jos Hagens

Bestuur en Beleid 23 november (start) Rene van Eijk

Human Dynamics deel 2 23 en 24 november Anita Burlet

Meesterlijk coachen 30 november Anita Burlet

Raadpleeg voor de overige opleidingen en trainingen, inhoudelijke omschrijvingen en meer informatie de AVS Professio-

naliseringsgids 2006/2007 of kijk op www.avs.nl > Professionalisering en download de gids. Bellen met de AVS kan ook,

tel. 030-2361010. Inschrijven via schoolforleaderhip@avs.nl

School for
Leadership

Minileergang 

Startende directeuren

Als startende directeur komt er van alles op u af. 

Misschien was u voorheen leerkracht, zij-instromer of

coördinator. Hoe dan ook: een nieuwe ervaring waarbij u

veel vragen rondom de invulling van deze rol krijgt. Wilt

u zich samen met andere startende directeuren buigen

over al deze vragen en uw leidinggevende vaardigheden

verder ontwikkelen? De AVS heeft haar succesvolle mini-

leergang vernieuwd en afgestemd op de acht bekwaam-

heidseisen van de NSA voor leidinggevenden. 

Deze minileergang resulteert in een actueel portfolio en

is hiermee een prima basis om uw eigen plan te trekken

voor verdere ontwikkeling in uw nieuwe functie.

data 2007: 11 januari, 8 februari, 1 maart, 12 april, 10 mei

trainer: Aagje Voordouw

kosten: leden t 1700/niet-leden t 1950

inschrijven: schoolforleaderhip@avs.nl
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Alle trainingen en opleidingen van de AVS School for Leadership kunnen ook per

organisatie ‘op maat’ samengesteld worden. Hierbij een selectie van enkele nieuwe

maatwerktrajecten 2006/2007.

Meer effectiviteit en inspiratie

Coaching of klankborden, begeleiding op maat

Enkel en alleen uw wederwaardigheden delen kan al

enorm opluchten. Dit gaat gemakkelijk met een onpar-

tijdige gesprekspartner, zonder al te grote geschiedenis

met u of uw schoolorganisatie. Al snel zult u merken

dat u meer wilt… eigen antwoorden vinden op werkge-

relateerde vragen, adequaat reageren op problemen,

kortom: uw persoonlijke effectiviteit en daarmee uw

eigen leiderschap vergroten. De AVS regelt begeleiding

op maat door de inzet van gespecialiseerde gespreks-

partners op elk niveau.

Vier redenen om in zee te gaan met de AVS:

• Elke begeleider heeft relevante kennis van uw

specifieke werk en combineert deze kennis met

werken vanuit distantie;

• We zoeken uit onze poule van gecertificeerde en/of

geregistreerde coaches/begeleiders een passende

begeleider bij uw vraag en werkniveau;

• De begeleiding kan onderdeel uitmaken van een

totaalprogramma: als een logisch vervolg op, of

voorafgaand aan een van onze cursussen/opleidingen;

• Kwaliteit en nut van de begeleiding worden regelmatig

expliciet getoetst door het inbouwen van eikpunten

bij de start, een tussen- en eindevaluatie. Desgewenst

volgt een verslag aan het einde van het traject.

Hierdoor…

• Bent u verzekerd van afgesproken resultaat en een

langdurig effect tegen een gunstige prijs;

• Wordt u aangesproken op uw werkniveau en vanuit

een begeleidingsmethodiek die past bij uw vraag en

persoonlijkheid.

strippenkaart: Voor een aantal trajecten werken we

met een strippenkaart, waarbij u zelf uw sparring partner

oproept op voor u passende momenten. 

doelgroep: alle leidinggevenden in het primair onderwijs.

meer informatie: Aagje Voordouw, a.voordouw@avs.nl,

tel. 030-2361010 of kijk op www.avs.nl > Professionali-

sering > Maatwerk en advies > Maatwerkaanbod

2006/2007

maatwerk

Nieuw maatwerkaanbod

van de AVS
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Lumpsum

Lange termijn begrotingstool

Met ingang van het schooljaar 2006/2007 ontvangen

besturen (en hun scholen) één bedrag van het ministerie

van OCW voor personele en materiële uitgaven (lump-

sum). Van dit ene bedrag wordt zo’n 85 procent besteed

aan personele uitgaven en zo’n 15 procent aan materiële

uitgaven. Niet alleen met het oog op de materiële uitga-

ven, maar zeker ook in relatie met de personele uitgaven

dient u met heldere en transparante begrotingen te wer-

ken. De AVS heeft hiervoor een begrotingstool ontwik-

keld, die zowel door een bestuur met één school als door

een bestuur met meerdere scholen te gebruiken is.

