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WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen
Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld
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Overeenkomsten groter dan verschillen op DE Brede School > Een school vol kleine Lolita’s > 
Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon? < 



Waar ligt de grens?
Klachtencommissies hebben de handen vol aan zaken 
rondom ongewenste intimiteiten, mobiele telefoons drin
gen het leven van de leerling binnen en een hete zomer 
brengt naveltruitjes en korte rokjes naar school. Kortom: 
gedragsregels lijken onontbeerlijk. Maar waar leg je de 
grens? En waarom daar?
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Inhoud oktober

Respect ‘kweken’ door onderling contact
Een openbare, een islamitische en een levensbeschouwe
lijke school delen sinds juli van dit jaar één gebouw in de 
Amsterdamse Bijlmer. “Het principe van respect voor ver
schillen stond voorop, evenals gelijkwaardigheid tussen 
man en vrouw.”

> 20 

Bestuurlijke betrokkenheid van ouders
Sinds 2005 is een door de gezamenlijke onderwijsorgani
saties ingestelde werkgroep Ouderbetrokkenheid actief. 
Aanleiding vormde een aantal risicovolle ontwikkelingen, 
zoals de hoge verwachtingen van ouders en moeilijk bereik
bare ouders. Deze maand verschijnt vanuit de werkgroep de 
brochure ‘De bestuurlijke betrokkenheid van ouders in het 
onderwijs’, met diverse voorbeelden van hoe de afstand 
tussen ouders en bestuur verkleind kan worden.

> 38 

‘Wachtlijsten bso zeggen eigenlijk helemaal niets’
Onlangs bracht de Taskforce Buitenschoolse opvang het rapport 
uit met aanbevelingen om de wachtlijsten in de kinderopvang te 
bestrijden. De Taskforce adviseert onder andere de schooltijden 
aan te passen. Wat vindt het veld daarvan?

> 34 
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De kruik gaat te water 
totdat hij barst

Het was een staaltje van ferm blijven herhalen, zonder iets te zeggen. 

Hoezeer ook diverse partijen als D66 en SP, maar ook de VVD, aandrongen. 

Nee, de minister-president kon nu nog niets zeggen over waar het extra 

geld voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs vandaan 

moest komen. De minister van Onderwijs moet eerst zijn begroting naplui-

zen, dan pas kijkt het kabinet ernaar en misschien… Maar daarover kon de 

voorzitter van het kabinet helaas nog geen toezeggingen doen. ‘Ja, onder-

wijs was speerpunt, ja er werd geïnvesteerd in onderwijs…’ Et cetera.

Voor de lezer en het goede begrip het volgende. De systematiek van geld 

toekennen is gecompliceerd. Het kabinet doet op Prinsjesdag voorstel-

len hoe beleid wordt gefinancierd. De Tweede Kamer kan dan tijdens de 

algemene en financiële beschouwingen – in de week na Prinsjesdag – nog 

wijzigingsvoorstellen doen of zaken afdwingen via moties die natuurlijk 

een meerderheid moeten krijgen. Dan staat de begroting voor het komende 

jaar (2008) vast. Binnen de begrotingen van de diverse departementen kan 

er vervolgens nog wel geschoven worden, maar er komt niets meer bij. De 

Onderwijsbegroting wordt overigens begin december pas behandeld. De 

eerste keer dat partijen spreken over extra mogelijkheden is tijdens de 

Voorjaarsnota, een soort tussenstand die meestal eind april wordt vastge-

steld. Daarin staan de eerste investeringen voor 2009 (!), die vorm krijgen 

tijdens Prinsjesdag 2008 en effectief kunnen worden in 2009.

Minister Plasterk heeft beloofd, voor en tijdens de presentatie van het rap-

port Rinnooy Kan, dat hij met extra geld zou komen ‘en niet een beetje’, 

naar eigen zeggen. De AVS is van mening dat dit alleen maar kan door bin-

nen de eigen begroting te schuiven. Omdat ruim 90 procent van de begro-

ting al vastligt door aangegane verplichtingen (onder meer salarissen), is 

dit een onmogelijke opgave. Lukt het Plasterk wel, dan kun je je afvragen 

of de minister niet het geld bij de leerlingen weghaalt om het aan de leer-

krachten te geven…

De laatste keer dat er werd geïnvesteerd was begin 2000, ten tijde van de 

Commissie Van Rijn onder Paars II. Dat er na al die jaren van niet nageko-

men verkiezingsbeloftes nu iets substantieels moet gebeuren, daar zullen 

we de minister aan houden. Eind oktober komt hij met zijn beleidsreactie. 

Of de minister weet buiten de begrotingssystematiek alsnog een substan-

tieel bedrag bij Wouter Bos los te praten (waarvoor geen dekking bestaat), 

óf we worden toch getrakteerd op een koekje van eigen deeg. In dat laatste 

geval riskeert de minister een vertrouwensbreuk met het veld en zullen we 

onze leden raadplegen over wat ons te doen staat. De eerste testcase is de 

cao-onderhandeling, die nu gaande is. Het wordt een spannende oktober-

maand. <

Kaderspel > Ton	Duif

Kader Primair  Oktober 2007 1



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

WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde 
scholen
De	Wetenschappelijke	Raad	voor	het	Regeringsbeleid	(WRR)	doet	in	het	rapport	‘Identificatie	met	

Nederland’	–	dat	op	24	september	verscheen	–	voorstellen	om	het	‘wij-gevoel’	van	zowel	allochtone	als	

autochtone	Nederlanders	te	versterken.	Een	van	de	aanbevelingen	is	om	naast	artikel	23	van	de	Grondwet	

de	verbindingsopdracht	van	scholen	wettelijk	te	verankeren,	zodat	meer	ruimte	ontstaat	voor	initiatieven	

omtrent	gemengde	scholen.

De aanleiding om op een andere manier 

naar nationale identiteit te kijken komt 

voort uit het feit dat zowel migranten 

en hun kinderen als ‘oorspronkelijke’ 

Nederlanders zich niet altijd meer op 

hun gemak voelen in Nederland, en 

soms zelfs buitengesloten. Sommigen 

keren zich helemaal af van de 

Nederlandse samenleving en trek-

ken zich terug in hun eigen groep. In 

extreme gevallen is er zelfs sprake van 

radicalisering en angst. De WRR pleit 

daarom voor een meer open benadering 

van nationale identiteit. Een nationale 

identiteit is per definitie dynamisch 

en krijgt steeds opnieuw vorm aan 

de hand van de veranderingen die in 

Nederland plaatsvinden. Nederlanders 

die oorspronkelijk niet van hier zijn, 

maken ook deel uit van de Nederlandse 

geschiedenis. Het is belangrijk om dat 

zichtbaar te maken, zodat zij zich ook 

met Nederland kunnen en willen iden-

tificeren, aldus de WRR. De raad komt 

daarom in het rapport ‘Identificatie met 

Nederland’ met een aantal praktische 

aanbevelingen, zoals de dubbele natio-

naliteit formeel-juridisch toestaan.

Wettelijk verankeren
Een andere aanbeveling richt zich op 

het onderwijs. In het rapport wordt 

gewezen op de noodzaak om naast arti-

kel 23 van de Grondwet de verbindings-

opdracht van scholen wettelijk te veran-

keren. Die opdracht moet meer ruimte 

bieden aan scholen, ouders en gemeen-

tebesturen om te experimenteren met 

gemengde scholen. Niet om scholen 

een nieuwe regel op te leggen, maar als 

steun in de rug bij dergelijke experi-

menten die segregatie in het onderwijs 

tegengaan. De WRR: “Investeren in functi-
onele identificatie betekent ook dat kinderen 

uit verschillende etnische groepen vaker 
samen naar school zouden moeten gaan. Om 
dat te bewerkstelligen stelt de raad voor om 
naast de vrijheid van onderwijs ook ‘verbin-
ding’ als een belangrijk normatief kader te 
hanteren. Als zo’n verbindingsopdracht ook 
een wettelijke basis heeft, ontstaat er ruimte 
voor school- en gemeentebesturen om met 
behoud van het beginsel van vrije schoolkeuze 
op het lokale niveau te experimenteren zon-
der meteen het verwijt te krijgen dat aan de 
uitgangspunten van de wet wordt getornd.”
Daarnaast wijst de WRR op het belang 

van een scherp antidiscriminatiebeleid 

en de aanwezigheid van culturele codes 

op onder meer scholen, die het ‘wij 

gevoel’ bevestigen. <

> Kijk	voor	het	volledige	rapport	op	
www.wrr.nl

Niet alle overblijfmedewerkers krijgen scholingssubsidie
Voor	de	subsidieregeling	scholing	overblijfmedewerkers	is	een	beperkt	budget	beschikbaar.	

Hierdoor	kunnen	niet	alle	aanvragen	worden	gehonoreerd;	scholen	krijgen	geen	subsidie	voor	alle	

overblijfmedewerkers	die	op	het	aanvraagformulier	zijn	opgegeven.	Dit	meldt	Cfi.

In de eerste tranche is het subsidiepla-

fond al bereikt. Aanvragen voor de korte 

cursussen zijn gehonoreerd met een 

maximum van twee. Aanvragen voor 

de beroepsgerichte opleiding, die zijn 

ontvangen vóór het subsidieplafond (21 

mei 2007), zijn gehonoreerd met een 

maximum van één. Aanvragen voor de 

beroepsgerichte opleiding die zijn ont-

vangen na 21 mei 2007 zijn niet gehono-

reerd. Aanvragen die na 2 juli 2007 zijn 

ontvangen, zijn afgewezen. <

> Kijk	voor	meer	informatie	over	onder	meer	

subsidies	voor	tussen-	en	buitenschoolse	

opvang	op	www.schoolenopvang.nl
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Protocol voor goed en veilig bewegingsonderwijs 
ontwikkeld
Vanaf	schooljaar	2005/2006	betreden	pas	afgestudeerde	leerkrachten	de	arbeidsmarkt	met	een	beperkte	

bevoegdheid	voor	bewegingsonderwijs	(de	groepen	1	en	2).	Schoolbesturen	en	scholen	moeten	inspelen	op	

deze	nieuwe	situatie.	Daarom	is	het	zogenoemde	‘Protocol	bewegingsonderwijs’	ontwikkeld.

Breed onderzoek naar onregelmatigheden 
islamitisch onderwijs
Staatssecretarissen	Dijksma	en	Van	Bijsterveldt	hebben	de	Tweede	Kamer	geïnformeerd	over	de	stand	van	

zaken	rondom	de	onregelmatigheden	bij	enkele	islamitische	schoolbesturen.	De	signalen	roepen	de	vraag	op	

of	deze	onregelmatigheden	breder	verspreid	zijn.	Daarom	is	een	thema-onderzoek	aangekondigd.

Het protocol biedt de scholen de hel-

pende hand om binnen de bestaande 

regelgeving kwalitatief goed en veilig 

bewegingsonderwijs te realiseren. In het 

protocol staat onder andere wie bewe-

gingsonderwijs mogen verzorgen (leer-

krachten en leerkrachtondersteuners). 

Ook worden de leeropbrengsten beschre-

ven en is er aandacht voor het vakdidac-

tische en pedagogische aspect van bewe-

gingsonderwijs. Bij elk item zijn ook 

verwijzingen opgenomen naar websites 

waar nadere informatie is te vinden, 

bijvoorbeeld over de manier waarop 

bewegingsonderwijs in praktisch-organi-

satorische zin is te realiseren.

De situatie met betrekking tot de 

bevoegdheid en opleiding voor het vak 

bewegingsonderwijs in het primair 

onderwijs is een aantal jaren geleden 

veranderd. Het doel is verhoging van de 

kwaliteit van het bewegingsonderwijs. 

Sinds 2001 zijn afgestudeerden van de 

Pabo alleen nog bevoegd om bewegings-

onderwijs te verzorgen aan de groepen 

1 en 2. Om de bevoegdheid voor het 

oudere kind (de groepen 3 tot en met 

8) te verkrijgen, moet een specifiek 

aanvullend opleidingstraject worden 

doorlopen, de ‘Leergang vakbekwaam-

heid bewegingsonderwijs via pabo’. Naar 

de ervaringen met en meningen over 

de nieuwe leergang wordt momenteel 

onderzoek gedaan. Schoolleiders en 

besturen ontvingen begin september via 

de AVS de nieuwsbrief ‘School en Sport’ 

met daarin het verzoek om de enquête 

over dit onderwerp in te vullen. <

> Het	Protocol	bewegingsonderwijs	is	te	

vinden	op	www.avs.nl	>	Onderwijs	&	

Leerlingzorg	>	Veiligheid.

Tijdens de opeenvolging van onder-

zoeken bij enkele islamitische school-

besturen zijn vergelijkbare onregel-

matigheden geconstateerd, zoals 

bestuursconflicten, onrechtmatige 

bestedingen, niet bestede doelsubsidies, 

sociale onveiligheid, nauwelijks beleid 

voor actief burgerschap en sociale inte-

gratie, geen volledige invulling aan de 

wettelijke bepalingen op het gebied van 

medezeggenschap, et cetera. Dijksma 

en Van Bijsterveldt geven daarom de 

Auditdienst en de Inspectie de opdracht 

om een breder themaonderzoek te star-

ten naar mogelijke onregelmatigheden 

in het islamitisch onderwijs. Zo nodig 

worden in het onderzoek, afhankelijk 

van de opzet en de bevindingen, ook 

andere schoolbesturen betrokken. De 

verwachting is dat het onderzoek in het 

voorjaar van 2008 afgerond is. Op basis 

van de uitkomsten van het onderzoek 

wordt bekeken of, en zo ja welke, ver-

dere stappen nodig zijn. 

De AVS heeft met de AOb en VOS/ABB 

het initiatief genomen voor een project 

rond de verbetering van het islamitisch 

onderwijs. In overleg met onder meer 

OCW is hiervoor een pilot gestart. <
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Nederland geen koploper in onderwijsuitgaven
Nederland	geeft	gemiddeld	minder	uit	aan	onderwijs	dan	andere	OESO-landen	en	heeft	relatief	veel	te	

maken	met	schooluitval.	Dit	blijkt	uit	de	nieuwe	editie	van	het	jaarlijkse	rapport	Education at a Glance,	dat	de	

Organisatie	voor	Economische	Samenwerking	en	Ontwikkeling	(OESO)	op	18	september	presenteerde.	Deze	

meest	recente	internationale	vergelijking	van	onderwijsstelsels	in	de	OESO-landen	toont	de	situatie	in	de	

jaren	2004	en	2005.

De Nederlandse onderwijsuitgaven 

zijn in de periode 1995-2004 vooral in 

het primair en secundair onderwijs 

gestegen: met 43 procent (gecorrigeerd 

voor inflatie) tegen 39 procent in de 

OESO. Omdat het aantal leerlingen in 

Nederland wat sneller toenam dan in 

de EU, stegen de uitgaven per leerling 

in Nederland ongeveer even hard als 

gemiddeld in de OESO (36 procent). De 

onderwijsuitgaven in het primair en 

secundair onderwijs stegen sneller dan 

het BBP (Bruto Binnenlands Product), 

wat leidde tot een toename van de totale 

onderwijsuitgaven van 4,8 procent van 

het BBP in 1995 tot 5,1 procent van het 

BBP in 2004. Dit geldt echter ook voor 

veel andere landen, waardoor Nederland 

nog steeds relatief weinig van het BBP 

aan onderwijs uitgeeft dan gemiddeld 

in de OESO (6,2 procent).

Het Nederlandse onderwijsstelsel is wel 

doelmatig: het behaalt, in vergelijking 

met omringende landen, wél redelijk 

goede resultaten bij een relatief laag 

uitgavenniveau. Nederlandse leerlingen 

presteren goed in internationaal verge-

lijkbare lees- en rekenvaardigheidstes-

ten. Uit specifieke analyses van het PISA 

onderzoek (2003) die in deze editie van 

Education at a Glance worden gebruikt, 

blijkt dat het Nederlandse onderwijs er 

vooral goed in slaagt de minder getalen-

teerde leerlingen relatief goed te laten 

presteren, maar dat er maar weinig 

goede leerlingen uitblinken.

Het opleidingsniveau van de 

Nederlandse bevolking blijkt redelijk 

goed, maar vergeleken met omringende 

landen kan het beter. In de leeftijds-

groep 25-34 jarigen bezit in (in 2005) 

81 procent een diploma op tenminste 

hoger secundair niveau (mbo-2, havo, 

vwo). Dit is iets hoger dan het gemid-

delde in de EU, maar lager dan in bij-

voorbeeld Duitsland, Denemarken of 

Zweden. Belangrijke reden is dat voortij-

dig schoolverlaten in Nederland relatief 

veel voorkomt in vergelijking met deze 

landen.

Salaris
Het salaris voor Nederlandse leerkrach-

ten ligt zowel in het primair als het 

secundair onderwijs boven het gemid-

delde salaris dat leerkrachten in de EU 

en de OESO verdienen. Maar de salaris-

gegevens in Education at a Glance kunnen 

gemakkelijk verkeerd worden geïnter-

preteerd. Het betreft hier namelijk de 

salarissen volgens de officiële schalen 

en in tegenstelling tot de meeste OESO-

landen kent Nederland meerdere sala-

risschalen. Ook blijft het salaris van 

leerkrachten in Nederland achter bij 

de salarissen van hoger opgeleiden in 

andere sectoren. In de nota ‘Werken in 

het Onderwijs 2008’, die dit najaar ver-

schijnt, zal nader ingegaan worden op 

de beloningspositie van het onderwijs-

personeel. In de beleidsreactie op het 

rapport Rinooy Kan, dat eind oktober 

verschijnt, kondigt het ministerie van 

OCW concrete maatregelen aan.

De indicatoren van het onderwijsproces 

in Education at a Glance laten verder zien 

dat het onderwijs in Nederland intensief 

is: het (formeel) aantal lesuren ligt voor 

zowel leerlingen als leerkrachten hoog 

in internationale vergelijkingen. Het 

gemiddelde verplichte aantal lesuren in 

de OESO-landen voor leerlingen tussen 

de 7 en 14 jaar is 6.852. In Nederland 

is dat – samen met Australië, Italië en 

Schotland – ongeveer 8.000. Ook is in 

Nederland het aantal leerlingen per 

leerkracht zowel in het primair als het 

secundair onderwijs hoger dan gemid-

deld in de OESO. <

> U	kunt	het	rapport	Education 
at a Glance	downloaden	via	

www.minocw.nl/euonderwijs
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Meepraten	over	
speciaal	basisonderwijs?
Kennis	Delen	op	www.avs.nl
>	Werkverbanden	>	Speciaal	basisonderwijs
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VVN: ‘Ouders veroorzaken chaos en 
verkeersonveiligheid rond scholen’
Bijna	driekwart	van	de	basisscholen	in	Nederland	vindt	dat	ouders	in	toenemende	mate	mede	verant	woor-

delijk	zijn	voor	de	verkeerschaos	en	onveiligheid	rond	hun	school.	Dit	blijkt	uit	een	onderzoek	van	Veilig	

Verkeer	Nederland	(VVN)	onder	ruim	1.300	basisscholen.	Vooral	bij	de	grote	basisscholen	speelt	zich	iedere	

ochtend	een	drama	af	op	het	gebied	van	verkeersveiligheid,	volgens	VVN.

Tien jaar geleden ging 55 procent van de 

leerlingen zelfstandig lopend of fietsend 

naar school, tegenwoordig is dat slechts 

40 procent. Veel kinderen worden met 

de auto gebracht, omdat ouders de route 

van huis naar school onveilig voor hun 

kinderen vinden. Deze keuze vergroot 

echter de onveiligheid voor andere kin-

deren. Met name in de onder- en mid-

denbouw is het aantal kinderen dat zelf-

standig (lopend of fietsend) naar school 

gaat gehalveerd. Tien jaar geleden ging 

41 procent nog zelfstandig naar school, 

nu slechts 19 procent. In de hogere groe-

pen is de zelfstandigheid er ook op ach-

teruit gegaan: in groep 5 en 6 gaat 57 

procent zelfstandig naar school ( tegen 

78 procent tien jaar geleden) en in groep 

7 en 8 83 procent (tegen 92 procent tien 

jaar geleden).

Zorgelijk
VVN vindt het zorgelijk dat kinderen 

niet meer op jonge leeftijd leren hoe 

het verkeer werkt. Uit het onderzoek 

komt ook naar voren dat het aantal 

kinderen dat op de weg naar school 

gevaarlijke wegen of kruispunten moet 

passeren, is toegenomen van 48 procent 

in 1997 naar 58 procent nu. Afgelopen 

jaar steeg het aantal verkeersdoden 

onder kinderen jonger dan twaalf jaar 

van 19 naar 21. VVN verwacht dat als 

er op korte termijn geen maatregelen 

worden genomen, de verkeersonveilig-

heid rond scholen verder zal toenemen. 

Daarom vindt VVN het noodzakelijk dat 

de verkeersproblemen rond scholen en 

op schoolroutes zorgvuldig worden geïn-

ventariseerd. De ervaringen van kinde-

ren, ouders en de schoolleiding moeten 

worden gebundeld, zodat in samenwer-

king met lokale bestuurders en politiek 

in snel tempo op een structurele manier 

kan worden gezocht naar duurzame 

oplossingen.

AVS voorzitter Ton Duif juicht het toe 

dat VVN wijst op deze problematiek. 

“Ouders moeten zich ervan bewust 

worden dat hun dagelijkse gewoonte 

heel gevaarlijke situaties veroorzaakt. 