Vanaf nu – met ingang van het schooljaar 2006/2007 –

komen alle loonkosten en toeslagen, gratificaties en uit-

keringen waarop personeelsleden recht hebben voor

rekening van het bestuur (de werkgever) en moeten ten

laste gebracht worden van het ene (lumpsum)bedrag, dat

schoolbesturen van OCW ontvangen.

De AVS heeft de begrotingstool in drie varianten (uit-

gebreid, middelgroot en klein) ontwikkeld. Specifiek

hierin is de mogelijkheid om over een periode van vijf

jaar aannames op personeelgebied te simuleren.

Bijvoorbeeld: Wat zijn de financiële consequenties van

de aanstelling van een extra groepsleerkracht met werk-

tijdfactor x? Wat zijn de financiële consequenties van

het vertrek van een groepsleerkracht en het invullen

van de daardoor ontstane vacature met een onderwijs-

assistente? 

De mogelijkheden tot simulatie maken financiële

consequenties zichtbaar en (mede) op basis daarvan kunt

u weloverwogen beslissingen nemen.

doelgroep: schoolleiders, bovenschools managers en

bestuurders, die in de praktijk betrokken zijn bij begroten,

budgetteren en evalueren. 

meer informatie: Jurrie van de Beek, j.vandebeek@avs.nl

of Piet de Vries, p.devries@avs.nl, tel. 030- 2361010. 

Of kijk op www.avs.nl > Professionalisering > 

Maatwerk en advies > Maatwerkaanbod 2006/2007. 

Hier zijn ook de specificaties en de prijzen van de drie

varianten van de begrotingstool weergegeven.

Organisatiescan

Uw school in beeld

Om veranderen kunt u niet heen. Voor de een betekent

het de nieuwste generatie methodes, voor de ander het

herinrichten van processen. Maar aan de basis van elke

succesvolle innovatie ligt een winnend concept of een

inventieve oplossing. Deze scan biedt een aanzet voor

organisatieverandering van binnenuit.

We maken een ‘röntgenfoto’ van uw organisatie, die laat

zien waar uw school staat. Dit kan voor een individuele

school, maar de scan is ook zeer geschikt voor besturen

die al hun scholen tegen het licht willen houden.

De AVS kan u daarbij ondersteunen met de bouwstenen:

• Leiderschap

• Strategie en beleid

• Medewerkers

• Middelen

• Processen

• Resultaten

Met op het netvlies:

• Missie

• Visie

• Kernwaarden

Uw strategie vertalen we in kritische succesfactoren en

mogelijke scenario’s. Zo ontstaat een kwaliteitsketen.

Met de rapportage krijgt u in beeld wat de effectiviteit

zal zijn van de verandering die u teweeg wilt brengen.

Daarbij spelen drie elementen een rol:

• de veranderambitie

• de veranderaanpak

• de contingencyfactoren

doelgroep: management

meer informatie: René van Eijk, r.vaneijk@avs.nl, tel. 

030-2361010 of kijk op www.avs.nl > Professionalisering

> Maatwerk en advies > Maatwerkaanbod 2006/2007. 

maatwerk
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Kwaliteitszorg

Zelfevaluatie en collegiale consultatie

De AVS heeft onder auspiciën van Q*Primair – samen

met de andere bij Q*Primair betrokken onderwijsorgani-

saties – de afgelopen twee jaar in een aantal pilots aan

een methodiek voor zelfevaluatie en collegiale visitatie

(schoolbezoek) gewerkt. De centrale gedachte hierbij is

drieledig:

• Als scholen in staat zijn hun eigen kwaliteiten in

beeld te brengen en die vervolgens kunnen toetsen

aan het oordeel van collega-scholen, stimuleert dat

het proces van schoolontwikkeling en kwaliteits-

verbetering;

• Het proces van zelfevaluatie en collegiale consultatie

(raadpleging) is een eerste aanzet tot het afleggen

van verantwoording aan de buitenwereld;

• Het kan ook als basis dienen voor proportioneel

toezicht door de Inspectie.

Q*Primair houdt in 2007 op te bestaan. Vanwege het

grote succes van deze aanpak stelt de AVS, eventueel

in samenwerking met VOS/ABB, ook de komende jaren

scholen in de gelegenheid om op deze manier aan

kwaliteitszorg te werken. Uit ervaring weten we dat

de opbrengst het grootst is als niet alleen de directeur,

maar ook de intern begeleider (IB’er) bij dit traject

betrokken wordt.

Twee werkwijzen zijn mogelijk:

• Binnen een bestuur melden acht tot tien scholen

(directeur en IB’er) zich aan voor het project;

• Binnen een regio melden acht tot tien scholen (direc-

teur en IB’er), die niet onder één bestuur vallen,

zich aan voor het project.

In een aantal plenaire bijeenkomsten geeft de AVS infor-

matie over de zelfevaluatie en collegiale consultatie.

Tijdens deze bijeenkomsten heeft u de mogelijkheid de

problemen met elkaar te bespreken en vervolgstappen te

plannen. U krijgt formats en ondersteunend materiaal

aangeleverd. Voor de collegiale visitatie verdelen we de

groep in twee subgroepen, waardoor het aantal bezoe-

kende en te bezoeken scholen beperkt blijft. De deelne-

mende scholen schrijven bij toerbeurt het verslag van

de visitatie. De AVS is dagvoorzitter tijdens de collegiale

consultaties en bewaakt het proces. Als extra optie kunt

u ervoor kiezen dat de AVS het zelfevaluatierapport

beoordeelt en indien nodig ondersteuning biedt bij het

schrijven ervan.

trajectduur: ongeveer 1,5 jaar. kosten: t 2500 per

school (bij deelname van acht scholen). doelgroep:
besturen en/of bovenschools managers en schoolleiders. 

meer informatie: Gerda Leeuw, g.leeuw@avs.nl, tel.

030-23510101 of kijk op www.avs.nl > Professionalisering

> Maatwerk en advies > Maatwerkaanbod 2006/2007

PR en marketing

Je bent goed, vertel het rond!

Een veelgestelde vraag tijdens trainingen is: ‘Vertel eens

waar je trots op bent in je werk?’ Een veelgehoord ant-

woord: ‘de kinderen’. Een antwoord van bescheiden en

bevlogen vakmensen die hiermee laten zien dat ze van

hun werk houden, mensen om te koesteren dus.

Bent u tevreden met uw school, de resultaten die u

behaalt met de kinderen en uw team? Vindt uw team

het soms lastig om naast de kinderen ook de school te

promoten? Door deze training op maat leert uw team,

samen met u, met gepaste trots naar buiten te commu-

niceren over de school waar u samen met hart en ziel

werkt. PR en marketing gaan op een subtiele manier

deel uitmaken van ieders werk. 

Medewerkers leren onderscheidende kwaliteiten van

zowel zichzelf, collega’s, als de school als instituut te

benoemen, uit te stralen en vervolgens te ‘verkopen’.

Dat is goed voor de teamspirit, bewustwording, zelfstu-

ring en… goed voor het leerlingaantal! ‘Be good and tell it’

is dan ook een bekende marketingterm.

Interesse? Een van onze adviseurs komt graag naar u

toe om uw PR- en marketingwensen met u door te

nemen en deze teamtraining voor u op maat te snijden.

Doelgroep: school- en directieteams

Meer informatie: Aagje Voordouw, a.voordouw@avs.nl,

tel. 030-2361010 of kijk op www.avs.nl > Professiona-

lisering > Maatwerk en advies > Maatwerkaanbod

2006/2007

maatwerk
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FUWA

Functies beschrijven en waarderen

In toenemende mate wordt u geconfronteerd met

veranderingen in uw organisatie. Een van de hoekstenen

van deze organisatiewijzigingen betreft het benoemen

en veranderen van functies.