Het wordt de laatste jaren steeds erger: 

auto’s die keren op straat, dubbel gepar-

keerd staan, portieren die opengegooid 

worden... Het is wachten tot een ouder 

eens een kind doodrijdt.” Scholen pro-

beren wel slimme oplossingen te beden-

ken, zoals leerkrachten die aan het eind 

van de schooldag groepen kinderen naar 

een beter bereikbaar punt in de wijk 

brengen of ‘rijdende ouders’ die verder 

van school parkeren en een stuk lopen. 

Maar ondertussen kunnen schoolleiders 

niet veel anders doen. Duif: “Ze hebben 

geen opsporingsbevoegdheid, en kun-

nen niet optreden. De politie doet ook 

niets. Het enige dat scholen kunnen 

doen, is de ouders ervan overtuigen 

dat ze met al die auto’s de onveiligheid 

alleen maar vergroten.” <

> Kijk	voor	meer	informatie	op	

www.veiligverkeernederland.nl

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

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

Onderzoek naar invoering WMS
Het	tweede	deelonderzoek	door	ITS	naar	de	invoering	van	de	Wet	Medezeggenschap	op	Scholen	(WMS)	is	

gestart	en	bestaat	uit	een	digitale	vragenlijst.	Schoolleiders	die	de	enquête	invullen	maken	kans	op	100	euro.

De enquête heeft als doel een beeld 

te krijgen van hoever het veld is met 

de invoering van de WMS. Alleen bij 

zoveel mogelijk respons kan een goed en 

betrouwbaar beeld verkregen worden. 

De vragenlijst is te vinden via 

www.infowms.nl of rechtstreeks op 

www.naareenwms.nl. Het invullen van 

de vragenlijst kost slechts vijf minuten.
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‘Knip’ in overleg over Centrale CAO-PO
Op	dit	moment	zijn	de	vier	ambtenarencentrales	volop	in	overleg	met	de	minister	van	OCW	over	de	Centrale	

CAO	Primair	Onderwijs.	De	overlegpartijen	hebben	besloten	in	het	overleg	een	‘knip’	aan	te	brengen	in	

afwachting	van	de	beleidsreactie	op	het	rapport	van	de	Commissie	Rinooy	Kan.

Dit cao-overleg handelt over de loonont-

wikkeling (salarisverhoging, eindejaars-

uitkering, et cetera). In de inzet van de 

vier centrales werden, naast de salari-

seisen, ook eisen gesteld over onderwer-

pen als verdere professionalisering van 

onderwijspersoneel, carrièrepatronen 

en salarisschalen, werkdrukvermin-

dering en levensfasebewust perso-

neelsbeleid. Zaken die (ten dele) ook 

terugkomen in de aanbevelingen uit het 

rapport van de Commissie Rinnooy Kan, 

waarop de minister van OCW nog met 

een beleidsreactie zal komen. De over-

legpartijen hebben daarom besloten in 

het overleg over de Centrale CAO-PO een 

‘knip’ aan te brengen. Dit houdt in dat 

eerst afspraken worden gemaakt tussen 

de centrales en de minister van OCW 

over de loonontwikkeling (salarisverho-

ging, eindejaarsuitkering en een paar 

sociale zekerheidsonderwerpen). Op een 

iets langere termijn (binnen een paar 

maanden) zullen de aanbevelingen uit 

het rapport Rinnooy Kan nader worden 

uitgewerkt, waarbij tevens de overige 

eisen uit de gezamenlijke inzet van de 

vier centrales aan de orde komen. <

> Ontwikkelingen	in	het	overleg	

over	de	Centrale	CAO-PO	vindt	u	op	

www.avs.nl	>	Belangenbehartiging	

>	CAO-onderhandelingen	en	onder	

Werkgeverszaken	>	Personeelsbeleid	>	

CAO-PO.	Hier	vindt	u	ook	de	arbeidsvoor-

waardennotitie	van	de	AVS.

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

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

Nieuwe subsidieregeling brede scholen en cultuur
Vanaf	1	september	is	er	een	nieuwe	subsidieregeling	opengesteld	voor	brede	scholen	die	de	rol	van	cultuur	

in	hun	onderwijsprogramma	willen	ontwikkelen	en	uitbreiden.	Om	te	beginnen	worden	tien	scholen	

geselecteerd,	waarvoor	een	bedrag	van	maximaal	t	17.000	beschikbaar	is.	Aanmelden	kan	nog	tot	17	oktober	

aanstaande.

Doel van deze subsidie is om meer ken-

nis te genereren over de rol die cultuur 

in de brede school ontwikkeling kan 

spelen. Daarom is er ook extra aandacht 

voor de overdracht van de ervaringen en 

tips die deze tien projecten opleveren. 

Het ministerie van OCW heeft opdracht 

gegeven voor de nieuwe subsidierege-

ling. De uitvoering is in handen van 

Cultuurnetwerk Nederland.

In aanmerking voor subsidie komen 

brede scholen met:

•  innovatieve projecten die bijvoor-

beeld een totaalvisie opleveren op de 

rol van cultuur in het brede school 

programma;

•  projecten die een afstemming beogen 

van het culturele aanbod in binnen-

schoolse en buitenschoolse activitei-

ten van de brede school;

•  projecten die de samenwerking ver-

diepen van de brede school met ande-

re culturele en sociale partners. <

> Tijdens	een	startbijeenkomst	op	

15	november	worden	de	tien	geselec-

teerde	pilotscholen	en	hun	projecten	

bekendgemaakt.	

> Aanmelden	kan	via	het	aanvraagformulier	

op	www.schoolenopvang.nl	>	Subsidies.	

Daar	vindt	u	tevens	meer	informatie	over	

(subsidies	voor)	dagarrangementen,	tussen-	

en	buitenschoolse	opvang.
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> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >

Haast geboden met functiebouwwerk
Vóór	1	augustus	2008	moet	een	afspraak	op	bestuursniveau	zijn	gemaakt	over	de	samenstelling	van	

het	functiebouwwerk	(artikel	5.3	CAO-PO	2006-2008).	Dat	lijkt	nog	ver	weg,	maar	de	voorbereiding	van	

deze	afspraak	kost	veel	tijd.	Uit	voorlopige	AVS	Scholenpanelcijfers	blijkt	echter	dat	veel	directeuren	nog	

onbekend	zijn	met	FUWA	PO	en	nog	geen	afspraak	hebben	gemaakt	over	het	functiebouwwerk.

Om het goed te doen, neemt het voorbe-

reiden van de afspraak over de samen-

stelling van het functiebouwwerk al 

gauw een jaar in beslag. Het nadenken 

over de gewenste schoolorganisatie, de 

consequenties van een schoolvisie, het 

verdelen van de arbeid, promotie- en 

demotiemogelijkheden en de financiële 

consequenties doorrekenen van ver-

schillende opties kost tijd. Dat geldt ook 

voor het betrekken van personeel en 

medezeggenschap in dit proces.

Onrust
De ervaring in het voortgezet onderwijs 

(vo) is dat veel werkgevers niet op de in 

de CAO-VO gestelde datum een dergelij-

ke afspraak hadden gemaakt. Dit heeft 

in het vo geleid tot inhaalslagen, maar 

vooral ook tot veel onrust binnen de 

scholen. In het primair onderwijs dreigt 

zoiets dergelijks nu ook te gebeuren. 

Ongeveer de helft van de directeuren 

die hierover via een AVS Scholenpanel 

zijn benaderd geeft aan wel van FUWA 

PO te hebben gehoord, maar er nog niet 

goed mee bekend te zijn of zelfs volledig 

onbekend. Hieruit concludeert de AVS 

dat er ook nog geen afspraak is gemaakt 

over het functiebouwwerk.

De AVS raadt schoolleiders aan niet te 

wachten met de voorbereidingen. Het 

is belangrijk om niet achter de feiten 

aan te lopen. En er zijn genoeg feiten, 

zoals het dreigende leraren- en school-

leiderstekort. Met een gedifferenti-

eerd, uitdagend functiebouwwerk kan 

men dit probleem wellicht voor zijn. 

Zo’n bouwwerk kan zorgen voor een 

schoolorganisatie waarin de belangen 

van leerlingen en medewerkers op een 

evenwichtige manier met elkaar in ver-

band zijn gebracht. Ook als het gaat om 

zorgleerlingen en de manier waarop een 

school daarmee omgaat, kan een eigen 

functiebouwwerk ondersteunend zijn. <

> Neem	voor	meer	informatie	contact	

op	met	een	van	de	twee	gecertificeerde	

functiewaardeerders	van	de	AVS,	Jos	Kooij	

(j.kooij@avs.nl)	of	Jannita	Witten	

(j.witten@avs.nl),	tel.	030-2361010.

Wijziging huisvestingsverordening onderwijs
De	Vereniging	Nederlandse	Gemeenten	(VNG)	heeft	onderzoek	gedaan	naar	de	vereenvoudiging	van	het	

ruimtebehoeftemodel	in	de	(model)verordening	voorzieningen	huisvesting	onderwijs.

De verordening wordt gewijzigd, omdat 

de berekening van de ruimtebehoefte 

vereenvoudigd wordt. Daarnaast zal na 

de wijziging bij de berekening van de 

permanente ruimtebehoefte rekening 

worden gehouden met de weging van de 

leerlingen in plaats van alleen bij tijde-

lijke huisvesting. De verlaging van het 

aantal leerlingen per groep in het vso-

zmlk van twaalf naar zeven komt zo een 

stap dichterbij.

Een bijbehorende handreiking van VNG 

voor de ontwikkeling van een integraal 

huisvestingsplan en voor het sluiten 

van convenanten en budgetovereen-

komsten geeft een aanzet tot het maken 

van – meerjarige –afspraken naast 

of in aanvulling op de verordening. 

Hiermee kunnen huisvestingsplannen 

van gemeenten in samenwerking met 

schoolbesturen een meer formele status 

krijgen. Dat geeft schoolbesturen meer 

zekerheid over hun (ver)bouwplannen, 

waardoor beter kan worden ingespeeld 

op nieuwe ontwikkelingen, zoals de toe-

nemende diversiteit in het onderwijs, de 

komst van de brede school en de kinder-

opvang. Eerder had een meerjarenhuis-

vestingsplan geen juridische basis in de 

bestaande regelgeving. De handreiking 

voorziet daar nu in. <

> De	handreiking	en	het	onder-
zoek	vindt	u	op	www.avs.nl	>	

Werkgeverszaken	>	Huisvesting	>	

Onderwijshuisvestingsbeleid.

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

Deskundigenoordeel UWV nog niet goed bekend
De	AVS	signaleert	dat	schoolleiders	vaak	nog	onvoldoende	op	de	hoogte	zijn	van	de	mogelijkheden	van		

het	UWV	‘deskundigenoordeel’	bij	reïntegratietrajecten.

Reïntegratietrajecten van zieke werkne-

mers verlopen soms moeizaam. Zeker 

wanneer een ziekte langer duurt, kun-

nen er verschillen van mening ontstaan. 

Vooral in situaties waarbij de oorzaak in 

de psychische of sociale sfeer ligt, ont-

staan er nogal eens meningsverschillen 

over de juiste manier van reïntegratie.

Als werkgever en werknemer er samen 

niet uitkomen, kunnen zij zich in eer-

ste instantie wenden tot de arbo-arts. 

Komen werkgever en werknemer er dan 

nog niet uit, dan bestaat de mogelijk-

heid een ‘deskundigenoordeel’ bij het 

UWV aan te vragen. Tegen een vergoe-

ding van Y 50 kan in drie situaties een 

oordeel worden aangevraagd:

•  Als werknemer en werkgever van 

mening verschillen over de vraag of 

de werknemer arbeidsongeschikt 

is voor zijn eigen functie (de oude 

second opinion);

•  Als werkgever en werknemer van 

mening verschillen over de vraag 

of er binnen de organisatie passend 

werk is. Dit kan gaan over passend-

heid van de door de werkgever aan-

geboden functie of passendheid van 

de door de werknemer bedongen 

functie;

•  Als werkgever en werknemer van 

mening verschillen over de vraag of 

de werkgever genoeg onderneemt om 

de werknemer weer aan de slag te 

laten gaan.

Het deskundigenoordeel kan zowel door 

de werkgever als de werknemer wor-

den aangevraagd. Als de werkgever het 

oordeel aanvraagt, maar de werknemer 

niet mee wil werken, hoeft hij dat ook 

niet. Overigens kan een werknemer in 

het uiterste geval – wanneer deze in het 

geheel niet meewerkt aan de uitvoering 

van het plan van aanpak of aan het ver-

richten van de eigen of passende arbeid 

– ontslagen worden, na inwinning van 

een UWV-advies.

Advies
Sinds anderhalf jaar mag het deskun-

digenoordeel ook een verzoek om 

advies zijn. Dit advies wordt nogal eens 

gevraagd bij een eerstejaarsevaluatie. 

Een soort check of men de goede weg is 

ingeslagen. Overigens moet hiervoor wel 

een concrete vraag worden gesteld door 

werkgever en/of werknemer. Het inwin-

nen van een algemeen advies is niet 

mogelijk. De vraag bij een eerstejaarse-

valuatie zou kunnen zijn of de verricht-

te reïntegratie-inspanningen passend 

zijn in de betreffende situatie.

Het deskundigenoordeel en de inspan-

ningen op basis van dit oordeel kunnen 

voorkomen dat men voor onaangename 

verrassingen komt te staan bij de WIA-

claimbeoordeling. Bij zo’n WIA-keuring 

wordt namelijk eerst het reïntegratie-

verslag beoordeeld. Indien het UWV van 

mening is dat er te weinig inspanningen 

zijn verricht, kan een sanctie (voor werk-

gever of werknemer) volgen.

Ook kan het deskundigenoordeel juist 

een impasse doorbreken en leiden tot 

een eerdere terugkeer van de zieke 

werknemer. Gezien de lage kosten van 

dit oordeel, is het relatief een kleine 

investering, waarvan het resultaat een 

enorme meerwaarde kan hebben. Het 

deskundigenoordeel is niet bindend. 

Indien het tot een rechtszaak komt, kan 

het oordeel voor de rechter echter wel 

een rol spelen. <

> Meer	informatie:	AVS,	Annemiek	Selter	

(a.selter@avs.nl)	en	Jannita	Witten	

(j.witten@avs.nl),	tel.	030-2361010.

Aanvragen kortlopend onderzoek indienen
Tot	1	november	2007	is	het	nog	mogelijk	aanvragen	in	te	dienen	voor	kortlopend	onderwijsonderzoek	in	2008.

Het	ministerie	van	OCW	stelt	daarvoor	jaarlijks	t	800.000	beschikbaar.

De afgelopen jaren is al een groot aan-

tal onderzoeken uitgevoerd op basis 

van vragen uit het veld. Het onderzoek 

ondersteunt de dagelijkse praktijk in 

scholen voor primair en voortgezet 

onderwijs en het middelbaar beroeps-

onderwijs. Mogelijke onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld leerlingenzorg, kwaliteits-

zorg, zelfstandig leren, ict, evaluatie van 

vernieuwende projecten, personeelsbe-

leid, waarden en normen. <

> Meer	informatie:

www.kortlopendonderzoek.nl

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Vragen over taakbeleid en hulpmiddelen
Door	aanpassingen	in	de	regelgeving	en	uitvoeringsafspraken	omtrent	taakbeleid	en	hulpmiddelen	krijgt	

de	AVS	Helpdesk	veel	vragen	binnen	over	de	normjaartaak,	bapo,	schooltijdenregeling	en	schooltaken.	

Een	toelichting.

Monitor Persoonsgebonden Nummer
Via	een	monitor	wordt	momenteel	steekproefsgewijs	gekeken	of	scholen	voldoende	kennis	hebben	van	alles	

wat	met	de	invoering	van	het	Persoonsgebonden	Nummer	(PGN)	samenhangt	en	hoe	ze	aankijken	tegen	

deze	veranderingen.	Scholen	die	dit	jaar	tot	de	steekproef	behoren,	hebben	per	e-mail	bericht	ontvangen	van	

onderzoeksbureau	Regioplan.

Normjaartaak (CAO-PO 2006-2008)
De normjaartaak omvat 1659 uur. 

De lesgevende component – de 

contacturen – tellen 930 uur. 

Deskundigheidsbevordering en professi-

onalisering tellen voor 166 uur ( 83 uur 

afspraak tussen directeur en werkne-

mer). Dus resteert 563 uur om zelf in te 

vullen onder de noemer taakbeleid.

Het is belangrijk om – indien van toe-

passing – bovenschools beleid te maken 

over de berekening van de werktijdfac-

tor, compensatie en Bapo. Voor die bere-

keningen heeft de AVS verschillende 

modellen ontwikkeld.

Cyclus
Jaarlijks dient het taakbeleid te worden 

herzien. De P(G)MR heeft hierbij instem-

mingsrecht. Schoolspecifiek kan men 

taakbeleid aanpassen en in de taakdif-

ferentiatie inpassen.

Schooltijdenregeling
Als een school ervoor kiest een andere 

schooltijdenregeling te hanteren, heeft 

dat gevolgen voor het compensatiebe-

leid op school- of bestuursniveau. Zo kan 

het ertoe leiden dat werknemers niet 

meer automatisch hun Bapo kunnen 

koppelen aan eventuele compensatie.

Bapo
De regelingen rond Bapo en taak beleid 

blijven grotendeels hetzelfde. Met 

behulp van AVS-instrumenten kan een 

juiste berekening gemaakt worden van 

de gewenste Bapo en de inzet in de 

 organisatie. <

>	De	AVS	heeft	voor	alle	onderdelen	
geschikte	modellen	en	instrumenten	om	

voor	de	hand	liggende	vragen	te	beantwoor-

den.	Van	een	simpele	berekening	van	de	

werktijdfactor	tot	complete	taak	beleids-

plannen.	Kijk	daarvoor	op	www.avs.nl	>	

Werkgeverszaken	>	Procucten.

Verder gaan de vragen over de stappen 

die scholen zelf zetten ter voorbereiding 

op de invoering van het PGN en over de 

behoefte aan verdere ondersteuning in 

dit traject.

De jaarlijkse monitor is bedoeld om een 

beeld te krijgen van het invoeringspro-

ces van het PGN in het primair onder-

wijs. De uitkomsten van het onderzoek 

worden gebruikt om de volgende fasen 

van de invoering zo goed mogelijk te 

laten verlopen. Op basis van de antwoor-

den kan het ministerie van OCW zo 

nodig maatregelen nemen om scholen 

verder op weg te helpen. Het onderzoek 

zal de komende jaren worden herhaald, 

steeds onder een andere groep scholen. 

Zo ontstaat een onafhankelijk en objec-

tief beeld van de ontwikkelingen in het 

veld. In 2009 zal de bekostiging van de 

scholen plaatsvinden op basis van het 

PGN.

De vragen uit de monitor zijn opgesteld 

in nauw overleg tussen het onderzoeks-

bureau, het ministerie van OCW en de 

organisaties voor bestuur en manage-

ment, waaronder de AVS. Het invoerings-

traject wordt begeleid door projectorga-

nisatie PGN PO. Deze projectorganisatie 

informeert de scholen doorlopend over 

de stand van zaken via de website PGN 

PO en de digitale Projectmail. Met vra-

gen over de invoering van het PGN kan 

men terecht bij PGN PO en – zo nodig – 

ook bij het informatiecentrum primair 

onderwijs (ICO) van Cfi. <

> Kijk	voor	meer	informatie	op	

www.pgnpo.nl
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‘Eén uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs 
in 2010’
Onlangs	is	de	Nota	Vernieuwing	Rijksdienst	aan	de	Tweede	Kamer	aangeboden,	met	daarin	voorstellen	

tot	efficiencyverbetering	door	samenwerking	tussen	diensten	die	met	uitvoering	zijn	belast.	OCW-minister	

Plasterk	meldt	in	het	verlengde	hiervan	dat	het	de	bedoeling	is	dat	de	Centrale	Financiën	Instellingen	(Cfi)	

en	de	Informatie	Beheer	Groep	(IB-groep)	gaan	samenwerken.	In	2010	moet	dit	uiteindelijk	uitmonden	in	

één	uitvoeringsorganisatie	voor	het	onderwijs.

Doel is om per 1 januari 2010 met de 

opheffing van Cfi en IB-groep te komen 

tot een bundeling van de uitvoerings-

functies in één nieuwe uitvoeringsorga-

nisatie. Deze organisatie wordt als een 

onderdeel van het departement geposi-

tioneerd, waarbij de bestuurlijke vorm 

nader wordt onderzocht. De nieuwe 

uitvoeringsorganisatie heeft voorals-

nog twee vestigingen (Groningen en 

Zoetermeer) met de hoofdvestiging in 

Groningen.

De argumenten van Plasterk om voor 

één uitvoeringsorganisatie te kiezen, 

zijn:

•  In haar streven naar een slagvaardiger 

en doelmatiger organisatie vernieuwt 

het kabinet de Rijksdienst, door onder 

andere het bundelen van de uitvoe-

ring. Plasterk kiest voor bundeling in 

het onderwijsdomein om een vermin-

dering van administratieve lasten, een 

efficiëntere uitvoering en een betere 

dienstverlening aan burgers en instel-

lingen te bereiken.

•  De doorlichting van Zelfstandige 

Bestuursorganen (ZBO’s) op basis van 

de Kaderwet ZBO’s leidt tot de conclu-

sie dat de uitvoeringsprocessen van de 

IB-groep door de ministeriële verant-

woordelijkheid dichter bij de minister 

moeten zitten. Door de uitvoering 

geheel onder de ministeriële verant-

woordelijkheid te brengen is het 

mogelijk om directer en slagvaardig te 

kunnen sturen.