In de CAO-PO 2006-2008 wordt het kader geboden waar-

binnen schoolorganisaties een functiebouwwerk kunnen

ontwikkelen, dat tegemoetkomt aan de specifieke

situatie/doelstellingen binnen die school. Nieuw in de

CAO-PO is dat, indien een schoolorganisatie afwijkt van

de normfuncties, zij dit moet doen met behulp van het

systeem FUWA-PO. Dit systeem (inclusief voorbeeldfunc-

ties) is door CAO-partijen ontwikkeld. Hier heeft u een

gecertificeerde deskundige bij nodig.

In de CAO-PO is bepaald dat werkgever en PGMR vóór

1 augustus 2008 een afspraak maken over de samenstel-

ling van het functieboek. De AVS beschikt over een

aantal gecertificeerde functiewaarderingsdeskundigen

die u graag terzijde staan in dit proces. Het voordeel

is dat de AVS via deze deskundigen de verbinding kan

maken met andere terreinen die verbonden zijn met

functiewaardering, want dit is vrijwel nooit een op

zichzelf staand proces.

De ondersteuning richt zich op:

• Het op maat adviseren van schoolorganisaties over

de inrichting van een functiebouwwerk als instrument

ter realisatie van de geformuleerde doelstellingen van

de schoolorganisatie;

• Het verzorgen van voorlichting aan bestuur, directie,

werknemers en MR over het verdelen van arbeid,

samenstellen van functies en rechtspositionele

implicaties;

• Het beschrijven van niet-normfuncties die afwijken

van de vastgestelde voorbeeldfuncties en het verzor-

gen van waarderingsadviezen (inclusief desgewenst

het afnemen van interviews).

doelgroep: directeuren, besturen en PGMR

meer informatie: Jannita Witten, j.witten@avs.nl

en Jos Kooij, j.kooij@avs.nl, tel. 030-2361010. 

Of kijk op www.avs.nl > Professionalisering > Maatwerk

en advies > Maatwerkaanbod 2006/2007

maatwerk

Algemene informatie

De kosten van alle genoemde trajecten zijn op basis van offerte. De data worden vastgesteld in overleg met de

betreffende AVS-adviseur. Meer informatie over het overige aanbod is te vinden in de AVS Professionaliseringsgids

2006/2007, die u kunt downloaden via www.avs.nl > Professionalisering > AVS School for Leadership >

Cursusaanbod 2006/2007. Deze gids opvragen? Bel 030-2361010  of mail info@avs.nl
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> Lespakket

Biologisch eten

Kids for Animals en de ketenorganisatie Biologica hebben lesma-

teriaal gemaakt over biologisch voedsel en het welzijn van land-

bouwdieren. De koe en de kip spelen de hoofdrol in het lespak-

ket. De bedoeling is om kinderen bewust te maken van de

oorsprong van hun voeding en ze te attenderen op biologische

schoolmelk. Het pakket bestaat uit een handleiding, dvd en leer-

lingenkranten en voldoet aan de leerdoelen van het basisonder-

wijs. Het materiaal is onlangs geactualiseerd met aandacht voor

gezelschapsdieren, dierenasiels, bio-industrie en de competitie

'Diervriendelijkste School van Nederland'. Meer informatie vindt

u op www.kidsforanimals.nl of www.biologica.nl

> Brochure

Iedereen kan leren lezen

Verschillen in prestaties bij technisch lezen blijken nauwelijks

met achtergrondkenmerken of intelligentie te maken te hebben:

het didactisch handelen van de leerkracht maakt het verschil.

Daarom maakte de Onderwijsinspectie de brochure ‘Iedereen

kan leren lezen’. Met daarin suggesties van deskundigen,

die de kwaliteit van het leesonderwijs moeten versterken. 

De brochure is verspreid onder basisscholen en te downloaden

via www.onderwijsinspectie.nl

> Lespakket

Lekker in je vel!

Leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs krijgen te

maken met fysieke, emotionele en sociale veranderingen, zoals

het begin van de pubertijd en de overstap naar het voortgezet

onderwijs. Het lespakket ‘Lekker in je vel!’ levert een bijdrage

aan de relationele en seksuele vorming van leerlingen door een

zestal thema’s op concrete en laagdrempelige wijze aan de orde

te stellen. Doel van het lespakket is dat leerlingen lekker(der)

in hun vel zitten en dat zij hun eigen en elkaars grenzen en

mogelijkheden leren ontdekken en waarderen. Meer informatie

leest u op www.cps.nl

> Wedstrijd

Leren Ondernemen

Met de klas een eigen bedrijfje oprichten? Of proberen leerlin-

gen een product in de markt te zetten? Ieder project dat te

maken heeft met ‘ondernemen’ kan meedingen naar de prijs

‘Leren Ondernemen’ en maakt kans op t 5000,–. De prijs is in

het leven geroepen door het partnership Leren Ondernemen,

een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en OCW.

Het partnership wil met de prijs het ondernemerschap binnen

het onderwijs stimuleren. Alle sectoren kunnen deelnemen,

van basisschool tot en met universiteit. De prijs wordt aan

iedere sector apart toegekend. 

Aanmelden kan tot 6 november, de uitreiking vindt plaats op

13 december. Kijk op www.lerenondernemen.nl

> Website

Onderwijsvacaturebank

vernieuwd

De website www.onderwijsvacaturebank.nl is eind september

vernieuwd. De meest opvallende veranderingen zijn de verbeter-

de e-mailservice, de persoonlijke pagina, de herindeling van de

sectoren en de aanpassing van de vormgeving. Daarnaast is ook

het gebruiksgemak verbeterd, zoals het tonen en printen van

vacatures, de sortering van vacatures en CV’s en het reageren op

de vacatures. Scholen kunnen met een brinnummer en toegangs-

code zelf ook vacatures plaatsen. Het gebruik van de Onderwijs-

vacaturebank is gratis. Het Participatiefonds heeft de vacature-

bank ontwikkeld om openstaande vacatures en beschikbaar

onderwijspersoneel sneller en makkelijker bij elkaar te brengen.

> Conferentie

Elk kind kan rekenen!

Hoe kan een leerkracht goed omgaan met niveauverschillen tus-

sen leerlingen op het gebied van rekenen? En hoe verbetert hij of

zij de resultaten van de leerling bij het vak rekenen? De confe-

rentie ‘Elk kind kan rekenen!’ gaat in op deze vragen. Deskundi-

gen – Gert Gelderblom (CPS, auteur van De Wereld in Getallen),

dr. Kees Vernooy (CPS), dr. Julie Menne (auteur van Met spron-

gen vooruit) en dr. Bauke Milo (Onderwijsinspectie) – presente-

ren achtergrondinformatie en aanpakken die zowel via onder-

zoek als in de praktijk getoetst zijn. De conferentie vindt plaats

op 2 november in Amersfoort. Meer informatie: www.cps.nl
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> Leermiddelen online

Edupoort

Scholen maken steeds vaker gebruik van online leermiddelen.

Educatieve uitgeverijen willen deze ontwikkeling stimuleren.

Drie uitgeverijen lanceerden onlangs de dienst Edupoort. Een

digitaal loket, waarmee Malmberg, Thieme Meulenhoff en Veen

Bosch & Keuning Educatief hun online leermiddelen ontsluiten.

Het is de bedoeling dat andere uitgeverijen zich aansluiten.

Edupoort is er voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs,

beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Door dit centrale

loket op internet wordt online lesmateriaal overzichtelijk en de

aanschaf ervan eenvoudig. De leerling logt in met één wacht-

woord en heeft vervolgens toegang tot educatief materiaal. 