•  De IB-groep en Cfi hebben de afgelo-

pen jaren veel inspanningen verricht 

om de dienstverlening aan instellin-

gen en burgers te verbeteren. Het is nu 

mogelijk een volgende stap daarin te 

zetten door het opzetten van één front-
office, het ontwikkelen en ontsluiten 

van gezamenlijke bronadministraties 

en ict-applicaties te delen. <

>	Het	personeel	van	Cfi	en	IB-groep	is	
	inmiddels	over	het	besluit	geïnformeerd.	

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

Maak kans op een digitaal schoolbord
Bezoekers	van	het	AVS-symposium	‘Tijd	voor	ondernemerschap’	dat	op	11	oktober	aanstaande	gehouden	

wordt,	maken	kans	op	een	interactief	Focus	bord.

Dit digitale schoolbord wordt beschik-

baar gesteld door Alberts BV en Smit 

Visual Supplies. Al eerder stelde Alberts 

een digitaal schoolbord ter beschikking 

voor de school die het beste onderne-

mingsplan had ingestuurd, de wedstrijd 

die aan het symposium verbonden is. 

Voordat de prijswinnaar van deze wed-

strijd bekend gemaakt wordt, is het bord 

op een centrale plaats in de Nieuwe 

Buitensociëteit Zwolle (waar het sym-

posium plaatsvindt), te bekijken. Hier 

kunnen de bezoekers ook een formulier 

invullen waarmee ze kans maken op de 

extra prijs. Aan het eind van de middag 

wordt bekend gemaakt wie het Focus 

bord heeft gewonnen. <

>	Kijk	voor	meer	informatie	en	aanmelden	

voor	het	symposium	‘Tijd	voor	ondernemer-

schap’	op	www.avs.nl

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Waar ligt de grens?
Over	kleding,	knuffelen	en	andere	zaken

Klachtencommissies	hebben	de	handen	vol	aan	zaken	rondom	seksuele	intimidatie,	

mobiele	telefoons	dringen	het	leven	van	de	leerling	binnen	en	een	hete	zomer	brengt	

naveltruitjes	en	korte	rokjes	naar	school.	Kortom:	gedragsregels	lijken	onontbeerlijk.	

Maar	waar	leg	je	de	grens?	En	waarom	daar?

Tekst Eva Prins en Jaan van Aken

Over het thema… 

Zeden
Van	Dale	zegt	over	‘zeden’:	“Moraal;	al	die	gedragingen	en	handelingen	die	in	een	bepaalde	kring	
algemeen	als	goed	of	geoorloofd	gelden.”	De	term	klinkt	een	beetje	ouderwets,	maar	dekt	precies	
de	lading	van	dit	Kader	Primair-thema.	Want:	wat	is	vandaag	de	dag	geoorloofd	op	een	basisschool?	
Tot	welke	leeftijd	mag	bijvoorbeeld	een	kind	op	schoot	bij	de	leerkracht?	Hoe	‘kweek’	je	respect	
voor	elkaar?	En	wat	als	het	mis	gaat	en	er	beschuldigingen	worden	afgevuurd?	Op	wie	kun	je	dan	
vertrouwen?	Uit	de	vijf	thema	artikelen	blijkt	de	noodzaak	om	met	het	onderwerp	zeden	aan	de	slag	
te	gaan.	Schoolleider	Ton	Gloudemans	(zie	interview	pagina	20)	weet	één	van	dilemma’s	–	namelijk	
meningsverschillen	over	de	invulling	van	gedragsregels	–	mooi	onderuit	te	halen:	“Je	kunt	kinderen	
bijbrengen	dat	ze	geen	diefstal	mogen	plegen,	omdat	dat	indruist	tegen	het	gevoel	van	veiligheid	
van	mensen.	(…)	Je	kunt	er	ook	aan	toevoegen	dat	het	niet	mag,	omdat	je	je	naaste	lief	moet	hebben,	
of	omdat	in	de	Koran	staat	geschreven	dat	het	verboden	is.	Feit	blijft	dat	je	kinderen	leert	om	met	
hun	handen	van	andermans	spullen	af	te	blijven.”

Veel	leesplezier!

Voorbeelden van zulke – soms nog te maken – regels 

zijn er genoeg. Zo pleitte de SP afgelopen zomer voor 

een landelijk gsm-verbod op scholen. En het ministerie 

van OCW stelt op dit moment samen met de Commissie 

Gelijke Behandeling (CGB) richtlijnen op voor een 

gedragscode over religie en seksualiteit. Maar naast lan-

delijke protocollen geven scholen ook een eigen invul-

ling aan het begrip zeden. Drie directeuren van zeer 

uiteenlopende scholen lichten hun gedragscodes toe.

“Basisscholen worstelen met het vinden van een 

nieuwe balans”, concludeert Gerda Leeuw. Zij is AVS 

adviseur en bemenst eens per week de AVS Helpdesk, 

waar regelmatig telefoontjes binnenkomen over zeden-

gerelateerde onderwerpen. “Vroeger werd er heel wat 

af geknuffeld op scholen. Daar was geen discussie over. 

Maar sinds seksuele intimidatie zo in de belangstelling 

staat, is het doorgeslagen naar de andere kant. Over 

elke aanraking wordt nagedacht. Het spontane is er 

vanaf en de behoefte aan kaders en regels groeit.”
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‘Wat je zelf bedenkt, 
beklijft beter’
Verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking zijn 
de belangrijkste uitgangspunten in het Dalton-onderwijs. Bij 
het bedenken en maken van gedragsregels op de Wester, een 
openbare Dalton-school in Leeuwarden met ruim 200 leerlin-
gen, komen deze punten terug.

Zo hangen in elke klas ‘lokaalregels’, die mede door de 

leerlingen zelf zijn opgesteld. Hierin staat bijvoorbeeld: 

‘We fluisteren niet over anderen en lachen elkaar niet 

uit.’ Daarnaast hebben de klassenvergadering en de 

kinderraad een belangrijke stem in het bepalen van de 

omgangsregels. “Wat je zelf bedenkt, beklijft beter”, 

motiveert directeur Fredien Mannen-Bontius de grote 

inbreng van de kinderen.

Een opvallende regel op de Wester is het verbod op 

mobiele telefoons. Mannen-Bontius: “Wij vinden dat 

kinderen die op school niet nodig hebben. We zijn als 

school goed bereikbaar en kunnen ook zelf – indien 

nodig – snel met ouders contact opnemen.” Bovendien, 

ze kent de verhalen over foto’s gemaakt met mobieltjes 

die ineens op internet verschijnen. Dat soort inciden-

ten wil ze op haar school graag voorkomen.

Privégebruik van internet is alleen incidenteel toege-

staan. E-mails met ‘pornografisch, aanstootgevend, drei-

gend, lasterlijk of seksueel intimiderend materiaal’ zijn 

verboden. Mannen-Bontius realiseert zich dat termen 

als ‘aanstootgevend’ of ‘seksueel intimiderend’ vatbaar 

zijn voor discussie. Datzelfde geldt voor de regel: ‘We 

geven een ander geen seksueel getinte aandacht.’ Deze 

regel is vastgelegd in het protocol ‘Sociale Veiligheid’ 

dat is overgenomen van de Vereniging Openbaar 

Onderwijs (VOO). “Wat de een ‘seksueel getint’ vindt, 

vindt de ander niet”, erkent de directeur. In het alge-

meen geldt daarom: voorzichtigheid en terughoudend-

heid met lichamelijk contact. “We zitten niet onnodig 

aan elkaar. Natuurlijk mag je een kleuter best op 

schoot nemen om te troosten, maar niet zomaar voor 

de gezelligheid.” Regels met betrekking tot aanraken 

staan niet op papier, maar zijn volgens Mannen-Bontius 

‘redelijk vanzelfsprekend’. “Ik denk dat dat in heel 

onderwijsland ongeschreven wetten zijn.” >

Foto: Hans Roggen
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Vanzelfsprekend is het volgens haar ook dat leerkrach-

ten nooit alleen in een ruimte zijn met een kind. Dit 

soort regels zijn vastgelegd in de gedragscode ‘Zo zijn 

onze manieren’, die elke leerkracht heeft. Vastgelegd is 

ook dat er voor het omkleden met gym aparte jongens- 

en meisjeskleedkamers zijn en dat in de bovenbouw 

mannelijke leerkrachten niet bij de meisjes in de kleed-

kamer komen. “We willen voorkomen dat leerkrachten 

in een situatie komen die later tegen ze gebruikt kan 

worden en leerlingen optimale veiligheid bieden.”

In het eerdergenoemde protocol ‘Sociale Veiligheid’ is 

ook uitvoerig beschreven hoe te handelen bij bijvoor-

beeld grensoverschrijdend gedrag of pesten. Mannen-

Bontius: “Als je wilt dat regels werken, moet je wel tijd 

vrijmaken om direct te kunnen handelen. Dat hoeft 

vaak niet eens meteen straf te zijn, een gesprek is 

meestal al genoeg. Bijvoorbeeld als twee kinderen her-

haaldelijk ruzie met elkaar hebben. De ruziemakers, en 

eventueel ook de ouders, bij elkaar roepen om erover te 

praten klaart de lucht vaak al behoorlijk op.” (EP)

‘Wij houden streng in de 
gaten dat ze niet om elkaars 
nek hangen’
“Het zevende gebod is heel belangrijk voor de school. Dat 
betekent dat onkuise daden, bepaalde gebaren, woorden en 
gedachten, door God verboden zijn”, vertelt Dick de Braal, 
directeur van SBO Samuël in Kapelle. De school op reformato-
risch-christelijke grondslag telt ongeveer 80 leerlingen afkom-
stig uit heel Zeeland.

Een uitwerking van het zevende gebod is dat leerlingen 

elkaar niet anders mogen aanraken dan via de hand of 

de arm. “Wij houden vrij streng in de gaten dat kinde-

ren niet om elkaars nek hangen. Als het toch gebeurt, 

krijgen kinderen eerst een time-out en bespreken we het 

met ze. Bij herhaling vullen we een incidentformulier 

in met vervolgafspraken. Blijft het zich herhalen, dan 

maakt de orthopedagoog een handelingsplan.”

Ook leerkrachten raken leerlingen alleen bij uitzonde-

ring aan op andere lichaamsdelen dan hand en arm. 

Als bij een agressief kind lichamelijk ingrijpen nodig is, 

dan is het de bedoeling dat er een andere collega aan-

wezig is. Wat te doen bij het troosten van kinderen?

De Braal: “Oudere kinderen pak je ook in geval van emo-

ties alleen bij de hand of de arm. Kleuters en leerlingen 

uit groep 3 worden door juffen wel op schoot genomen.”

Deze afspraken zijn vastgelegd in het sinds zeven jaar 

gehanteerde protocol ‘Veilige school’. Nieuwe ouders 

krijgen het protocol in grote lijnen uitgelegd en in de 

schoolgids staat een samenvatting. Onderdeel van het 

protocol is bijvoorbeeld dat de school geen gevloek en 

schuine taal wil. De Braal: “De essentie is dat we res-

pectvol en liefdevol met elkaar omgaan.”

Daarnaast ondertekenen ouders de identiteitsbrief. 

Daarin staat dat leerlingen behoorlijk gekleed en ver-

zorgd op school komen. Dat is een vrij ruime omschrij-

ving, erkent De Braal. “In de praktijk betekent het dat 

meisjes niet in een naveltruitje of een verschrikkelijk 

kort, uitdagend rokje naar school komen. Wij vinden dat 

meisjes niet uitdagend gekleed mogen zijn omdat ze jon-

gens daarmee op bepaalde gedachten kunnen brengen.”

Wat een kort rokje is, valt een enkele keer in een grijs 

gebied. Op hele warme zomerse dagen bespreekt hij 

soms met een collega of een kind ‘te gering gekleed is.’ 

In voorkomende gevallen worden de ouders daarover 

opgebeld. Vrouwen en meisjes zijn overigens verplicht 

een rok te dragen. Voor jongens gelden geen speciale 

kledingvoorschriften.

Voor personeel geldt een reglement waarin staat dat 

de school het recht heeft om computergebruik te regis-

treren. “Als er het vermoeden bestaat van strafbare fei-

ten, kan ik bijvoorbeeld door het bestuur gemachtigd 

worden om e-mails te lezen of te zien welke sites zijn 

bezocht, maar van die bevoegdheid heb ik nog nooit 

gebruik van hoeven maken.” (JvA)

‘Lichamelijk contact tussen 
de seksen zoveel mogelijk 
vermijden’
De omgangsvormen op de islamitische basisschool El Amien in 
Amsterdam worden bepaald door de islam, vertelt directeur 
Mohamednasir Ashruf. Van belang is dat lichamelijk contact 
tussen de seksen zoveel mogelijk wordt vermeden. 

Mannelijke en vrouwelijke collega’s geven elkaar bijvoor-

beeld geen hand. “Maar”, zegt Ashruf, “we zijn een isla-

mitische school in Nederland. Dus als hier een niet-isla-

mitische gast op school komt, geven we hem of haar wel 

een hand. We zijn er zelf terughoudend in, maar een uit-

gestoken hand weigeren we niet.” Leerkrachten mogen 

leerlingen wel aanraken – indien nodig. “Bijvoorbeeld 

een hand geven bij een felicitatie, om een kind te helpen 

of te troosten of bij de gymles”, schetst Ashruf.
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Vanaf groep vijf krijgen meisjes echter wel uitsluitend 

gym- en zwemles van een vrouwelijke leerkracht en 

jongens van een mannelijke. Deze omgangregels staan 

in het arbeidsreglement die door het schoolbestuur zijn 

geformuleerd. Dit ‘A4-tje’ moet door iedere leerkracht 

worden ondertekend. Hierin staat bijvoorbeeld ook dat 

mannen geen sieraden mogen dragen. Ashruf: “In de 

islam is dat voorbehouden aan vrouwen.” Ook worden 

vrouwelijke leerkrachten geacht zich ‘netjes en niet 

aanstootgevend’ te kleden: bedekt, met een rok of broek 

tot de enkels en lange mouwen. Vrouwelijke islamitische 

leerkrachten dragen bovendien een hoofddoek.

Voor de leerlingen gelden geen kledingregels of, behalve 

bij de gym- en zwemles, een scheiding der sexen. 

In de islam zijn die regels er volgens Ashruf pas vanaf de 

puberteit. Toch was er bijvoorbeeld recent nog een dis-

cussie over een kleuter die met gelakte nagels op school 

kwam, herinnert hij zich. “Leerkrachten worden zelf 

geacht geen opvallende make-up te dragen, dus dat riep 

wel vragen op.” In zo’n geval volgt een gesprek met de 

ouders. Een echt sanctiebeleid bij grensoverschrijdend 

gedrag kent de school niet. Ashruf: “Daar zijn we nog mee 

bezig.”

De directeur heeft met name wel eens discussies over het 

gebruik van afbeeldingen van mensen en van muziek 

in de lessen. Voor moslims die erg streng in de leer zijn, 

zijn beide verboden. Maar El Amien, een school met twee 

gebouwen en zo’n 800 leerlingen, staat het gebruik toch 

toe – mits het een educatief doel dient. Hetzelfde geldt 

voor het gebruik van internet. Sekssites en andere ‘aan-

stootgevende sites’ zijn geblokkeerd.

Voor het gebruik van mobiele telefoons heeft de school 

nog geen beleid ontwikkeld. Ashruf vindt het ook een 

lastig dilemma. Zelf zou hij ze liever niet in de school 

zien, omdat het alleen maar weer extra toezicht vraagt 

om te controleren wat kinderen ermee doen. Maar hij 

weet dat sommige ouders graag willen dat hun kind er 

altijd eentje bij zich heeft. Vooralsnog zijn ze dan ook 

toegestaan. (EP) <

Quickscan Zeden
Hoe	staat	het	op	uw	school	met	normen	en	zeden?	En	is	die	situatie	wenselijk?	Vul	hieronder	

zowel	de	huidige	(x)	als	de	beoogde	situatie	in	(0).	Liggen	de	twee	ver	uit	elkaar,	dan	is	op	dat	

punt	wellicht	actie	gewenst.

1	=	ja;	2	=	meestal/grotendeels;	3	=	een	beetje/enigszins;	4	=	vrijwel	geen/bijna	niet;	5	=	nee,	niet

					
•	Onze	school	kent	gedragsregels	voor	leerlingen.	 	 		 		 		 		
•	Deze	regels	hangen	zichtbaar	in	de	school.	 	 		 		 		 		
•	Bij	overtreding	van	de	regels	kennen	leerlingen	de	sancties.	 		 		 		 		
•	Onze	school	kent	gedragsregels	voor	personeel.		 		 		 		 		
•	Deze	regels	hangen	zichtbaar	in	de	personeelskamer.	 		 		 		 		
•	De	regels	worden	jaarlijks	geëvalueerd	en	indien	nodig	aangepast.	 		 		 		 		
•	Er	is	op	onze	school	een	gedragscode	voor	ouders.	 		 		 		 		
•	Deze	gedragscode	staat	in	de	schoolgids	en	wordt	met	nieuwe	ouders	gecommuniceerd.	 		 		 		 		
•	Ouders	weten	waar	ze	met	een	eventuele	klacht	terecht	kunnen.	 		 		 		 		
•	Onze	school	kent	een	‘dress-code’	voor	leerlingen.	 		 		 		 		
•	Onze	school	kent	een	‘dress-code’	voor	personeel.	 		 		 		 		
•	Er	zijn	op	onze	school	afspraken	over	fysiek	contact	tussen	leerkrachten	en	leerlingen.	 		 		 		 		
•		Over	gym	en	schoolzwemmen	zijn	aparte	afspraken	gemaakt.	De	rol	van	de	leerkracht	wordt	
			hierin	duidelijk	beschreven;	vooral	de	fysieke	ondersteuning	krijgt	hierbij	de	aandacht.	 		 		 		 		
•		Er	zijn	op	onze	school	afspraken	over	contacten	tussen	leerkrachten	en	leerlingen	na	
			schooltijd	op	school	(zoals	bijles	of	overblijven).	 		 		 		 		
•		Er	zijn	op	onze	school	afspraken	over	contacten	tussen	leerkrachten	en	leerlingen	
			buiten-het-schoolterrein.	Daarbij	is	aandacht	voor	e-mail,	internet,	telefoon	en	thuisbezoek.	 		 		 		 		

Bron: AVS, Gerda Leeuw

1			2			3			4			5

Foto: Hans Roggen
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Waar rook is, 
is niet altijd vuur
Onterecht	beschuldigd	van	seksuele	intimidatie

De	laatste	jaren	stijgt	het	aantal	meldingen	van	seksuele	intimidatie	en	seksueel	misbruik	

in	het	onderwijs.	Daar	tegenover	staat	dat	een	deel	van	het	onderwijspersoneel	ten	

onrechte	wordt	beschuldigd.

Tekst Jaan van Aken

Jeroen Pietersen is begin dertig en leerkracht op een 

basisschool in het midden van het land. Na schooltijd 

drinkt hij thee met zijn leerlingen, zoekt ze thuis op 

als ze jarig zijn en neemt kinderen mee naar het voet-

ballen. Pietersen chat met (oud)-leerlingen op MSN, 

stuurt ze berichtjes via het online vriendennetwerk 

Hyves en spreekt meisjes daarbij aan met ‘lieve’. Op 

vrijdagavond organiseert hij schooldisco’s voor zijn 

leerlingen en danst hij mee met de meisjes.

Jarenlang kraait er ouder noch directeur naar het 

gedrag van Pietersen. De omslag vormt de komst van 

directeur Jos Geurts en de signalen van een moeder 

en een collega dat hij te close is met leerlingen. “Die 

moeder vertelde me dat hij meisjes voortrekt. Ze heeft 

het gevoel dat zijn gedrag naar pedofilie neigt. Daarbij 

weet hij – volgens haar – alles van de kinderen: waar ze 

wonen, welke sport ze beoefenen en wat ze denken”, 

vertelt Geurts.

Een collega betrapt Pietersen in een omhelzing met een 

meisje, waarvan het vermoeden bestaat dat ze thuis 

seksueel misbruikt wordt. Directeur Geurts ziet zich 

voor een lastig dilemma geplaatst. “Niemand diende 

een officiële klacht in, maar zijn gedrag valt op. Hij 

overschrijdt grenzen van normaal contact tussen leer-

ling en leerkracht.” In mei en juli van dit jaar vinden 

twee gesprekken plaats. Pietersen schrikt en reageert 

verbaasd op de voorbeelden. Hij benadrukt dat er niets 

aan de hand is. “Ik heb hem gezegd dat we niet aan 

de poten van zijn stoel willen zagen, maar dat hij zijn 

gedrag moet herzien”, vertelt Geurts.

De afspraak is geen huisbezoeken meer op zijn initi-

atief. Buitenschoolse activiteiten als de disco en het 

bezoeken van voetbalwedstrijden zijn niet meer toege-

staan en hij onderhoudt geen contact meer met leerlin-

gen via MSN en Hyves.

Het lastige vond Geurts dat er geen duidelijke pro-

cedure is voor dit grensgebied. “Je weet niet op welk 

moment je welke stappen moet nemen. Het beste is 

voorzichtigheid te betrachten. Stel dat er niks aan de 

hand is, dan is iemand toch beschadigd.”

Contactgroep
De school is prima omgegaan met deze zaak, vindt 

Harry van den Berg, voorzitter van de Contactgroep 

Onterecht Beschuldigden (COB). De COB maakt mensen 

die onterecht beschuldigd zijn van seksueel misbruik 

of seksuele intimidatie wegwijs in de te nemen stappen 

en biedt ondersteuning aan slachtoffers. Jaarlijks mel-

den zo’n twintig mensen zich bij de groep van ongeveer 

honderd leden, veelal afkomstig uit het onderwijs en 

de gezondheidszorg.

Niet alle scholen reageren zo koelbloedig als die van 

Pietersen. “Als een leerling een signaal geeft dat er 

iets gebeurd zou kunnen zijn, staat doorgaans de hele 

school op zijn kop”, aldus Van den Berg. Een leerkracht 

wordt meestal direct geschorst. “Dat is meteen al een 

> thema zeden
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ernstige maatregel. Beter is af te spreken dat een leer-

kracht zich ziek meldt”, vindt Van den Berg.

Een directeur moet geen kant kiezen. “Stel vast dat er 

een probleem is dat je met elkaar serieus gaat aanpak-

ken.” Beide partijen krijgen een vertrouwenspersoon 

aangewezen. Belangrijk is hoe de schoolleider met 

publiciteit omgaat. “Als het verhaal in de krant komt, is 

iemand al veroordeeld voor het onderzoek gestart is.”

Het probleem zit hem volgens Van den Berg in de mel-

dingsplicht. Basisscholen moeten het vermoeden van 

een zedenmisdrijf (ontucht, aanranding, verkrachting) 

altijd melden bij het bevoegd gezag, dat vervolgens 

aangifte doet bij de politie. “Ik snap hoe die plicht ont-

staan is, door een school die een serieus geval onder de 

pet hield, maar nu escaleert de zaak al snel.”

Escalatie is te voorkomen door bemiddeling. “Wij vin-

den dat bemiddeling een centrale plaats in de klach-

tenprocedure moet krijgen.” De externe bemiddelaar 

gaat na of in een gesprek tussen beide partijen een 

oplossing bereikt kan worden. “In zo’n gesprek zou een 

meisje nog wel kunnen zeggen: ik was heel erg boos en 

heb gelogen. Later bij de politie of de klachtencommis-

sie is dat veel moeilijker.”

Verdachtenbankje
Voor een beschuldigde is het heel belangrijk zijn of 

haar leven niet te laten beheersen door de aanklacht, 

adviseert Van den Berg. Soms is daar therapeutische 

Toename aantal klachten seksuele 
intimidatie en misbruik

Het	is	onduidelijk	hoe	vaak	seksuele	intimidatie	en	sek-

sueel	misbruik	in	het	onderwijs	precies	voorkomen.	Niet	

alle	slachtoffers	treden	ermee	naar	buiten.	Wel	is	het	zo	

dat	de	cijfers	van	het	meldpunt	vertrouwensinspecteurs	

van	de	Onderwijsinspectie	stijgen.	Het	gaat	om	zaken	

tussen	personeel	en	leerlingen	en	leerlingen	onderling.	

In	het	schooljaar	2004-2005	ontving	het	meldpunt	146	

klachten	over	seksueel	misbruik	en	231	klachten	over	

seksuele	intimidatie.	Een	toename	van	meer	dan	100	

procent	vergeleken	met	het	voorgaande	schooljaar.	Ook	

in	2005-2006	was	een	toename	zichtbaar.	De	inspecteurs	

kregen	168	klachten	over	seksueel	misbruik,	dat	leidde	

tot	94	aangiften	en	27	veroordelingen.	De	282	klachten	

over	seksuele	intimidatie	leidden	tot	33	aangiften	en	twee	

veroordelingen.

Foto: Hans Roggen

>
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ondersteuning bij nodig. Ook overzien mensen soms 

niet wat de gevolgen kunnen zijn. “Schakel tijdig een 

advocaat in.”

Zover kwam het voor Hans Verbeek niet. De directeur 

van een basisschool in Limburg kreeg voor zijn ‘situatie’ 

nooit een officiële klacht aan de broek. Het probleem 

ontstond tijdens een voortgangsgesprek met Melissa, een 

18-jarige onderwijsassistente in opleiding die aan het 

begin stond van haar tweede stagejaar. Verbeek adviseert 

de vrouw onder andere haar gedrag en houding wat aan 

te passen. Hij houdt haar voor dat ze twee dingen kan 

doen: het gesprek als iets tussen hen beschouwen, of 

direct naar haar collega’s rennen om te klagen. Ze doet 

het laatste en meldt zich vervolgens ziek. Verbeek: “Haar 

school vertelde dat ze zich tijdens het gesprek geïnti-

mideerd voelde door mij. Een paar dagen later zei een 

collega dat ze dacht dat ik de deur op slot had gedraaid 

tijdens het gesprek. Ik heb al 25 jaar geen sleutels van 

die deur, geen idee ook waar ze zijn.”

Tel een gesloten deur en intimidatie bij elkaar op en 

het wordt heel vervelend, stelt Verbeek. “Ik werd hart-

stikke bang. Wat als ze bij de politie verklaart dat ik 

haar seksueel geïntimideerd heb? Waarbij ik zelf invul 

dat de intimidatie seksueel gericht was. Voor mijn 

gevoel kom je bij een aangifte meteen in het verdach-

tenbankje te zitten en mag jij uitleggen waarom het 

niet klopt.”

Hij had geen idee wat te doen en belde de voorzitter van 

de centrale directie en de AVS voor advies. “Doe ik aan-

gifte en wat communiceer ik wel en niet naar het team?

Het advies was niet direct aangifte te doen. Je haalt er 

een heleboel mee overhoop en je beschadigt ook jezelf.”

De AVS adviseerde ook naar het team heel open te zijn. 

Kort en feitelijk schetste hij hen de gang van zaken. 

“Het was spannend, mijn gevoel was: dit is een stok, 

als ze me willen slaan, kunnen ze het nu doen. Maar 

het overgrote deel van het team was boos, teleurgesteld 

en verbaasd over Melissa en ze hebben volgens mijn 

inschatting geen moment aan me getwijfeld.” Het emo-

tioneert Verbeek zichtbaar nog steeds.

Bij een onterechte beschuldiging is rehabilitatie een 

belangrijk onderdeel van de procedure. Meestal stuurt 

de directie een brief aan de ouders. “Daarin staat dat 

onderzoek heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat op 

de betrokkene niets valt aan te merken. Maar het alge-

mene beeld is toch ‘waar rook is, is vuur’, weet Van den 

Berg van de COB. Dit mechanisme is te bestrijden door 

duidelijk te maken dat er in dit geval helemaal geen 

sprake is van rook. “Doe er tegen collega’s niet geheim-

zinnig over, je hebt niks te verbergen. Dan erkennen 

mensen meestal wel dat er geen rook is.” <

*Namen van directeuren en betrokkenen zijn om privacy-
redenen gefingeerd.

Meer weten?
•	 	Om	‘echt’	misbruik	te	voorkomen	adviseert	het	ministerie	

van	Justitie	de	Verklaring	Omtrent	het	Gedrag	(VOG)	goed	

te	controleren	op	echtheid,	bij	het	aannemen	van	perso-

neel.	Het	ministerie	onderschepte	dit	jaar	twee	keer	een	

vervalste	VOG.	Kijk	voor	de	kenmerken	van	een	authen-

tieke	VOG	op	www.justitie.nl/vog.	
•	 	Meer	informatie	over	valse	beschuldigingen	vindt	u	op	

www.valsbeschuldigd.org,	of	lees	het	boek	‘Valse	zeden:	
valse	aangiften	in	zedenzaken’,	door	advocaat	Chris	Veraart.

•	 	Voor	vragen	over	uw	persoonlijke	situatie	of	een	probleem	

op	uw	school	kunt	u	terecht	bij	de	AVS	Helpdesk,		

tel.	030-2361010	of	helpdesk@avs.nl

“Doe er tegen collega’s niet 
geheimzinnig over, je hebt niks 
te verbergen.”

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

Plaats	ook	een	vacature	in	Kader	Primair	en/of	Kadernieuws!	Neem	contact	op	met	Recent,	
tel.	020-3308998,	info@recent.nl	of	kijk	op	www.recent.nl
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Respect ‘kweken’ 
door onderling contact
Overeenkomsten	groter	dan	verschillen	op	DE	Brede	School

Een	openbare,	een	islamitische	en	een	levensbeschouwelijke	school	delen	sinds	juli	van	dit	

jaar	één	gebouw	in	de	Amsterdamse	Bijlmer.	Kinderen	uit	verschillende	culturen,	maar	ook	

teams	met	uiteenlopende	achtergronden	komen	op	DE	Brede	School	met	elkaar	in	contact.	

“Het	principe	van	respect	voor	verschillen	stond	voorop,	evenals	gelijkwaardigheid	tussen	

man	en	vrouw.”

Tekst Ans Aerts

> thema zeden

Foto’s: Jan Groen
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Het gebouw waar de islamitische As Soeffahschool, 

openbare basisschool De Bijlmerhorst en levensbe-

schouwelijke basisschool De Polsstok zijn gehuisvest is 

laag, licht en ziet er toegankelijk uit. Elke school heeft 

een eigen vleugel, met een eigen ingang. De school-

pleinen lopen in elkaar over en om het gebouw heen. 

Binnendoor kun je van de ene naar de andere school 

lopen. Het centrale deel in het midden van het gebouw 

wordt gebruikt voor gezamenlijke activiteiten, zoals 

theatervoorstellingen.

Ook al vóór de nieuwe huisvesting ‘leenden’ de scholen 

al af en toe lokalen van elkaar. Er was regelmatig con-

tact en de scholen ontdekten dat ze meer met elkaar 

gemeen hadden, dan dat ze van elkaar verschilden. De 

keuze voor één gebouw leek een logische stap, maar 

voor De Polsstok moest wel eerst aan een aantal voor-

waarden worden voldaan. Marijke Blijleven, adjunct-

directeur van De Polsstok en manager van DE Brede 

School: “Het principe van respect voor verschillen 

stond voorop, evenals gelijkwaardigheid tussen man en 

vrouw. Dat laatste kwam voort uit onze vooroordelen 

over de islam, maar die konden we snel overboord zet-

ten. Voor de As Soeffahschool was die gelijkwaardig-

heid vanzelfsprekend.”

Hate-mails
Polarisatie in de samenleving was voor de scholen een 

directe aanleiding om meer contact met elkaar te zoe-

ken. Bart-Jan Commissaris, directeur van De Polsstok: 

“We merkten zo’n zes, zeven jaar geleden dat de tegen-

stellingen tussen verschillende groepen mensen in 

de samenleving groter werden en dat kinderen meer 

vochten met elkaar. Er was sprake van een duidelijke 

toename van de agressiviteit. Toen hebben we tegen 

elkaar gezegd: ‘Dit is niet wat wij wensen in onze maat-

schappij’. We zijn gaan overleggen en hebben gekeken 

hoe we meer konden samenwerken.” Rahmat Rahman, 

directeur van de As Soeffahschool vult aan: “Het feit 

dat we goed met elkaar kunnen samenwerken heeft 

niet alleen te maken met vertrouwen hebben in elkaar, 

maar ook met commitment. We komen voor elkaar op. 

Wij hebben op onze school bijvoorbeeld hate-mails 
gehad, waarin moslims voor niet al te mooie dingen 

werden uitgemaakt. Mijn collega’s van de andere scho-

len hebben het toen voor mij opgenomen. Andersom 

geldt ook dat niemand tegen mij nare dingen hoeft te 

zeggen over christenen. Ik ben dan de eerste persoon 

om zo iemand daarop aan te spreken.”

Onderwerpen als ‘normen en waarden’, ‘respect’ en 

‘omgangsvormen’ zijn voor de verschillende scho-

len hetzelfde gedefinieerd. Een open houding naar 

elkaar toe staat centraal. “Scholen die sterk aan hun 

geloofsovertuiging gekoppeld zijn, staan soms minder 

open voor andere overtuigingen, waardoor er minder 

ruimte is om te kijken naar de overeenkomsten”, denkt 

Commissaris. De manier waarop er naar sommige 

zaken vanuit de diverse scholen gekeken wordt ver-

schilt, maar hoe ermee wordt omgegaan is praktisch 

hetzelfde, volgens Ton Gloudemans, tot voor kort direc-

teur van De Bijlmerhorst. “Je kunt kinderen bijbrengen 

dat ze geen diefstal mogen plegen, omdat dat indruist 

tegen het gevoel van veiligheid van mensen en uit res-

pect voor het individu. Je kunt er ook aan toevoegen 

dat het niet mag, omdat je je naaste lief moet hebben, 

of omdat in de Koran staat geschreven dat het verboden 

is. Feit blijft dat je kinderen leert om met hun handen 

van andermans spullen af te blijven.”

Bejaardentehuis
Het begrip ‘burgerschapsvorming’ loopt als een rode 

draad door de scholen heen en komt automatisch aan 

de orde in de omgang van de leerlingen met elkaar. 

Daarnaast wordt er specifiek aandacht aan besteed in 

diverse projecten en activiteiten. “Zo hebben we bijvoor-

beeld projecten waarbij kinderen op bezoek gaan in 

een bejaardentehuis. En bij de opening van ons nieuwe 

gebouw hebben kinderen van de drie scholen gezamen-

lijk een toneelvoorstelling opgevoerd, die ze zelf had-

den geschreven en bedacht. Het fysieke bij elkaar zijn, 

brengt met zich mee dat ze niet meer om elkaar heen 

kunnen. De kinderen leren hierdoor elkaars verschillen 

kennen en leren die ook accepteren”, vertelt Rahman. 

De kinderen van de diverse scholen ontmoeten elkaar 

vooral tijdens de gezamenlijke buitenschoolse activitei-

ten. Ze gaan samen naar filosofieles, doen aan streetdan-
ce, basketbal, zang of toneel. Wekelijks nemen ongeveer 

250 kinderen deel aan de activiteiten. Een onderwerp 

als ‘geloof’ komt door het onderlinge contact automa-

tisch aan de orde, volgens Commissaris. “Kinderen zijn 

heel direct naar elkaar toe. Dus ze vragen gewoon aan 

een ander kind: ‘Waarom heb jij een hoofddoek op?’” 

Maar ook feesten worden gezamenlijk gevierd. Rahman: 

“Toen Sinterklaas vorig jaar op één van de andere scho-

len kwam, heb ik hem uitgenodigd om ook bij ons een 

kijkje te nemen. De kinderen vonden dat ontzettend 

leuk. Het Suikerfeest aan het einde van de Ramadan 

vieren we met de drie scholen samen en als er een 

kerstviering is, worden wij ook uitgenodigd.”

Respect
Merken de directeuren en de teams in de praktijk dat 

er meer respect is voor elkaar? Gloudemans: “Respect 

voor elkaar komt toch vooral tot uiting in gedrag. Dat 

kun je niet meten, of met indicatoren onderbouwen. 

Respect heeft ermee te maken dat je de ander echt ziet 

en accepteert dat hij of zij er is. Met onze drie scholen 

proberen we te bereiken dat de kinderen elkaar respec-

teren. Of we daarin slagen, weten we nog niet, maar 

“Het Suikerfeest aan het 
einde van de Ramadan vieren we 
met de drie scholen samen.”

>

Kader Primair  Oktober 2007 21



ad
ve

rt
en

ti
e

Oktober 2007  Kader Primair 22 



we denken dat we op een goede manier bezig zijn.” Het 

begrip ‘respect’ heeft ook met welbevinden te maken, 

volgens Commissaris. “Het gaat erom dat een kind 

zich veilig en vertrouwd voelt. Hier hebben kinderen 

de ruimte om elkaar te ontmoeten. Op het moment 

dat ontmoeting plaatsvindt, komen begrippen als ‘wel-

bevinden’ en ‘respect’ daar automatisch achteraan.” 

Kinderen van verschillende achtergronden staan in de 

praktijk minder tegenover elkaar en gaan meer met 

elkaar om, merkt Commissaris. “Dat hoeft niet automa-

tisch te betekenen dat ze ook thuis bij elkaar over de 

vloer komen, maar ze kennen elkaar. Daardoor zijn ze 

geneigd om naar de overeenkomsten te kijken en zijn 

de verschillen van minder belang.”

Radiostation
De scholen proberen de ouders zoveel mogelijk bij de 

activiteiten op DE Brede School te betrekken. Er zijn 

informatie- en themaochtenden, maar ouders krijgen 

bijvoorbeeld ook opvoedingsondersteuning of taal-

training. Ouders worden bovendien betrokken bij de 

gezamenlijke voorschool, bij de tussen- en naschoolse 

opvang en bij de activiteiten die in de vakanties plaats-

vinden. “We willen ouders laten meegroeien, zowel met 

de kinderen als met DE Brede School”, vertelt Rahman. 

Commissaris: “Het is een kwestie van een lange adem 

om ouders meer in de school te krijgen. Deels heeft 

dat te maken met het beeld dat de ouders van een 

school hebben; je brengt je kind er naartoe en je haalt 

het weer op. Maar het heeft ook te maken met de vrij 

traditionele manier waarop wij gewend zijn ouders te 

benaderen. Dat proberen we nu te veranderen, waar dat 

nodig is. Zo waren wij gewend om allerlei informatie 

schriftelijk aan ouders mee te delen. Op de Polsstok is 

echter 30 tot 40 procent van de kinderen Ghanees en in 

de Ghanese cultuur is het gebruikelijk om informatie 

mondeling over te dragen. Via een contactouder zijn 

we bij een lokaal radiostation in De Bijlmer terecht 

gekomen, waar wij iets hebben verteld over onze scho-

len en over het Nederlandse onderwijssysteem. Het 

bewuste radioprogramma bleek een grote luisterdicht-

heid te hebben. Vanaf dat moment hebben wij een veel 

beter contact gekregen met de Ghanese gemeenschap.” 

Niet alleen de ouders, ook de buurt wordt zoveel moge-

lijk betrokken bij de school. Zo is bij de buitenschoolse 

activiteiten en de tussen- en naschoolse opvang ook 

plaats voor kinderen die niet op DE Brede School zitten. 

Commissaris: “We stimuleren bovendien dat buurtac-

tiviteiten rondom de school plaatsvinden. Ons streven 

is dat DE Brede School een soort kloppend hart voor de 

wijk wordt.” <

“Het fysieke bij elkaar zijn, 
brengt met zich mee dat de 
kinderen niet meer om elkaar 
heen kunnen.”

Rectificatie

Per	abuis	staat	in	Kader	Primair	1	van	vorige	maand,	op	pagina	19,	vermeld	dat	het	betreffende	artikel	

geschreven	is	door	Andrea	Linschoten.	Echter,	de	auteur	van	het	dubbelportret	over	burn-out	is	Ans	Aerts.	

Onze	excuses	voor	de	verwarring.

Ton	Gloudemans Marijke	Blijleven Rahmat	Rahman Bart-Jan	Commissaris
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Een school vol 

kleine Lolita’s
‘Kinderen	zijn	geen	kopietjes	van	volwassen’

Expliciete	muziekclips,	websites	als	hoehetmoet.nl	en	schaars	geklede	’sterren’	als	Paris	

Hilton:	het	mediabeeld	anno	2007	sijpelt	ook	door	in	de	basisschool.	“Leerkrachten	

weten	soms	niet	waar	ze	moeten	kijken	bij	een	seksueel	getinte	playbackact	ter	ere	van	

hun	verjaardag.”	Is	het	de	taak	van	scholen	om	hun	leerlingen	–	en	teamleden	–	seksuele	

normen	en	waarden	mee	te	geven?	En	zo	ja,	hoe	dan?

Tekst Larissa Pans

> thema zeden

Foto: Hans Roggen
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Dat de grens tussen leuk en gênant soms zo is over-

schreden, merkt projectleider Anke Visser van het 

Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). “Tijdens 

een training sprak ik leerkrachten die zeiden dat ze 

soms bij een playbackact van leerlingen of bij het aan-

horen van de meeste gore raps gewoon niet wisten waar 

ze moesten kijken. Ze schaamden zich rot voor wat er 

op het podium vertoond werd.”

Op verzoek van het ministerie van OCW zette Visser 

het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) op dat 

zich richt op de preventie en bestrijding van ongewenst 

gedrag in onderwijssituaties. Het project bestaat sinds 

1993, maar wordt steeds aangepast aan de hedendaagse 

samenleving. Want zeden veranderen, mede onder 

invloed van internet. Clips, kleding en ‘doktersspelle-

tjes’ worden geïmiteerd en waar vroeger meteen werd 

gedacht dat er iets mis was met het gezin of de buurt, 

is dat nu niet zo gemakkelijk vast te stellen. Internet is 

in bijna ieder gezin voorhanden en scholen krijgen met 

die invloed en de bijbehorende consequenties dan ook 

massaler te maken.

Paniek
De Inspectie van het Onderwijs liet dit voorjaar weten 

een onderzoek in te stellen naar de omvang van seksu-

eel gedrag tússen basisschoolleerlingen, naar aanlei-

ding van een Netwerkuitzending. Visser: “Scholen die 

in het nieuws kwamen met excessen, blonken uit in 

afdekken en niet doorpakken. Schoolleiders kunnen 

heel goed regels opstellen als ‘je mag niet rennen in de 

gang’, maar zodra het over iets seksueels gaat, ontstaat 

er paniek. Maar je moet het er wel over hebben, een 

antwoord formuleren. Dan krijgt een incident ook niet 

meteen zo’n enorme zwaarte.”