Kijk op http://mijn.edupoort.nl

> Congres

Grensvervaging tussen media

en commercie

Stichting Reklame Rakkers ontwikkelt middelen en activiteiten

die de mediavaardigheid en het commerciële bewustzijn bij kin-

deren tot en met twaalf jaar vergroten. De stichting wil onder

andere het thema 'Media en Reclame' een plek te geven in het

onderwijs op Nederlandse basisscholen. Donderdag 2 november

houdt de stichting haar jaarlijkse congres in Amsterdam. 

Het thema luidt: ‘De grensvervaging tussen media en commercie

– nieuwe vormen van commercie’. Naast diverse sprekers is er

ook een debat met kinderen en jongeren, verzorgd door bureau

Young Works. Kijk voor meer informatie op www.reclamerakkers.nl

> evenementen.

> Publicatie

Veiligheid

Centrum School en Veiligheid geeft met enige regelmaat infor-

matiebladen uit over actuele thema’s. Doel is scholen te infor-

meren en te inspireren om hun veiligheidsbeleid verder te ont-

wikkelen. Onlangs zijn twee nieuwe infobladen verschenen: ‘De

mobiele telefoon als wapen’ over happy slapping (een recente

hype waarbij een willekeurig persoon door een groepje in elkaar

wordt geslagen waarvan vervolgens de beelden – vastgelegd

met een mobiele telefooncamera – op internet geplaatst worden)

en ‘Incidentenregistratie’. Deze infobladen zijn als pdf-bestand

te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl

> Jaarcongres

Landelijke Vereniging

Cluster-3

Het jaarlijkse congres voor speciaal onderwijs – op 10 november

in Arnhem – is een ontmoetingsplaats voor iedereen die betrok-

ken is bij onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke, verstan-

delijke of meervoudige beperking, leerlingen die langdurig ziek

zijn of leerlingen met epilepsie. Het basisidee is praktijkuitwis-

seling. Daarnaast is er dit jaar uitvoerig aandacht voor Passend

Onderwijs. Deelnemers kunnen uiteenlopende presentaties of

workshops bijwonen, en er is een uitgebreide informatiemarkt

waarop aanbieders van onderwijs, wonen, dagbesteding, arbeid

en vrijetijdsbesteding zich presenteren. Een groep uit één

organisatie ontvangt per twaalf deelnemers twee gratis toe-

gangsbewijzen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op

www.recgrootgelre.nl en www.lvc3.nl

> Conferenties

Dyslexie, daar zit meer

achter!

Goed kunnen lezen is een basis voor succes, maar vormt voor

sommige leerlingen een groot struikelblok. Najaar 2006 orga-

niseert het Masterplan Dyslexie vijf regionale conferenties

‘Dyslexie, daar zit meer achter!’. De optimale ondersteuning van

leerlingen met leesproblemen en dyslexie staat centraal: onder-

steuning in de klas, begeleiding daarbuiten, ontwikkeling van

dyslexiebeleid op school en regionale afstemming tussen

PO en VO komen aan bod. De conferenties zijn bedoeld voor

leerkrachten, coördinatoren, zorgspecialisten en directies. 

Kijk voor data en aanmelden op www.deelnameregistratie.nl

of www.masterplandyslexie.nl
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> Netwerken

Ik geef mij op voor het netwerk:

____________________________________

(t 75 per jaar alléén leden)

Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 

(t 210 leden / t 420 niet-leden)

> Scholing, begeleiding en maatwerk

Neem contact met mij op over de mogelijkheid van een

cursus/training/advisering op maat over:

Stuurt u mij:

Informatie over de opleiding Bovenschools Management

Informatie over een andere cursus:

> Management*

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

Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 

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

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

Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 

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

> Personeelsbeleid*

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

Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )

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

Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 

t 15 leden / t 20 niet-leden)

nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 

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

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

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

Diskette Berekening personele budget bao sbo 2005-2006**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

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

> Diversen

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

> Lidmaatschap

Aspirant lidmaatschap

Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver

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

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

t 95 vanaf 1 augustus 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2006.

Lid worden per 1 augustus 2006

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

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

van t 113 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. 

Ik ontvang een acceptgiro van t 113 op mijn naam.

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)

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

voor schooljaar 2006–2007.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

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

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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

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

Kloppen

uw gegevens 

nog?



a
d

ve
rt

e
n

ti
e



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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management