Visser benadrukt dat het overbrengen van seksuele 

normen en waarden geen ‘papieren beleid’ moet zijn, 

maar bedacht moet worden vanuit praktijkvoorbeel-

den. “Je moet het dóen! En vooral geen last hebben van 

schaamte. Het is geen maatschappelijk probleem, zoals 

te dikke kinderen, waar de school weer iets aan moet 

doen. Je hebt er als school zélf last van dat meester 

Henk zich ongemakkelijk voelt bij een Britney’tje in bij-

behorende outfit. Kinderen bedoelen het goed, vinden 

het stoer om die clips na te doen, maar ze kunnen ook 

geprikkeld worden om na te denken over iets anders.”

Fu*k
Een andere zichtbare uiting van de geseksualiseerde 

samenleving is kleding. Visser haalt het voorbeeld aan 

van een basisschool in Zoetermeer die een verbod op de 

zogenaamde ‘shockshirts’ heeft ingesteld. “Leerlingen 

kwamen op school met T-shirts waar teksten op ston-

den als Fu*k, Porn Star, If you think I am a bitch, you should 
see my mother. Die school heeft aangegeven dat soort 

T-shirts niet te tolereren. Als kinderen toch zo’n shirt 

dragen, moeten ze het T-shirt binnenstebuiten dragen. 

Het gaat om de kwestie: weet wat je draagt en is dat 

nou wel leuk? Veel scholen durven uit gêne het kleed-

gedrag van leerlingen of personeel niet aan te roe-

ren, maar leerkrachten hebben het er wel over in de 

lerarenkamer.”

Niet alleen leerlingen zouden onderdeel moeten zijn 

van de huisregels omtrent seksuele normen en waar-

den, ook voor het team gelden bepaalde codes. Visser: 

“Er staan zat Pabo-juffen voor de klas waarbij de kin-

deren – als de leerkracht iets op het bord schrijft of 

zich bukt – uitzicht hebben op haar string of bilspleet. 

Dat draagt niet bij aan je autoriteit als juf.” De pro-

jectleider realiseert zich dat het stellen van dergelijke 

regels misschien vreemd zijn in een tijd waarin alles 

moet kunnen en het individu bepaalt, maar een school 

moet volgens haar duidelijke grenzen aangeven: zo wil-

len wij het hier hebben! Haar tip om het nut van deze 

regels over te brengen: “Je moet de regels vertalen naar 

het belang van de ander, anders wordt het ’t opgeheven 

vingertje.”

Kamervragen

Mirjam	Sterk	is	Tweede	Kamerlid	voor	het	CDA	en	heeft	

onder	anderen	‘jongeren’	in	haar	portefeuille.	Onlangs	

stelde	ze	Kamervragen	over	grensoverschrijdend	sek-

sueel	gedrag	van	jongeren.	Sterk	is	voorstander	van	het	

opnemen	van	seksuele	voorlichting	in	de	Kerndoelen	

van	basis-	en	middelbare	scholen.	“Ik	vraag	me	af	of	

seksuele	voorlichting	op	dit	moment	sterk	genoeg	ver-

ankerd	is	in	de	Kerndoelen	en	of	de	Inspectie	er	ook	

daadwerkelijk	naar	kijkt.”	Sterk	hoopt	dat	met	de	ant-

woorden	op	haar	Kamervragen	duidelijk	wordt	of	dit	het	

geval	is.	Wat	ze	in	ieder	geval	niet	wil,	is	scholen	op	dit	

punt	de	wet	voorschrijven.	“Ik	wil	niet	opleggen	wat	er	

precies	moet	gebeuren.	Ik	vind	wel	dat	het	doorgeven	

van	seksuele	normen	en	waarden	begint	bij	het	basis-

onderwijs	en	doorloopt	naar	het	middelbaar	onderwijs.”	

Sterk	ziet	het	liefst	dat	scholen	een	soort	totaalpakket	

aanbieden	aan	hun	leerlingen:	“Maatschappelijke	feno-

menen	als	de	gangsta-cultuur	op	TMF,	gephotoshopte	

modellen	en	expliciete	sekssites	moeten	worden	uit-

gelegd	op	school.	Kinderen	en	jongeren	moeten	leren	

hoe	ze	grenzen	kunnen	stellen.	Ik	zou	graag	willen	dat	

kinderen	weerbaar	gemaakt	worden,	vooral	omdat	ze	al	

jong	geconfronteerd	worden	met	seksuele	beelden	en	

teksten.	Weerbaarheid	kunnen	leerlingen	ook	leren	tij-

dens	gymnastiek	of	bij	het	kringgesprek.	Schoolleiders	

zijn	wat	mij	betreft	prima	in	staat	om	daar	invulling	aan	

te	geven.”

>
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Maak	werk	van	uw	professionele	ontwikkeling:	volg	

een	opleiding,	training,	een-	of	tweedaagse	bij	de	

AVS.	Uw	vragen	staan	centraal	en	het	verrijkt	uw	

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

en	maatschappelijke	verantwoordelijkheid.	Bekijk	het	

aanbod	van	de	AVS	School	for	Leadership.

Heeft	u	een	specifieke	vraag	voor	uzelf	of	uw	team?	

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

werk	training	volgen?		Alle	trainingen	kunnen	we	aanpassen	

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

De	AVS	Professionaliseringsgids	aanvragen?	Mail		

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

AVS	School	for	Leadership/maatwerk	en	advies.

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

	 Raadpleeg	de	professionaliseringsgids	2007–2008

Haal het beste uit uzelf en uw team

goed onderwijs door goed management
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Uit een inventarisatie van het Nationaal Instituut voor 

Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) 

blijkt dat 45 procent van de scholen alleen aandacht 

schenkt aan seksuele voorlichting als de kinderen 

ernaar vragen. Visser ziet dat niet als een probleem; 

wat haar betreft gebeurt het overbrengen van sek-

suele normen en waarden als een organisch geheel. 

Het loopt door alle lessen heen, is onderdeel van de 

schoolregels. “Seksuele voorlichting moet geen apart 

vak zijn, het moet verweven zitten in het schoolbeleid. 

Het gaat eerder om sociaal-emotionele ontwikkeling, 

dan puur alleen seksuele voorlichting. Ik geloof hei-

lig in het moment bij kinderen, je moet er meteen 

op reageren. Als kinderen elkaar op het schoolplein 

begroeten met ‘hé bitch’ of ‘chickie’, kun je toch zeg-

gen ‘verzin maar een ander woord’? Het sterke van de 

basisschool is dat een meester of juf de groep máákt 

en veel invloed heeft. Scholen zeggen vaak ‘daar gaan 

we niet over, dat is de maatschappij’. Maar het is jóuw 

school, je hebt er weldegelijk wat over te zeggen!” 

Visser verzucht: “Ik zou willen dat gedrag van kinde-

ren weer kinderlijk wordt in plaats van dat ze zich 

gedragen als volwassen kopietjes. Wat is er mis met 

Kinderen voor Kinderen?” <

Meer weten?

•	 	Het	PPSI	heeft	een	toolkit	samengesteld	waaruit	scholen	

kunnen	halen	wat	ze	nodig	hebben,	bijvoorbeeld	regels,	

spellen	over	taal	en	kleding,	en	praktijkvoorbeelden.	

Zie	www.ppsi.nl

•	 	De	website	www.seksuelevorming.nl,	met	allerlei	gratis	

voorlichtingsmateriaal	voor	scholen,	is	van	de	Rutger	

Nisso	Groep.

•	 	Volgende	week	vinden	in	Amersfoort	twee	congressen	

plaats	over	seksuele	vorming	en	leerlingen.	Op	11	oktober:	

Bimbo’s, bro’s en coole collega’s, georganiseerd	door	

de	APS	(PPSI)	en	op	12	oktober:	Masterclass Seksuele & 

 relationele vorming in het primair onderwijs. Hoe pak je 

het aan? door	de	Rutgers	Nisso	Groep.

Kerndoelen
Basisscholen kunnen dus wel degelijk sturing geven 

aan hoe ze het willen hebben, is de overtuiging van 

Visser. Sterker nog: Visser roept schoolleiders op om 

die taak op zich te nemen. “Het hoort in de Kerndoelen 

thuis bij een veilige leefomgeving. Los daarvan is 

een schoolleider of leerkracht ook een opvoeder. Het 

zomaar accepteren in de trant van ‘het is mode’ of 

‘iedereen playbackt Britney’, vind ik geen excuus. 

Schoolleiders moeten in samenspraak met het team 

grenzen stellen. Je moet het toch niet willen dat er in 

je school allemaal kleine Lolita’s rondlopen?”

Foto: Gerard Helt

Anke	Visser:	“Seksuele	voorlichting	moet	geen	
apart	vak	zijn,	het	moet	verweven	zitten	in	het	
schoolbeleid.”

“Schoolleiders kunnen heel goed 
regels opstellen als ‘je mag niet 
rennen in de gang’, maar zodra het 
over iets seksueels gaat, ontstaat 
er paniek.”
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De spagaat van 
geheimhouding en 
meldplicht
Hoe	vertrouwelijk	is	de	vertrouwenspersoon?

Vrijwel	iedere	school	heeft	een	vertrouwenspersoon.	Rondom	deze	taak	bestaan	veel	

misverstanden.	Vooral	als	het	gaat	om	het	wel	of	niet	geheim	houden	van	incidenten	die	

leerlingen,	ouders	of	leerkrachten	melden.	“Als	je	niets	met	een	klacht	mag	doen,	komt	er	

ook	geen	oplossing.”

Tekst Bert Nijveld

In de jaren negentig zijn diverse wetten aangenomen 

die moeten helpen de veiligheid op scholen te ver-

groten. Zo zijn scholen in het primair- en voortgezet 

onderwijs verplicht een klachtenregeling en een klach-

tencommissie in te stellen. Besturen hebben zich daar-

voor over het algemeen aangesloten bij landelijke en 

regionale klachtencommissies. Het klachtrecht is een 

onderdeel uit de Wet op de Kwaliteitszorg. Diezelfde 

wet legt geen verplichting op als het gaat om het aan-

stellen van een vertrouwenspersoon (de bve-sector heeft 

deze verplichting overigens wel vastgelegd in haar 

cao). Toch adviseren samenwerkende organisaties van 

schoolbesturen, ouders, schoolleiders en vakbonden in 

een modelklachtenregeling voor het po en vo om wel 

interne en/of externe vertrouwenspersonen aan te stel-

len. De meeste scholen hebben daaraan gevolg gegeven. 

De interne vertrouwenspersoon is werkzaam in de 

school zelf, de externe vertrouwenspersoon is een onaf-

hankelijke, door het bestuur aangewezen functionaris.

Toestemming
Op Nutsbasisschool Burgst in Breda is Marijke van Eil, 

samen met een collega, al bijna tien jaar vertrouwens-

persoon. “Ik had als remedial teacher en tegenwoordig 

als intern begeleider al met veel verschillende mensen 

contact, vaak ook op vertrouwelijk terrein”, verklaart 

ze de reden waarom deze taak aan haar is toebedeeld. 

“Het komt voor dat mensen je in vertrouwen iets willen 

zeggen, vaak willen ze gewoon hun verhaal kwijt. Ze 

weten dat het gesprek in elk geval vertrouwelijk blijft. 

En meestal hoef je daar verder niets mee.” 

> thema zeden

“Er zijn situaties waarbij 
het individuele belang 
ondergeschikt is aan het 
algemene belang.”
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Minder vrijblijvend wordt het als het om echte klachten 

gaat. Van Eil: “Als mensen komen klagen, dan vind ik 

dat je daar iets mee moet. Maar nooit zonder daarvoor 

eerst toestemming te hebben van de klager. Je moet de 

mensen meenemen in het proces. Als je niets met een 

klacht mag doen, komt er ook geen oplossing.” 

 Gaat het om vermeende strafbare feiten dan heeft de 

vertrouwenspersoon zelfs de plicht de verkregen infor-

matie door te geven aan het bevoegd gezag, ongeacht 

de wens tot geheimhouding van de klager. Van Eil heeft 

zo’n situatie al eens meegemaakt. “Een collega werd 

seksuele intimidatie verweten. Dat is overduidelijk een 

voorbeeld van een klacht waar je echt iets mee moet. Ik 

heb dat bij het bestuur gemeld. Vervolgens wordt een 

trein in beweging gezet en wordt het je al heel snel uit 

handen genomen.” 

Dilemma
Het grootste misverstand over de vertrouwensper-

soon is dat deze een geheimhoudingsplicht heeft. 

Regelmatig komt het voor dat ouders een klacht neer-

leggen bij een vertrouwenspersoon en hem of haar 

tegelijkertijd vragen er niets mee te doen, weet Corrie 

Doeleman. Doeleman is één van de tien vertrouwens-

inspecteurs die bij de Inspectie van het Onderwijs 

werkzaam zijn. De taken van de vertrouwensinspecteur  

richten zich op de preventie en bestrijding van seksueel 

misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs, op 

fysiek en psychisch geweld en op klachten en signalen 

rondom discriminatie en radicalisering. Mensen met 

vragen, meldingen en klachten kunnen direct contact 

zoeken met de functionaris. In contacten die zij heeft 

met vertrouwenspersonen komt het dilemma van ver-

trouwelijkheid en geheimhouding regelmatig aan de 

orde. “Wanneer het klachtsignaal echter betrekking 

heeft op het functioneren van iemand in de school – 

dat kan een leerkracht zijn maar ook een ouder die vrij-

willigerswerk doet – en de mogelijkheid bestaat dat de 

veiligheid van leerlingen in het geding is, dan gaat het 

eerder genoemde dilemma spelen”, weet Doeleman. 

“De vertrouwenspersoon is iemand waarmee je ver-

trouwelijk kunt spreken, maar dat wil niet zeggen dat 

volledige geheimhouding gevraagd kan worden. Er zijn 

situaties waarbij het individuele belang ondergeschikt 

is aan het algemene belang.”

De vertrouwensinspecteur benadrukt dat het van 

belang is dat de vertrouwenspersoon direct aan 

het begin van het gesprek haar of zijn positie ten 

opzichte van de meldplicht helder maakt. Zeker als 

het gaat om een klacht over seksuele intimidatie of 

misbruik: ‘u mag het mij vertellen, maar weet dat ik 

het bevoegd gezag moet informeren’. Wil de klager 

dit niet, dan kun je doorverwijzen naar de externe 

vertrouwenspersoon.

Doeleman: “Het is goed onderscheid te maken tussen 

de interne en de externe vertrouwenspersoon. De inter-

ne vertrouwenspersoon valt binnen het wettelijk kader 

van de meldplicht. Wanneer de interne vertrouwens-

persoon op de hoogte is van een klacht over seksueel 

misbruik of intimidatie, dan heeft deze de plicht het 

bestuur daarvan in kennis te stellen. Voor de externe 

vertrouwenspersoon geldt dat niet.”

Voorkomen
Volgens Doeleman kan de vertrouwenspersoon een rol 

spelen bij het voorkomen van incidenten. “De interne 

vertrouwenspersoon moet een herkenbare functie zijn 

in de school. Zij zijn degenen die met een bepaalde 

antenne door de school lopen. Niet elk incident leidt 

tot een klacht. Het is van belang signalen op te pakken 

en na te denken over mogelijke maatregelen om die 

incidenten te voorkomen. Voor de interne vertrouwens-

persoon is het van belang om zicht te houden op hoe 

incidenten worden behandeld. Vertrouwenspersonen 

zijn dé mensen die regelmatig het veiligheidsbeleid 

binnen de school ter sprake kunnen brengen.” <

“De interne vertrouwenspersoon 
is degene die met een bepaalde 
antenne door de school loopt.”
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Zeden
Afgelopen	maand	heeft	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunnen	reageren	op	onderstaande	stelling.	

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

> uw mening telt – webpoll

vooral	voor	mannelijke	collega’s.	Die	moeten	zeer	alert	zijn	

en	dat	beïnvloedt	uiteraard	het	spontane	gedrag	naar	de	

meiden	toe.	Zo	kunnen	zij	bij	het	omkleden	voor	de	gym-	en	

zwemlessen	niet	in	de	kleedkamers	komen	om	de	meiden	

aan	te	sporen	op	te	schieten.	Dat	moet	voor	een	gesloten	

deur	gebeuren.	Omdat	tot	nu	toe	mondelinge	afspraken	

voldoen,	vinden	wij	het	niet	nodig	een	gedragscode	op	

papier	te	zetten.	Misschien	ga	ik	daarover	anders	denken	als	

ik	met	klachten	te	maken	krijg.	Maar	dat	is	in	mijn	34-jarige	

loopbaan	nog	nooit	voorgekomen.”

Michael Moore, directeur pcbs De Vlindertuin in 

Heerhugowaard

“Lichamelijk	contact	tussen	leerkracht	en	leerling	is	niet	

nodig.	Je	kunt	verbaal	veel	doen	door	bijvoorbeeld	

troostende	woorden	te	uiten	tegen	een	verdrietig	kind.	

Uitzondering	hierop	kan	een	kleuter	zijn	die	net	gevallen	is.	

Dan	kan	de	juf	het	kind	best	even	op	schoot	nemen	en	

troosten.	Mannelijke	collega’s	moeten	dit	niet	doen.	

Studenten	moeten	zich	dat	realiseren	en	-	als	ze	problemen	

hebben	met	deze	gedragsregel	-	geen	kleuterleider	worden.	

Want	bij	ellende	door	fysiek	contact	gaat	het	altijd	om	een	

mannelijke	leerkracht.	Onze	school	heeft	geen	gedragscode	

op	papier	staan.	Mijn	team	weet	zo	wel	wat	die	inhoudt.	

Verder	hangen	hoofdgedragsregels	als	‘pas	op	je	woorden’,	

‘iedereen	hoort	erbij’	en	‘handen	thuis’	in	elk	lokaal.	In	een	

veilig	schoolklimaat	is	die	letterlijke	aai	over	de	bol	onnodig.	

Conclusie:	ik	kies	voor	antwoord	drie.”

Tekst Mariëtte Schrader

Nieuwe webpoll
De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunt	

reageren	luidt:	Ik begrijp niet waarom het zo lastig is om 

mensen te vinden die in het onderwijs willen werken.

•	 	Helemaal	mee	eens.	Het	is	de	leukste	baan	van	de	wereld!

•	 	Deels	eens.	Toen	ik	begon	was	ik	enthousiast,	inmiddels	

zie	ik	nadelen:	bijvoorbeeld	slechte	salariëring	tegen	

steeds	meer	verantwoordelijkheden.

•	 	Oneens!	Ik	snap	het	juist	heel	goed.	Wie	wil	er	nu	werken	

in	een	sector	waar	men	slecht	gewaardeerd	en	slecht	

betaald	wordt,	en	waarin	de	werkdruk	alsmaar	toeneemt?	

Het	onderwijsvak	heeft	zijn	aanzien	en	bijbehorend	

respect	verloren. <

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

Veel aandacht en gedragsregels voor het (lichamelijk) 

contact tussen leerlingen en onderwijspersoneel 

belemmeren het werk en staan een goed contact tussen 

leerling en leerkracht in de weg.

[29%]

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

leerling	heenslaan	kan	meer	doen	dan	woorden.	En	

gymlessen	bijvoorbeeld	worden	bijna	onmogelijk	om	te	

geven.	Wederzijds	vertrouwen	moet	de	basisregel	zijn!

[46%]

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

afspraken	zijn	over	het	(lichamelijk)	contact	tussen	

leerkracht	en	leerling,	maar	de	balans	slaat	een	beetje	

door.

[25%]

3	 	Oneens.	Duidelijke	afspraken	voorkomen	narigheid	

achteraf	en	hoeven	een	goede	relatie	met	een	leerling	niet	

in	de	weg	te	staan.

Enkele reacties

Hans van Tongerlo, directeur rk Spoorbuurtschool in Anna 

Paulowna

“Gelukkig	heb	ik	in	mijn	lange	onderwijscarrière	slechts	twee	

onaangename	ervaringen	opgedaan:	eenmaal	diende	een	

ouder	een	klacht	bij	mij	in	over	een	leerkracht,	en	eenmaal	

werd	bij	de	politie	aangifte	tegen	een	collega	gedaan.	De	

impact	was	enorm.	Om	dergelijke	ervaringen	te	voorkomen	

hebben	we	toen	een	schriftelijke	gedragscode	afgesproken.	

Deze	voldoet	goed.	Leerkrachten	en	leerlingen	weten	nu	hoe	

ze	zich	bijvoorbeeld	horen	te	gedragen	bij	gymnastieklessen,	

tijdens	feestavonden	en	op	school	kampen.	Ook	staat	in	de	

gedragscode	dat	leerkrachten	geen	leerlingen	thuis	mogen	

uitnodigen	of	op	schoot	mogen	nemen	en	dat	bij	een	één-op-

één-gesprek	de	deur	van	het	klaslokaal	moet	openstaan.	

Ieder	schooljaar	nemen	we	de	gedragscode	door.	Zo	staat	

er	nu	ook	in	dat	leerkrachten	niet	met	leerlingen	mogen	

e-mailen,	chatten	en	msn-en.	Ik	ben	het	dus	eens	met	optie	

drie.	Duidelijke	afspraken	voorkomen	ellende	en	staan	een	

positieve	relatie	met	leerlingen	niet	in	de	weg.”

Tamara Spruit, directeur rkbs Paus Joannes in Rotterdam-

IJsselmonde

“Ik	ben	het	gedeeltelijk	met	de	stelling	eens:	aandacht	voor	

dit	onderwerp	is	goed	maar	de	balans	is	wel	doorgeslagen,	
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Kurt van Kasteren, manager zorgvernieuwing van 

Reinaerde Kind & Jeugd, vertelt welke aanleidingen er 

waren voor de registratie. “Kinderen met een ontwik-

kelingsachterstand of beperking krijgen niet altijd een 

indicatie voor verlengde dagopvang. Ouders van kinde-

ren die bij ons in zorg zijn vroegen daarom of wij ook 

naschoolse opvang konden bieden. Ook ZML-scholen, 

waar wij ambulante ondersteuning bieden, benaderden 

ons over buitenschoolse opvang (bso), omdat zij dat 

straks eveneens moeten gaan bieden. Verder komen er 

steeds meer leerlingen met een rugzakje. Zij redden het 

wel in het reguliere onderwijs, maar de bijbehorende 

bso kan net een brug te ver zijn. Door onze opvang te 

laten registreren als buitenschoolse opvang, kunnen 

deze kinderen nu bij ons terecht.”

Reinaerde biedt naschoolse opvang in de regio Utrecht 

op vijf locaties: in Overvecht en Leidsche Rijn in 

Utrecht en in Zeist, Nieuwegein en Veenendaal. Voor de 

eerste drie locaties is de registratie rond, bij de laatste 

twee is deze nog in behandeling.

Van Kasteren bevestigt dat er veel belangstelling is voor 

de gespecialiseerde bso: “We rekenen op 32 kinderen 

per locatie en ik krijg nu zo’n twee aanvragen per dag 

binnen.”

De Dr. D. Herderschêeschool in Utrecht is een van de 

scholen die contact heeft met Reinaerde over de gespe-

cialiseerde bso. Locatieleider speciaal onderwijs Irma 

Manuputy: “Om zicht te krijgen op de behoefte aan 

bso zijn wij met drie scholen voor speciaal onderwijs 

via een enquête aan het inventariseren wat de ouders 

willen. Wij werken hierbij samen met Reinaerde en 

Abrona. We vinden het belangrijk dat de bso niet bij 

ons op school plaatsvindt. Onze leerlingen zouden 

dan het idee kunnen krijgen dat ze de hele dag met 

school bezig zijn. Een andere omgeving voor hun vrije 

tijd zou beter zijn. Maar uit de enquête moet blijken 

of de ouders dat ook willen. Dat is voor ons leidend.”

Voor Manuputy is er nog een reden om met bso bezig 

te zijn. “Sinds wij een prachtig nieuw onderkomen 

hebben in de wijk Zuilen, hebben zich veel nieuwe 

leerlingen aangemeld die dicht bij onze school wonen. 

Wanneer kinderen langere tijd met een busje onder-

weg naar huis zijn, lukt het ouders vaak wel om op 

tijd thuis te zijn of iets te regelen. Maar deze kinderen 

reizen niet met het busje en zijn dus vroeg klaar. Een 

aantal van deze ouders vraagt daarom bij ons naar 

bso. Deze ouders wijzen wij nu op de gespecialiseerde 

 buitenschoolse opvang van Reinaerde.” <

> Meer	informatie:	www.reinaerde.nl

> Een	suggestie	voor	de	rubriek	‘Zo	kan	het	ook’?	
Mail	naar	communicatie@avs.nl

‘Reguliere bso kan net een brug te ver zijn’
Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	problemen	–	of	kansen	–	

aan.	Kinderen	uit	het	speciaal	onderwijs	of	rugzakleerlingen	krijgen	niet	altijd	een	zorgindicatie	

voor	gespecialiseerde	naschoolse	opvang.	Nu	zorgaanbieder	Reinaerde	zijn	gespecialiseerde	

buitenschoolse	opvang	heeft	laten	registreren,	kunnen	ouders	deze	opvang	zelf	inkopen	en	via	de	

Belastingdienst	in	aanmerking	komen	voor	kinderopvangtoeslag.

Tekst Andrea Linschoten

> zo kan het ook

Foto: Inge Hondebrink, Reinaerde
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AVS Voordeel
Alleen	voor	AVS-leden

Ahrend Office Products• 
Alberts• 
Canon• 
Cards ICT Solutions• 
Douwe Egberts Coffee Care• 
Elsevier Overheid• 
Epson• 
Heutink• 
Kluwer• 

Koks Gesto• 
Loyalis schaderegeling• 
OHRA verzekeringen• 
Rabobank• 
 SMART Technology  • 
distributed by VSV
Wortell• 

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 
Dat is het idee achter AVS Voordeel. AVS leden krijgen  korting 
bij bovengenoemde bedrijven. 

Voor meer informatie kijkt u op www.avs.nl > Vereniging > 
AVS Voordeel of mail de AVS: voordeel@avs.nl
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Voor kwaliteitsverbetering in het sbo is opbrengstge-

richtheid een belangrijk streven. Bij aanmelding op een 

sbo-school wordt van de school verwacht dat deze voor 

de leerling een ontwikkelingsperspectief formuleert, 

om ‘eens een dubbeltje, altijd een dubbeltje’ te voorko-

men. Niet de ontwikkeling op zijn beloop laten, maar 

actief sturing geven door op basis van het geformuleer-

de perspectief de leerling steeds passende uitdagingen 

voor te leggen. Vorderingen signaleren, plannen bijstel-

len en doorontwikkelen. Voor leerlingen in het sbo is 

het ontwikkelingsperspectief een belangrijk onderdeel 

van de handelingsplanning. Het is bovendien een 

instrument waarmee men de didactische en sociaal-

 emotionele ontwikkeling kan volgen. Daarbij dient 

men de onderwijsleeromgeving optimaal in te richten, 

om het werken met een ontwikkelingperspectief het 

juiste gestalte te geven. Uitzicht op ontwikkeling ligt 

dicht tegen recht op Passend onderwijs.

In de Salamanca Verklaring van de Unesco (1994) staat 

onder meer dat:

•  ieder kind een fundamenteel recht heeft op onder-

wijs en in staat moet worden gesteld een acceptabel 

niveau van leren te bereiken en op peil te houden;

•  ieder kind unieke eigenschappen, interesses, moge-

lijkheden en leerbehoeften heeft;

•  opleidingen moeten worden ontworpen en onder-

wijsprogramma’s ingevoerd, die rekening houden 

met deze eigenschappen en leerbehoeften;

•  allen met speciale onderwijsbehoeften toegang moe-

ten hebben tot reguliere scholen die hen opnemen 

in een kindgericht, pedagogisch klimaat dat in staat 

is aan hun behoeften tegemoet te komen.

Dit wijst erop dat het werken met ontwikkelingsper-

spectief van elementair belang is en niets nieuws!

Waarschuwing
 Op dit moment – of was dat eigenlijk altijd al zo? – 

ligt erg veel nadruk op rekenen en taal/lezen. Dé sleu-

telvakken waarmee voortgaande en verdere ontwikke-

ling mogelijk wordt. Maar veel sbo-leerlingen worden 

wel erg sterk door deze taal- en rekenbril bekeken. 

Terwijl juist deze kinderen vaak over andere talen-

ten beschikken: aanleg voor het visueel/ruimtelijke, 

het lichamelijk/kinesthetische of het natuurgerichte 

talent. Je kunt je dus afvragen of het wijs is alleen 

rekenen en taal te meten en al die andere ontwikke-

lingsgebieden te laten liggen. 

En is het ontwikkelingsperspectief ook niet een abso-

lute voorwaarde die we op bijna alle gebieden van ons-

zelf en de samenleving kunnen toepassen? Hoe zit het 

met het ontwikkelingsperspectief van de leerkracht, 

de directeur of de conciërge? En dat van de school of 

wat voor een instituut dan ook? Of de buurt of de stad 

waar de kinderen wonen? Ontwikkelingsperspectief 

is wat veertig prachtwijken hebben als de middelen 

daarvoor loskomen. <

Meer weten?
Onlangs	vond	een	studiedag	over	ontwikkelingsperspec	tief	

plaats	in	Goes.	Onderwijsinspectie,	enkele	LVS-software		pro-

ducenten	en	directeuren	en	ib’ers	van	sbo-scholen	(good	

practices)	kwamen	bijeen.	Deze	dag	wordt	bij	voldoende	

belangstelling	herhaald	op	andere	plaatsen	in	het	land.	

Mocht	u	hiervoor	belangstelling	hebben,	neem	dan	contact	

op	met	de	AVS,	Bob	Ravelli,	tel.	030-2361010.

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

Leerlingzorg.

Pleidooi voor 
ontwikkelingsperspectief
De	Inspectie	nam	enige	jaren	geleden	het	ontwikkelingsperspectief	voor	leerlingen	in	het	

speciaal	basisonderwijs	(sbo)	op	in	de	toezichten.	Voor	veel	scholen	was	dat	een	verrassing,	

maar	na	wat	verwarring	en	zoeken	ging	men	aan	de	slag.	Volledig	uitgewerkte	en	passende	

systemen	zijn	echter	nog	niet	overal	voorhanden.	Wat	mogen	we	eigenlijk	verwachten	van	werken	

met	het	ontwikkelingsperspectief?	

Tekst Bob Ravelli

Kader Primair  Oktober 2007 33



‘Wachtlijsten bso 
zeggen eigenlijk 
helemaal niets’
Meningen	verdeeld	over	aanpassen	schooltijden

Onlangs	bracht	de	Taskforce	Buitenschoolse	opvang	het	rapport	uit	met	aanbevelingen	

om	de	wachtlijsten	in	de	kinderopvang	te	bestrijden.	De	Taskforce	adviseert	onder	andere	

de	schooltijden	aan	te	passen.	Wat	vindt	het	veld	daarvan?

Tekst Peter Hamers

De buitenschoolse opvang (bso) maakt een enorme 

groei door. In 2007 zullen in vergelijking met 2006 

35.000 kinderen meer gebruik maken van deze voor-

ziening. Desondanks zal er nog een aanzienlijke 

wachtlijst bestaan van 20.000 kinderen. Dat staat in 

het rapport van de Taskforce Buitenschoolse opvang. 

De Taskforce, onder leiding van Bruno Bruins, doet 

een aantal aanbevelingen om deze wachtlijst op te 

lossen. Naast aanbevelingen op het gebied van huis-

vesting en personeel, de rol van de gemeente, het 

inrichten van een kenniscentrum en de inzet van een 

Waarborgfonds pleit de Taskforce voor het aanpassen 

van school- en bso-tijden aan elkaar. Staatssecretaris 

Dijksma neemt in haar plan van aanpak veel aan-

bevelingen over van de Taskforce en stelt extra geld 

beschikbaar. De aanpassing van de schooltijden wil ze 

echter overlaten aan ouders, scholen en leerkrachten 

zelf. Hoe denken betrokkenen hierover?

Bruno Bruins, voorzitter van de Taskforce 
Buitenschoolse opvang
“Op grond van veel gesprekken die wij hebben gevoerd, 

zijn we tot de conclusie gekomen dat de opvang beter 

georganiseerd moet worden en beter afgestemd op 

het kind. Het steeds zeulen met kinderen doordat de 

school- en buitenschoolse opvangtijden zo versnipperd 

zijn, is niet bevorderlijk voor hun rust. Daarom heb-

ben wij voor de langere termijn de aanbeveling gedaan 

om een brede discussie op gang te brengen over het 

terugbrengen van deze versnippering naar twee blok-

ken: school en naschoolse opvang. Wetgeving is wat 

mij betreft niet de beste route om tot een andere dag-

indeling te komen. Het is vooral een discussie die met 

ouders moet worden gevoerd. Als de bso professioneel 

is, vind ik het geen probleem dat ook jonge kinderen 

een gedeelte van de week naar de bso gaan. Zelf heb ik 

onze kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd gedurende 

twee dagen in de week toevertrouwd aan de zorgen van 

een kinderdagverblijf. Die opvang in de crèche geldt 

voor hele dagen, en is dus veel langer dan de naschool-

se opvang - maar onze kinderen gingen er altijd hup-

pelend naar toe.”
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Tineke Hoedemaker, directeur Koningin Beatrixschool 
in Leeuwarden
“Een goede aansluiting van de onderwijstijden op de 

bso is fijn voor ouders, maar ik vind niet dat scholen 

daarvoor hun nek moeten uitsteken. Kinderopvang is 

een taak van de ouders zelf, maar ik begrijp ook wel 

dat wij als school onze ogen niet kunnen sluiten voor 

dit probleem. Bij ons is de bso goed geregeld. Ouders 

kunnen kiezen tussen drie mogelijkheden: twee stich-

tingen van de gemeente en één particuliere stichting. 

De kinderen worden op school opgehaald met een taxi 

en naar de bso gebracht. Iedereen is tevreden over deze 

regeling. Ik ben tegenstander van een continurooster, 

omdat ik kijk naar wat nodig is voor goed onderwijs. 

Het onderwijsleerproces in een continurooster is slecht 

voor leerlingen én leerkrachten. Goede, lange pauzes 

zijn belangrijk!”

Gjalt Jellesma, voorzitter van de Belangenvereniging 
van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)
“De discussie moet in een veel breder verband worden 

gevoerd. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat moet 

erbij worden betrokken en ook Economische Zaken. 

Een goede kinderopvang kan bijdragen aan het vermin-

deren van de files. Ik denk dat het tijd wordt dat het 

belang van een kwalitatief en kwantitatief goede kin-

deropvang in Nederland doordringt. De cijfers zijn veel-

zeggend: in de afgelopen anderhalf jaar zijn er 55.000 

plaatsen bijgekomen in de bso. Het blijkt dat er steeds 

meer vier- en vijfjarigen gebruik van maken. Veel van 

hen komen uit het informele circuit; zodra de moge-

lijkheden er zijn kiezen hun ouders echter voor de for-

mele bso, omdat ze daar dagelijks op kunnen vertrou-

wen. Een buurvrouw, opa of oma die de kinderen van 

school ophaalt, vormt geen stabiele basis. Wachtlijsten 

in de bso zeggen eigenlijk helemaal niets. Als de hui-

dige 20.000 zijn opgelost, zullen er weer 20.000 nieuwe 

kinderen op de wachtlijst staan. De groei zal onverbid-

delijk doorgaan.”

Berend Plant, directeur van openbare basisschool 
Olympia in Amsterdam
“Wat mij betreft moet het uitgangspunt zijn dat wij als 

onderwijsinstelling ons werk goed moeten doen en dat 

de bso kinderen op een professionele manier begeleidt. 

Ik wil met het onderwijs niet de verzorgende kant op; 

daar zijn welzijnsinstellingen voor. Ik vind wel dat er 

goed overleg moet zijn tussen scholen, gemeente en 

kinderopvanginstellingen om te komen tot een opti-

male vorm van voor- en naschoolse opvang. Daar zijn 

we hier met zijn allen goed in geslaagd. Dat neemt niet 

weg dat ik persoonlijk vind dat ’s ochtend om acht uur 

beginnen met de les veel te vroeg is. Daar ben ik beslist 

geen voorstander van. Voor kinderen van vier jaar is het 

niet prettig om van ’s ochtend half acht tot ’s avonds 

half zeven van huis te zijn. Dat is niet in het belang van 

het kind.”

Lenny Versteeg, voorzitter MO-groep Kinderopvang, 
brancheorganisatie voor de kinderopvang
“De groep kinderen die naar de bso gaat, groeit. Het 

is hard nodig om de wachtlijsten weg te werken. 

Aanpassen van de dagindeling van kinderen biedt abso-

luut soelaas voor de toekomst. Maar nog belangrijker 

is dat een effectieve samenwerking tussen onderwijs 

en kinderopvang dan pas echt mogelijk wordt. Bso en 

onderwijs moeten naadloos op elkaar aan sluiten. We 

moeten daarbij kijken naar de huidige maatschappelij-

ke ontwikkelingen. Schooltijden van nu zijn gebaseerd 

op de traditie waarin de kinderen tussen de middag 

naar huis gaan. Steeds meer ouders werken, maar de 

traditie verandert niet mee. De dagindeling voor kin-

deren raakt daardoor versnipperd en de bso vult vooral 

de gaten. Ons streven is elke dag, ook woensdag, van 

8.00 tot 14.00 uur naar school. ‘s Middags is er ruimte 

voor zinvolle vrijetijdsbesteding en ontspanning. 

Betere combinaties met sport, cultuur en kunst zijn 

dan mogelijk en onderwijsprogramma’s en bso kun-

nen beter op elkaar aansluiten. Een geschiedenisles op 

school bijvoorbeeld, waarbij de bso het museumbezoek 

voor haar rekening neemt, is een win-win situatie.” >
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Peter de Baar, 
directeur van basisschool de Boemerang in Tilburg
“Wij hebben hier bijna een ideale situatie. Onze school 

is gevestigd in een multifunctionele ruimte waar ook 

de kinderopvang is gehuisvest. Ophalen en wegbrengen 

van kinderen naar de bso is bij ons niet nodig. Een con-

tinurooster zoals wij dat hanteren, werkt positief. Het 

blijkt dat er bij scholen met een continurooster minder 

wachtlijsten zijn dan bij andere scholen. Dat is ook 

logisch, omdat de spreiding beter is. Op andere scholen 

neemt één van de ouders op woensdag vaak vrij om zelf 

de kinderen op te vangen, waardoor er meer druk op 

de andere dagen van de week komt. Ik ben ook positief 

over de pedagogische kracht van een continurooster. 

Samen eten is daar een belangrijk onderdeel van. 

Na het eten gaan de kinderen samen buiten spelen. 

Zo komen de kinderen in een evenwichtig ritme van 

samen leren, spelen, leren, eten, spelen en weer leren. 

Dat geeft uitstekende kansen voor goed onderwijs. Veel 

kinderen gaan na de lessen naar de bso. Ik was bang dat 

de tijd die de kinderen van huis zijn te lang zou zijn, 

maar dat blijkt mee te vallen. De professionaliteit van 

de kinderopvang is daarin bepalend. Dat zit in Tilburg 

wel goed; de kinderopvang ontwikkelt zich nog steeds.”

Michiel Wigman, directeur AVS
“Het landelijk aanpassen van schooltijden is de grootst 

mogelijke onzin. In bepaalde situaties zal het goed 

zijn. En als scholen, ouders en buitenschoolse opvang 

daarvoor kiezen, vindt de AVS dat prima. Maar als een 

paar mensen in Den Haag kiezen voor een generieke 

oplossing, wil dat niet zeggen dat zo’n oplossing overal 

past. Wachtlijsten zijn een hype; het wordt overdreven. 

We moeten het probleem juist kleiner maken. Het gaat 

slechts over 1,1 tot 1,3 procent van alle kinderen. Waar 

hebben we het eigenlijk over? Wachtlijsten zullen altijd 

blijven bestaan. De capaciteit zal sowieso stijgen; het 

is een commerciële business en we moeten dat gewoon 

overlaten aan de economische principes van vraag- en 

aanbod. Natuurlijk ben ik blij dat de staatssecretaris 

de beslissing over het aanpassen van de schooltijden 

wil overlaten aan de scholen zelf, maar ik ben er nog 

niet helemaal gerust op. De MO-groep heeft een goede 

lobby gevoerd; het is niet te voorspellen wat de Tweede 

Kamer zal doen.” <

>	Kijk	voor	meer	informatie,	waaronder	de	aanbevelin-

gen	van	de	Taskforce	Buitenschoolse	opvang	(rapport	

‘Groeistuipen!’),	het	plan	van	aanpak	van	Sharon	Dijksma	

(brief )	en	het	Scholenpanelonderzoek	bso	van	de	AVS	op	

www.avs.nl	>	Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Opvang.
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‘Professionaliteit 
staat voorop’
Bestuurlijke	betrokkenheid	van	ouders

Sinds	2005	is	een	door	de	landelijke	onderwijsorganisaties	ingestelde	werkgroep	

Ouderbetrokkenheid	actief.	Aanleiding	vormde	een	aantal	risicovolle	ontwikkelingen,	

zoals	de	hoge	verwachtingen	van	ouders	en	moeilijk	bereikbare	ouders.	Deze	maand	

verschijnt	vanuit	de	werkgroep	de	brochure	‘De	bestuurlijke	betrokkenheid	van	ouders	

in	het	onderwijs’,	met	diverse	voorbeelden	van	hoe	de	afstand	tussen	ouders	en	bestuur	

verkleind	kan	worden.

Tekst Heike Sieber en Bert Nijveld

Afgelopen	zomer	werd	het	manifest	‘Versterking	ouderbetrokkenheid	op	school’	aangeboden	aan	beide	staatssecretarissen	
van	Onderwijs	door	de	diverse	ouder-	en	onderwijsorganisaties,	waaronder	de	AVS	(Ton	Duif	en	Heike	Sieber,	respectievelijk	
7e	van	links	en	3e	van	rechts)	.
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De brochure is de uitkomst van een deelonderzoek 

onder besturen en bovenschools managers. Dit onder-

zoek concludeert dat breed ingezet moet worden op 

ouderbetrokkenheid. Daarbij wordt niet in de eerste 

plaats gedacht aan bestuurlijke participatie, maar 

meer aan een vorm van raadpleging en advisering van 

en door ouders. Ook de vorm van verantwoording is 

een aandachtsgebied. De brochure geeft diverse voor-

beelden van hoe de afstand tussen ouders en bestuur 

verkleind kan worden, zoals: frequent in contact zijn 

met een delegatie ouders, jaarlijkse bezoeken aan elke 

school en in gesprek gaan met ouders, het instellen van 

klankbordgroepen en denktanks, betere informatie-

voorziening over zaken als geld, onderwijs, organisatie 

en ontwikkeling.

Gaat het om de bestuurlijke positie en deelname van 

ouders dan kan aangesloten worden bij de principes 

van good governance. Bestuurszetels zouden op voor-

dracht van ouders, in combinatie met selectie op ken-

nis en kwaliteit, ingenomen kunnen worden. 

Breed inzetten
Het genoemde onderzoek richtte zich op het meeden-

ken en meebeslissen op school- en bestuursniveau. 

De geïnterviewde bovenschools managers vinden dat 

ouderbetrokkenheid vooral op school zelf vorm moet 

krijgen. Ouders herkennen zich volgens hen hoofd-

zakelijk op het microniveau van de school en pas in 

tweede instantie in de organisatie als geheel. En als dan 

toch op bestuurlijk niveau geparticipeerd wordt, staat 

professionaliteit voorop. De selectie voor een nieuwe 

bestuurszetel vindt in eerste instantie plaats op beleids-

matige kennis.

Besturen geven aan bestuurlijke betrokkenheid van 

ouders zeer wenselijk te vinden. Ze ervaren het als een 

vacuüm en verbeterpunt dat de MR vaak niet zo stevig 

is dat er sprake is van brede inspraak. Bij bestuurlijke 

betrokkenheid denken ze niet alleen aan vertegenwoor-

diging in het bestuur, maar ook aan het beleidsmatig 

meedenken door ouders. Zij zien mogelijkheden om de 

deelname van ouders te intensiveren, bijvoorbeeld door 

resonansgroepen in te stellen. 

Uitkomsten van ouderraadplegingen kunnen mede 

beleidsbepalend zijn. Besturen zien een actieve taak 

voor zichzelf weggelegd door goed te luisteren naar 

ouders en in gesprek te gaan over onderwerpen waarbij 

de organisatie een spiegel en klankbord van ouders 

nodig heeft. 

Volgens het onderzoek denkt driekwart van de school-

organisaties na over verdere mogelijkheden om ouders 

bestuurlijk betrokken te maken en te houden. De 

ontwikkeling van denktanks en resonansgroepen is al 

groeiende. Dit illustreert dat het veld in beweging is. 

Verbetering van de ouderbetrokkenheid komt de kwa-

liteit van het onderwijs ten goede, zo is de algemene 

gedachte.

Werkgroep
De intentieverklaring ‘school-ouderbetrokkenheid’ van 

eind 2005 vormde het startpunt voor de werkgroep 

Ouderbetrokkenheid. De ondertekenaars van de verkla-

ring – de minister van OCW, ouder- en besturenorga-

nisaties, AVS en onderwijsvakorganisaties – maakten 

daarin afspraken over hoe elk vanuit de eigen rol 

en verantwoordelijkheid een concrete bijdrage zou 

’De afstand is groot’

ASKO	is	een	groot	schoolbestuur	in	Amsterdam.	Ook	binnen	dit	

bestuur	is	ouderparticipatie	een	belangrijk	onderwerp.	Volgens	

Trudy	Pas,	bovenschools	manager,	heeft	de	ouderbetrokkenheid	

een	flinke	impuls	gekregen	door	de	voor-	en	vroegschoolse	

educatie.	Ouders	worden	gestimuleerd	om	in	het	verlengde	van	

het	programma	bij	te	dragen	aan	de	ontwikkeling	van	hun	kind.	

Er	kwamen	ouderkamers	en	oudercontactfunctionarissen.	De	

samenwerking	tussen	welzijn	en	onderwijs	is	geïntensiveerd.	

“De	belangstelling	voor	de	ontwikkeling	van	hun	kinderen	is	

een	gegeven	waar	je	op	in	moet	spelen”,	aldus	Pas.	“Ouders	

zijn	weldegelijk	betrokken	bij	wat	er	op	school	gebeurt.”	

Iets	meer	reserve	toont	zij	als	het	gaat	om	deelname	aan	het	

bestuur.	“Wij	hebben	een	bestuur	van	outsiders.	Bestuursleden	

worden	aangetrokken	op	basis	van	expertise,	vaak	zijn	het	

academici.	Maatschappelijk	betrokken	mensen.	Bestuursleden	

bij	ons	zitten	vrij	lang,	dus	we	hebben	weinig	doorstroming.	

Het	hoogste	niveau	waarop	ouders	bij	ons	participeren	is	de	

gemeenschappelijke	MR.	Maar	het	is	wel	belangrijk	dat	de	

invloed	van	ouders	groter	wordt:	hoe	groter	de	betrokkenheid	

van	de	ouders,	des	te	beter	het	is	voor	de	kinderen.”

Zou	zij	bestuurlijke	betrokkenheid	wel	willen	stimuleren?	“Ik	ga	

niet	over	de	samenstelling	van	het	bestuur.	Het	is	denk	ik	wel	

belangrijk	dat	bestuursleden	vanuit	het	perspectief	van	ouders	

kunnen	denken.	Aan	de	ene	kant	is	het	wenselijk	jonge	mensen	

bij	het	bestuur	te	betrekken,	aan	de	andere	kant	is	een	groot	

verloop	niet	goed.”	Zij	constateert	enige	terughoudendheid	

bij	directeuren	op	dit	onderwerp.	“Je	moet	ouders	ook	leren	

participeren	en	dat	vraag	de	nodige	aandacht	vanuit	de	

schoolleiding.	Je	kunt	in	al	je	enthousiasme	ouders	niet	steeds	

meer	taken	geven	zonder	ze	daarin	goed	te	begeleiden.	In	de	MR	

zijn	daar	uitgesproken	regels	voor	vastgelegd.	Heb	je	die	niet,	

dan	moet	je	goed	nadenken	over	de	kaders.	Hoe	leer	je	ouders	

mee	te	denken	over	de	organisatie	en	over	de	inhoud	van	het	

onderwijs?”

De	afstand	van	bestuursleden	naar	ouders	is	groot.	Volgens	

Pas	kun	je	van	vrijwilligers	niet	vragen	veel	tijd	te	steken	in	het	

verkleinen	van	die	afstand.	“Zelfs	het	contact	tussen	het	bestuur	

en	de	directeuren	is	beperkt,	laat	staan	dat	met	ouders.	Je	ziet	

steeds	meer	besturen	op	afstand	en	op	hoofdlijnen	ontstaan.	

Maar	de	maatschappelijke	betrokkenheid	en	het	denken	over	

ouderparticipatie	wordt	natuurlijk	wel	onderschreven.	Het	is	

goed	die	te	voeden	met	praktijkvoorbeelden.”

>
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Ruim	5200	schoolleiders,	adjunct-directeuren,	locatie-

leiders	en	bovenschools	managers	gingen	u	voor.	Sluit	u	

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

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

promi	nente	sprekers.	Bezoek	het	AVS-symposium		

Tijd voor ondernemerschap	op	11	oktober	in	Zwolle.	

Als	u	zich	nu	aanmeldt	voor	het	symposium	en	tegelijker-

tijd	lid	wordt	van	de	AVS,	ontvangt	u	15% extra korting	
op	de	toegangsprijs	voor	leden	(van	120	euro).

	

Meer	informatie	over	het	symposium	en	het	lidmaatschap	

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

Of	bel	AVS	ledenservice:	030-2361010.

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

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

Word nu lid van de grootste 
schoolleidersvereniging

goed onderwijs door goed management

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

ruim 75 euro korting!
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 kunnen leveren aan het versterken van de betrokken-

heid van ouders op school. Aanleiding vormde een aan-

tal risicovolle ontwikkelingen, zoals de hoge verwach-

tingen van ouders, groepen moeilijk bereikbare ouders 

en de drempel die veel ouders ervaren in hun contacten 

met de school. Het zwaartepunt lag daarbij bij het 

betrekken van moeilijk bereikbare ouders. Als uit-

vloeisel daarvan ging in 2006 het Platform Allochtone 

Ouders van start.

Vanaf 2006 tot zomer 2007 heeft de werkgroep 

Ouderbetrokkenheid diverse initiatieven genomen. 

Zo verscheen naast de meeste recente brochure over 

bestuurlijke ouderbetrokkenheid onder andere een 

handzame brochure over de rechten en plichten rond-

om ouderbetrokkenheid. Afgelopen juli werd het mani-

fest ‘Versterking ouderbetrokkenheid op school’ aange-

boden aan beide staatssecretarissen van Onderwijs (zie 

foto). De ondertekende (ouder- en onderwijs)organisa-

ties verbinden zich daarin tot het zetten van stappen 

die de onderlinge betrokkenheid moeten stimuleren en 

vergroten.  

Eensluidend
Rob Limper, directeur van de Vereniging voor Openbaar 

Onderwijs (VOO) en voorzitter van de werkgroep 

Ouderbetrokkenheid: “De bereidheid om ouderbetrok-

kenheid te stimuleren en ouders te betrekken bij het 

schoolleven van het kind is groot.” Volgens hem was 

dan ook sprake van een duidelijke eensluidendheid in 

de werkgroep. “We staan voor een gezamenlijke aan-

pak om dit onderwerp op de agenda te krijgen en te 

houden. De bedoeling is voor kinderen de meest ideale 

schoolpraktijk te realiseren.”

Hij stelt vast dat er al het nodige vastligt als het gaat 

om bestuurlijke betrokkenheid. “In het openbaar 

onderwijs heeft bij twee bestuursvormen minimaal 

eenderde van de bestuursleden zitting op voorspraak 

van ouders. Dat is dus al wettelijk geregeld. In het bij-

zonder onderwijs is sprake van particulier initiatief 

en is de betrokkenheid van oudsher aanwezig. Op het 

moment dat je die ouderlijke invalshoek mist, zoals bij 

de vorming van een college van bestuur, moet je in de 

gaten houden of de betrokkenheid wel in voldoende 

mate bestaat.”

De werkgroep Ouderbetrokkenheid heeft haar werk-

zaamheden deze zomer afgesloten. Maar nog niet hele-

maal, zo blijkt. Limper: “De staatssecretaris is het met 

ons eens dat er een budget moet komen om alles wat 

geformuleerd is blijvend onder de aandacht te brengen 

van de onderwijsorganisaties. Denk bijvoorbeeld aan 

het organiseren van regionale bijeenkomsten. 

Medio oktober wordt ook de website www.ouders 

bijdeles.nl gelanceerd, waarop we good practices verza-

melen van methodieken om ouders bij de school te 

betrekken.” <

Meer weten?
•	 	De	brochure	‘De	bestuurlijke	betrokkenheid	van	ouders	

in	het	onderwijs’	kunt	u	downloaden	via	www.avs.nl	>	

Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Ouders,	of	tegen	verzend-

kosten	bestellen	bij	de	secretaris	van	de	werkgroep	

Ouderbetrokkenheid,	J.	Niels,	j.niels@bkonet.nl.	De	
brochure	richt	zich	op	schoolbesturen	van	respectievelijk	

po/vo	en	(v)so.	

•	 	Eerdere	publicaties	van	de	werkgroep	Ouder	betrokken-

heid,	de	intentieverklaring	en	het	manifest	vindt	u	

eveneens	op	www.avs.nl	>	Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	

Ouders.

•	 	De	AVS	School	for	Leadership	biedt	ondersteuning	op	het	

gebied	van	oudercommunicatie	en	medezeggenschap.	

Raadpleeg	hiervoor	de	AVS	Professionaliseringsgids	

2007/2008	of	kijk	op	www.avs.nl	>	Professionalisering,	

en	download	de	gids.	

•	  www.oudersbijdeles.nl	(medio	oktober)

Heike	Sieber	(h.sieber@avs.nl)	is	adviseur	bij	de	
AVS	op	het	gebied	van	Onderwijs	&	Leerlingzorg.	

Namens	de	AVS	participeert	zij	in	de	werkgroep	

Ouderbetrokkenheid.

Methodes om ouders te betrekken bij 
schoolbeleid

Besturen	zien	een	actieve	taak	weggelegd	voor	zichzelf	door	

goed	te	luisteren	naar	ouders	en	in	gesprek	te	gaan	over	

onderwerpen	waarbij	de	organisatie	een	spiegel	en	klankbord	

nodig	heeft.	Hieraan	wordt	op	verschillende	manieren	invulling	

gegeven:

•	 	Versnellingskamer	(vertegenwoordiging	van	ouders	van	alle	

scholen	die	geen	lid	zijn	van	de	MR.	Vooraf	wordt	een	digitale	

agenda	verspreid	onder	de	deelnemers,	waarna	een	brainstorm	

plaatsvindt	en	onderwerpen	die	ouders	aandragen	geprioriteerd	

worden.	Vervolgens	vindt	er	een	discussie	plaats	tussen	

ouders	en	leerkrachten	in	gemengde	groepen	in	de	vorm	van	

een	focussessie.	De	conclusies	hieruit	worden	vertaald	naar	

een	beleidsstuk.	Tot	slot	vindt	terugkoppeling	plaats	aan	de	

deelnemers	-	en	in	een	vervolg	aan	de	achterban.)

•	 Themabijeenkomsten,	ouderplatforms	en	klankbordgroepen

•	 Schoolbezoeken	door	bestuur

•	 Ledenraad

•	 GMR

•	 Informatieverstrekking	

•	 Oudercontactpersonen

•	 Ouderverenigingen	en	ouderraden

•	 Raadplegingen	(zoals	enquêtes)

Bron: Heike Sieber, AVS
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Startersperikelen
Project	helpt	starters	uit	zwak	sociaal-economisch	milieu	baan	behouden

Alle	beginnende	leerkrachten	hebben	het	moeilijk	in	het	eerste	jaar	voor	de	klas,	maar	

beginnende	allochtone	leerkrachten	hebben	het	vaak	extra	moeilijk.	Dat	extra	onsje	

lastigheid	geldt	ook	voor	starters	uit	andere	sociaal	zwakkere	groepen,	in	diverse	sectoren.	

Wat	kunnen	we	als	onderwijssector	leren	van	een	project	voor	startende	Italiaanse	

bakkers?

Tekst Trieneke van Manen

De	Italiaanse	branche	organisatie	voor	bakkers	heeft	een	eigen	professionele	opleiding.	
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Allochtone leerkrachten ervaren meer dan andere 

starters dat ouders hen niet helemaal serieus nemen 

of juist extra kritisch zijn op met name hun taal- en 

rekenvaardigheid. Collega’s twijfelen of ze wel echt de 

startbekwaamheden hebben gehaald en over de juiste 

vaardigheden beschikken om een goede leerkracht 

te zijn. Directies besteden soms te weinig aandacht 

aan de vaardigheid van een team in het omgaan met 

verschillen en diversiteit. Kortom, voor de jonge, 

allochtone collega is dat vaak een schok. Zij voelen 

zich Nederlander, zijn hier geboren en spreken de 

taal even goed als hun Nederlandse leeftijdsgenoten. 

Zij zien Nederland als het land waar ze horen en hun 

carrière willen opbouwen. Uit recente cijfers van het 

Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) blijkt dat 

maar voor weinig onderwijsmanagers de inzet van 

(meer) allochtoon personeel een belangrijke issue is in 

de organisatie. In het speciaal onderwijs, waar relatief 

veel allochtone leerlingen zitten, wordt het thema 

belangrijker gevonden dan in het basisonderwijs. Dat 

geldt ook voor de grote steden en voor zwarte scho-

len. Toch onderschrijft de helft van de managers het 

evenredigheidsprincipe (afspiegeling van multicultu-

rele samenleving) en denkt 60 procent dat allochtone 

leerkrachten een brugfunctie hebben naar allochtone 

ouders en een rolmodel zijn voor allochtone leerlingen 

(41 procent).

Het is jammer dat jonge, goed geschoolde en start-

bekwame mensen door bijvoorbeeld deze problemen 

het onderwijs alweer snel verlaten. Naast allochtone 

starters lopen starters uit (andere) sociaal zwakkere 

milieus tegen vergelijkbare problemen aan. Om beter 

in staat te zijn deze gemotiveerde mensen te behou-

den voor het onderwijs heeft het SBO in 2005 het 

project ‘Behoud van starters’ opgezet. Een project dat 

Europees werkt onder de naam Equal OP, in samenwer-

king met Echo, expertisecentrum diversiteitsbeleid, 

en de AVS. Het project is een vervolg op Full Color, dat 

erop gericht was (allochtone) Pabo-studenten te werven 

en te behouden. Equal OP richt zich op de fase daarna, 

wanneer de studenten starters zijn geworden. Het 

project wisselt ervaringen uit met projecten in België 

en Italië die hetzelfde doel hebben: het behouden 

van starters uit zwakke sociaal-economisch milieus. 

Dit hoeven niet per definitie starters in het onder-

wijs te zijn. Bakkers in Italië kampen met dezelfde 

problemen…

Milaan
Equal OP organiseerde voor de zomer een uitwisselings-

bijeenkomst met een ‘projectpartner’ uit Italië, Un 
Mestiere Antico Nuova Opportunità (UOMO) uit Milaan. Het 

accent lag vooral op het leren van de Italiaanse aanpak. 

In Italië hebben de opleidingen veel te maken met 

uitvallers, vooral door de zwakke sociaal-economische 

omstandigheden waarin de deelnemers verkeren. 

Eigenlijk is het leren van een vak niet hun eerste zorg, 

maar het voorzien in de meest basale dingen van het 

leven: een dak boven je hoofd, eten, de juiste identi-

teitspapieren en geld voor levensonderhoud. Reguliere 

opleidingen bieden onvoldoende reële kansen voor 

deze groep jonge mensen. UOMO is daarom op zoek 

gegaan naar partners, die naast het bieden van kennis 

en praktijkervaring ook kunnen voorzien in een baan 

en stagevergoeding tijdens de opleiding. Uiteindelijk 

sloot UOMO een contract af met de brancheorganisatie 

voor bakkers. Deze heeft een eigen professionele oplei-

ding en onderhoudt goede contacten met haar leden. 

De brancheorganisatie heeft een kwaliteitsstandaard, is 

trots op oude tradities en heeft een directeur die zeer 

ondernemend is en compassie heeft met mensen voor 

wie de wereld soms minder rooskleurig is.

De stagebiedende bakkersbedrijven zijn vaak klein, 

zodat het voor de leerling mogelijk is om alle facetten 

van het vak te leren: van inkoop tot financieel manage-

ment en PR. Iedere leerling verdient een minimumloon 

en kan zich daardoor focussen op het leren van het vak 

en ervaring opdoen in een reguliere arbeidssituatie.

De groep van leerlingen die momenteel via de bran-

cheorganisatie en UOMO in opleiding is, is heel divers. 

Jong, oud, man, vrouw, een burn-out geraakte voor-

malig psychotherapeut, allochtonen en deelnemers 

uit zeer zwak sociaal-economische omstandigheden. 

Maar allemaal stralen ze van ambitie om dit een suc-

ces te laten worden. De projectleider kent iedereen bij 

naam en vooral ook waar men op dit moment staat in 

de opleiding. Trots laten de deelnemers zien hoe ze 

pasta’s maken en hoe brood zoveel kunstige vormen 

kan krijgen.

Les
Succesfactoren van deze aanpak zijn natuurlijk de 

garantie op een baan, het contract met de branche-

organisatie, maar ook de kwaliteitsstandaarden van de 

opleiding en een projectleider die iedereen persoonlijk 

In Italië hebben de opleidingen 
veel te maken met uitvallers, 
vooral door de zwakke sociaal-
economisch omstandigheden 
waarin de deelnemers verkeren.

De stagebiedende bakkers-
bedrijven zijn vaak klein, zodat 
het voor de leerling mogelijk 
is om alle facetten van het vak 
te leren.

>
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volgt, feedback geeft en waarnodig ook corrigerend 

optreedt naar de leerling en stagebiedende bakker. Het 

is ook de projectleider die in staat is deze aanpak van 

diversiteit op de agenda van de politiek verantwoorde-

lijke mensen te krijgen. Zo propageert de burgermees-

ter van Milaan deze aanpak inmiddels ook in andere 

branches. 

Het bakkersproject laat zien dat diversiteit veel ver-

schillende vormen kent, niet alleen mensen met een 

kleurtje. En dat het een goed idee is om zakelijke 

afspraken te maken met een branche. In de onderwijs-

sector zou dat een bestuur kunnen zijn of wellicht 

op het niveau van lokaal onderwijs. Daarnaast is het 

wenselijk om na te denken over welke rol de Pabo kan 

spelen om (allochtone) starters met de gewenste kwa-

liteit in de school te krijgen en te houden. Ook is een 

verantwoordelijke voor het project nodig, die én heel 

betrokken is bij de professionele ontwikkeling van de 

deelnemers én in staat is alle partners in het traject 

aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Tot slot 

is het van belang om de resultaten van een dergelijk 

traject op de politieke agenda te krijgen. <

Meer weten?
Het	project	Equal OP	wordt	eind	dit	jaar	afgerond.	

In	Nederland	hebben	we	dan	goedwerkende	netwerken	voor	

startende	allochtone	leerkrachten.	Binnen	deze	netwerken	

is	ruimte	voor	Inspiration Day’s, expertmeetings	en	ronde-

tafelgesprekken	met	po-	en	vo-directies.	Ook	zijn	de	resul-

taten	van	een	tweetal	onderzoeken	beschikbaar:

•	 	‘De	doorstroom	van	biculturele	leraren	in	leidinggevende	

functies’

•	 	‘Leidinggeven	aan	een	divers	samengesteld	team’

In	België	bestaat	inmiddels	een	opleiding	voor	kinderverzor-

ging	en	kleuterleidsters	op	basis	van	competentieprofielen,	

waardoor	studenten	uit	een	zwak	sociaal-economisch	milieu	

gericht	en	effectief	kunnen	werken	aan	een	goede	kwalifica-

tie	en	een	goede,	langdurige	werkplek	vinden.

Zie	ook	www.onderwijsarbeidsmarkt.nl/full-color	en	
www.echo-net.nl

Trieneke	van	Manen	(t.vanmanen@avs.nl)	is	
adviseur	bij	de	AVS	en	houdt	zich	onder	andere	

bezig	met	professionalisering,	persoonlijk	en	

effectief	leiderschap,	integraal	personeelsbeleid,	

organisatieontwikkeling	en	kwaliteitszorg.	Namens	de	AVS	is	

zij	betrokken	bij	het	project	Equal OP.
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Hulp bij nieuwe Pensioenwet

ABP	helpt	werkgevers	bij	invoering	nieuwe	regels

Sinds	1	januari	2007	is	er	een	nieuwe	Pensioenwet,	die	de	Pensioen-	en	Spaarfondsenwet	

vervangt.	Vanaf	2008	zijn	vrijwel	alle	elementen	hieruit	verplicht.	Transparantie	en	

soliditeit	zijn	de	kernbegrippen	van	de	nieuwe	wet.	ABP	voldoet	inmiddels	aan	de	meeste	

bepalingen	van	de	nieuwe	wet	en	kan	werkgevers	helpen	met	de	invoering.

Tekst Guido Corten, ABP

De wet geeft een nieuw kader voor de verhoudingen 

tussen werkgever, werknemers en het pensioenfonds 

als uitvoerder. De afspraken tussen werkgever en werk-

nemers (de deelnemers in de pensioenregeling) worden, 

net als nu, door sociale partners vastgelegd in een pen-

sioenovereenkomst. De relaties tussen werkgever en het 

pensioenfonds, komen vast te liggen in een uitvoerings-

reglement. De verhouding tussen pensioenfonds en de 

deelnemers staat in het pensioenreglement. Omdat ABP 

een bedrijfstakpensioenfonds is, hoeft de werkgever 

nieuwe werknemers geen pensioenovereenkomst aan 

te bieden. De werkgever kan volstaan met zijn nieuwe 

werknemers schriftelijk – bijvoorbeeld in de arbeids-

overeenkomst – te wijzen op de ABP-pensioenregeling.

Betere informatie
De verplichte informatie van pensioenfondsen aan hun 

deelnemers wordt uitgebreid. Bijvoorbeeld met een 

startbrief voor nieuwe deelnemers. ABP stuurt nieuwe 

werknemers nu al een welkomstbrief met essentiële 

informatie over de pensioenregeling. Die welkomstbrief 

voldoet aan de nieuwe Pensioenwet.

Nieuw is ook dat informatie over de opbouw van het 

pensioen en indexatie per e-mail mag worden ver-

zonden. Tenminste, als deelnemers dat goed vinden. 

Communicatie over vrijwillige pensioenaanvullingen 

moet voldoen aan de eisen die ook gelden voor andere 

financiële producten, zoals levensverzekeringen. Zo 

kunnen werknemers aanvullende pensioenproducten 

beter vergelijken, voordat zij een keuze maken.

Zekerheid over uitbetaling
De nieuwe wet wil werknemers en gepensioneerden 

een nog grotere mate van zekerheid bieden over de 

uitbetaling van hun pensioen. Onder meer door eisen 

te stellen aan financiële buffers van fondsen. ABP han-

teert dit financiële toetsingskader al sinds begin 2006, 

vooruitlopend op de invoering van de wet.

Pensioenuitvoerders moeten werknemers helder infor-

meren over toeslagverlening, beter bekend als indexa-

tie. Dit is het aanpassen van het pensioen aan de stij-

ging van lonen of prijzen. Pensioenfondsen moeten het 

in alle communicatiemiddelen duidelijk aangeven als 

indexatie aan bepaalde voorwaarden gebonden is. 

Indexatielabel

Oktober 2007  Kader Primair 46 



Bij ABP is de indexatie afhankelijk van de financiële 

positie van het fonds. Om de hoogte van de indexatie 

voor werknemers inzichtelijk te maken, komt er een 

indexatielabel. Dit is een grafische weergave van de 

indexatiekwaliteit van een pensioenregeling. Met een 

vergelijking tussen de indexatie en de verwachte prijs-

stijgingen. Daarmee kunnen werknemers makkelijker 

vergelijken hoe pensioenfondsen hun pensioenen aan 

de loonontwikkeling hebben aangepast. En of zij dit 

naar verwachting in de toekomst zullen doen. Deze 

afweging is onder meer van belang bij de vraag of bij 

wisseling van baan waardeoverdracht interessant is. 

Dat indexatielabel wordt vanaf medio 2008 ingevoerd.

Hulp bij de invoering
Voor de meeste nieuwe bepalingen geldt een overgangs-

termijn van een jaar. Via de Werkgeversspiegel, die ABP 

dit jaar aan werkgevers aanbiedt, kan het afspraken 

met werkgevers maken over advies bij de invoering. 

En de stichting Pensioenkijker.nl heeft speciaal voor 

personeelsconsulenten een Pensioen Toolkit ontwik-

keld met praktische informatie over de nieuwe regels.

ABP voldoet al aan veel bepalingen van de nieuwe wet. 

Maar op een aantal punten zal het pensioenfonds ook 

nog verbeteringen doorvoeren. Zo gaat het alle deelne-

mers jaarlijks een nieuw, Uniform Pensioenoverzicht 

toezenden. Zodat zij hun bij ABP en elders opgebouwde 

pensioenaanspraken beter kunnen vergelijken. De 

informatie aan deelnemers over het gevoerde indexa-

tiebeleid wordt uitgebreid. Nieuw is verder, dat werk-

nemers die de ABP-pensioenregeling verlaten, voortaan 

een vertrekbrief ontvangen met specifieke informatie 

over deze situatie. <

> Via	Wegwijzer,	de	digitale	nieuwsbrief	Wegwijs	en	EASiNet	

blijft	ABP	werkgevers	informeren	over	dit	onderwerp.

De	Tweede	Kamer	besloot	eind	2006	tot	invoering	van	een	nieuwe	Pensioenwet.
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Eerlijk oversteken?

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwa-

liteit van de leerkracht. Is dit een cliché? Zeker! Is het 

waar? Absoluut! Het is vooral de leerkracht in de klas 

die in dat directe contact met de leerling – mede – het 

verschil uit kan maken tussen een vier, het zesje van 

Balkenende of een acht. Het is de leerkracht in de klas 

die de leerling niet alleen een vak leert, maar hopelijk 

ook enthousiasmeert en inspireert.

De leerkracht kan zijn werk echter alleen maar goed 

doen als hij een goede schoolleider heeft, die ook 

enthousiasmeert en inspireert. Die niet alleen verga-

dert met het bestuur, personeel aanneemt en ervoor 

zorgt dat de financiën op orde zijn, maar die ook echt 

luistert naar zijn mensen. Die draagvlak creëert en 

samen met zijn team werkt aan de verbetering van het 

onderwijs.

Onlangs bezocht ik een expertmeeting over rekenschap. 

Een van de experts haalde een onderzoek aan, waar-

uit blijkt dat de Nederlandse schoolleider zichzelf 

niet primair verantwoordelijk acht voor de kwaliteit 

van het onderwijs op zijn school. ‘Dat zal toch niet 

waar zijn?’, dacht ik bezorgd. Maar ik had het goed 

gehoord. De Nederlandse schoolleider vindt dat hij 

teveel bureau cratie over zich heen krijgt. Dat de over-

heid teveel maatschappelijke problemen op het bordje 

van zijn school legt. Hij vindt dat hij te weinig geld 

heeft om het allemaal waar te maken. En dus vindt hij 

dat hij niet zelf primair verantwoordelijk kan worden 

gehouden voor de prestaties van zijn school. Ook de 

Nederlandse leerkracht voelt zich niet meer zelf verant-

woordelijk voor de schoolprestaties van zijn leerlingen. 

Wat hebben de schoolleider en de leerkracht gemeen? 

Het idee dat zij geen grip meer hebben op de eigen 

professionaliteit. Het vak heeft te weinig status, het 

salaris is te laag, de werkdruk is te hoog, de waardering 

is gering, het respect ontbreekt en allerlei maatschap-

pelijke problemen zijn de klas in geslopen. Hoe anders 

is het in sommige ons omringende landen. Daar vinden 

schoolleiders en leerkrachten dat zij de eersten zijn die 

mogen worden aangesproken als het fout gaat. Maar 

laten dat nou net landen zijn waar zij wel voldoende 

respect en waardering krijgen...

En dus moet er in het onderwijs iets veranderen. En 

daarom ben ik blij met het rapport van de commissie 

Rinnooy Kan, waarin een samenhangend pakket aan 

maatregelen wordt gepresenteerd om de positie en de 

professionaliteit van de leerkracht én de schoolleider 

op te krikken. En niet alleen omdat het lerarentekort 

straks echt gaat toeslaan, maar ook omdat onze kinde-

ren de beste onderwijsprofessionals verdienen. Als het 

kabinet, de Tweede Kamer en het onderwijsveld hierin 

samen de komende tijd de eerste belangrijke stappen 

willen zetten, dan is er niet alleen heel veel geld nodig, 

maar ook een cultuuromslag in het onderwijs. Want de 

deuren van je klas open gooien en kritisch naar jezelf 

kijken, is men in het onderwijs nog weinig gewend. 

Wat mij betreft wordt het wel eerlijk oversteken: 

wij leveren het benodigde geld, u levert de benodigde 

kwaliteit. Zullen we elkaar daarop aanspreken? <

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	

Margot Kraneveldt:	woordvoerder	Onderwijs	namens	de	

PvdA-fractie	in	de	Tweede	Kamer.

> politieke column

“Schoolleider en leerkracht 
hebben het gevoel dat zij geen 
grip meer hebben op de eigen 
professionaliteit.”
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School	for
Leadership

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

Trainingen en opleidingen najaar 2007

November	2007
Training/opleiding	 Data		 Trainer/adviseur

•	Leren	begroten	en	budgetteren		 1	november		 Carlo	Juffermans

•	Leiding	geven	is	afscheid	nemen	van	je	team	(vervolg)		 1	en	2	november	 Trieneke	van	Manen

•	Wet	Medezeggenschap	Scholen		 6	november		 Carine	Hulscher-Slot

•	Stressmanagement,	preventie	en	reductie		 7	november		 Magda	Snijders

•	Omgaan	met	verschillen		 7	november		 Jan	Tolhuijs

•	En	nou	gaat	het	mis		 8	november		 Jan	Tolhuijs

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

•	Dilemma,	dilemma		 8	en	9	november		 Jan	Tolhuijs

•	Kijk	door	Carver	heen		 9	november		 Carine	Hulscher-Slot

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

•	Thema	tweedaagse	Maatschappelijke	inbedding		 14	en	15	november		 Jos	Hagens

•	Succesvol	onderhandelen		 14	en	15	november		 Tom	Roetert

•		Regionale	workshops,	tips	en	valkuilen	in	voor-,	tussen-	

			en	naschoolse	opvang	 15	november	 Pauline	Boogerd

•	Organisatiedynamiek		 16	november	 Pauline	Boogerd

•	De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats		 16	november		 Trieneke	van	Manen

•	Gesprekstechnieken		 21	november		 nog	niet	bekend

•	Directeur:	waardige	gesprekspartner		 21	november		 	Piet	de	Vries

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

•	Stimulerend	beoordelen		 22	en	23	november		 Anita	Burlet

•	Human	Dynamics	deel	2		 22	en	23	november		 Anita	Burlet

•	Strategie	en	beleid		 23	november		 Bob	Ravelli

•	Gesprekkencyclus		 27	november		 Eelco	Dam

•	Financiële	verslaggeving		 28	november		 Lex	Albers	en	Carlo	Juffermans

•	Opvoedingsdilemma’s	en	persoonlijke	stijlen		 30	november		 Jos	Hagens

December	2007
Training/opleiding	 Data		 Trainer/adviseur

•	Omgaan	met	conflicten	 12	en	13	december	 Jan	Tolhuijs

•	Human	Dynamics	en	leidinggeven		 13	en	14	december	 Anita	Burlet

(onder	voorbehoud)

Inschrijven	via	schoolforleadership@avs.nl.	Raadpleeg	voor	inhoudelijke	omschrijvingen,	overige	opleidingen	
en	trainingen,	maatwerk	en	meer	informatie	de	AVS	Professionaliseringsgids	2007/2008	of	kijk	op	www.avs.nl	>	
Professionalisering,	en	download	de	gids.	Bellen	kan	ook,	tel.	030-2361010.
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Vijfdaagse training of losse module(s)

Gesprekstechnieken vanuit 
moed en betrokkenheid
U	wilt	uw	boodschap	helder	brengen.	U	zoekt	naar	mogelijk-

heden	om	zowel	het	belang	van	uw	organisatie,	uw	gespreks-

partner	als	uzelf	in	het	vizier	te	houden.	In	deze	training	

houden	we	nadrukkelijk	rekening	met	het	voeren	van	

gesprekken	met	verschillende	partners	in	de	onderwijssituatie,	

zoals	medewerkers,	ouders,	gemeente,	kinderopvang,	

subsidieverstrekkers,	et	cetera.	Doel	is	het	opfrissen,	uitbreiden	

en	trainen	van	gesprekstechnieken,	van	basisniveau	tot	excellent	

niveau.	Leren	door	doen	staat	centraal.	Uw	praktijk	is	de	basis	

voor	deze	training:	u	neemt	een	case	mee.	Na	de	training	is	uw	

assertiviteit	in	gesprekken	verbeterd:	u	geeft	helder	uw	grenzen	

aan	en	kunt	kritiek	geven.

Dag 1: Communicatieve uitgangspunten

Verbaal	en	non-verbaal	communiceren	(houding,	ademhaling,	

lichaamstaal,	toon,	oogcontact),	niveaus	van	communicatie,	

luisteren,	vragen	stellen,	moed	en	betrokkenheid,	feedback.

Dag 2: Communicatieve uitgangspunten, een verdieping

Communiceren,	onder	andere	vanuit	het	gedachtegoed	van	NLP:	

rapport	maken	van	al	uw	zintuigen	en	mogelijkheden,	omgaan	

met	weerstand,	moed	en	betrokkenheid.

Dag 3: Gesprekken voeren met uw medewerkers vanuit een 

coachende houding

Ontwikkelingsgesprek,	functioneringsgesprek	of	een	gesprek	

naar	aanleiding	van	een	klassen-	of	werkbezoek.

Dag 4: Gesprekken met een corrigerend karakter

Controleren,	beoordelen,	corrigeren,	‘slecht	nieuws’-gesprek,	

omgaan	met	agressie	en	conflicten.

Dag 5: Gespreksmodellen, een verdieping

Modellen	naar	keuze	die	in	eerdere	bijeenkomsten	kort	aan	

de	orde	kwamen	worden	uitgediept.	Denk	aan:	feedback,	

coachmodel,	hypothesetoetsend	model,	werken	met	

verandercurve,	model	voor	het	omgaan	met	weerstand.

doelgroep:	leidinggevenden	in	het	onderwijs	op	elk	niveau,	

die	hun	gesprekstechnieken	willen	verbeteren	of	in	een	veilige	

situatie	gespreksvoering	willen	oefenen.

uitvoering:	nog	niet	bekend

data:	21	november,	7	december,	19	december	2007,	11	januari,	

18	januari	2008	(1e	reeks)

12	maart,	26	maart,	9	april,	23	april	en	14	mei	2008	(2e	reeks)

kosten:	leden	t	1.250/niet-leden	t	1.750	(vijf	dagen)

Losse	cursusdag:	leden	t	250/niet-leden	t	350

NB:	Deelnemers	die	zich	opgeven	voor	meer	dan	drie	dagen	

krijgen	voorrang	bij	de	plaatsing.

Minileergang

Op weg naar Excellent 
schoolleiderschap
De	schoolleider	geeft	vorm	aan	de	focus	op	professionalisering	

en	kwaliteit.	Deze	minileergang	is	geschikt	voor	veelzijdige,	

gedreven	managers	met	behoefte	aan	verdieping	op	relevante	

onderwerpen	en	die	willen	groeien	als	professional.	De	

uitvoerende	trainers	zijn	specialisten	op	het	specifieke	

onderwerp	dat	zij	behandelen.	Aan	de	orde	komen:

•	Investment	in	Excellence,	from	potential	to	performance

•	Effectief	presenteren	en	communiceren

•	Wat	beweegt	mensen?

•	Resultaatgericht	managen

•	Casus	met	een	jurist	(mogelijkheid	vooraf	in	te	brengen)

•	Sturen	met	geld

•	Veranderen

•	Mediation

Tijdens	het	traject	vinden	op	twee	momenten	individuele	

coachings-	of	supervisiegesprekken	plaats,	om	optimaal	te	

kunnen	reflecteren	op	het	individuele	ontwikkelproces.

doelgroep:	ervaren	schoolleiders	met	een	hoog	ambitieniveau

data:	30/31	oktober,	29	november,	12	december	2007,	10/11	

januari,	14	februari,	6	maart	2008

uitvoering:	Jan	Tolhuijs	e.a.

kosten:	leden	t	2.350	/	niet-leden	t	2.650

NB:	de	minileergang	wordt	ook	als	maatwerktraject	aangeboden.	

Kosten:	op	basis	van	een	persoonlijk	gesprek	volgt	een	

vrijblijvende	offerte.

Nieuwe medewerker

Op	1	september	2007	is	Carlo	Juffermans	

(c.juffermans@avs.nl)	begonnen	als	adviseur	
bedrijfsvoering	en	financiën	bij	de	AVS.	Voorheen	

was	hij	werkzaam	in	zowel	het	primair	als	voorgezet	

onderwijs,	als	controller	en	manager	financiën.	

Met	zijn	brede	kijk	op	de	bedrijfsvoering	en	de	financiën	in	de	

onderwijssector	–	zowel	voor	de	indivi	duele	school	als	voor	

bovenschoolse	en	complexe	organisaties	–	kan	hij		materiële	zaken	

als	personeels-,	huisvestings-	en		exploitatiekosten	vertalen	naar	

(meerjarige)	begrotingen	en	financiële	verslaglegging,	volgens	de	

voorschriften	van	het	Elektronisch	Financieel	Jaarverslag	(EFJ). <
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> Congres

Waarom Onderwijs?
Dat	er	crisis	is	in	het	onderwijs,	daar	zijn	velen	in	en	rond	het	

onderwijs	het	over	eens.	Er	is	dan	ook	volop	discussie	over	moge-

lijke	verbeteringen.	Het	congres	‘Waarom	Onderwijs?’,	dat	op	

14	november	in	hotel/theater	Figi	te	Zeist	wordt	gehouden,	wil	

juist	die	andere	discussie,	over	‘het	waarom	van	het	onderwijs’,	

op	gang	brengen.	Vragen	als:	‘wat	is	het	doel	van	onderwijs?’	en	

‘wat	is	de	beste	vorm	om	dat	doel	te	bereiken?’	komen	aan	de	

orde.	Een	van	de	sprekers	is	John	Taylor	Gatto,	viermaal	verkozen	

tot	New	Yorkse	Onderwijzer	van	het	Jaar.	Hij	stelt	onder	andere	

dat	onderwijshervorming	niet	voldoende	is	en	vindt	dat	het	

begrip	‘onderwijs’	zelf	heroverwogen	moet	worden.	Meer	infor-

matie	en	inschrijven:	www.waaromonderwijs.nl.

> Prentenboek & lespakket

ADHD in de klas
Hebben	alle	drukke	kinderen	ADHD?	Zijn	ze	niet	goed	opgevoed?	

Er	bestaan	veel	misverstanden	en	vragen	over	ADHD.	Daarom	

ontwikkelde	de	Hersenstichting	het	prentenboek	en	lespakket	

‘Doe	niet	zo	druk!’	Alle	basisscholen	in	Nederland	ontvangen	

het	nieuwe	prentenboek,	over	een	prinses	met	ADHD,	gratis.	

Daarin	komen	symptomen	en	oplossingen	aan	bod,	zonder	het	

probleem	specifiek	te	benoemen.	Een	bijbehorende	handleiding	

biedt	meer	informatie	over	deze	neurobiologische	aandoening.	

Met	praktische	tips	voor	leerkrachten	over	hoe	ze	het	beste	

	kunnen	omgaan	met	kinderen	die	ADHD	hebben.

> Nationale Spreekbeurtactie

Actief leren over kinderrechten
Unicef	organiseert	dit	jaar	voor	de	tiende	keer	de	Nationale	

Spreekbeurtactie.	Op	20	november,	de	Internationale	dag	voor	

de	Rechten	van	het	Kind,	informeren	de	kinderen	elkaar	in	de	

klas	over	kinderrechten	en	kinderen	in	conflictgebieden.	Dit	

jaar	staat	angst	centraal:	Nederlandse	kinderen	zijn	het	meest	

bang	voor	‘spinnen’,	blijkt	uit	een	begin	september	verschenen	

rapport	van	Unicef	Nederland.	Tijdens	de	spreekbeurtactie	krij-

gen	de	kinderen	de	kans	om	te	praten	over	hun	eigen	angsten,	

die	van	hun	leeftijdsgenoten	in	conflictgebieden	(landmijnen,	

kindsoldaat	zijn,	vluchten,	verlies)	en	de	rol	die	Unicef	daarin	

speelt.	Leerkrachten	schrijven	zich	namens	hun	klas	of	school	in	

op	www.unicef.nl/spreekbeurtactie.	Unicef	stuurt	dan	gratis	
een	educatief	spreekbeurtpakket	voor	de	leerling(en)	die	de	

spreekbeurt(en)	gaan	geven,	inclusief	een	handleiding.	

Op	www.kidsunited.nl	staan	extra	spreekbeurttips,	foto’s	en	
filmpjes	en	een	educatief	spel.

> Website

Schoolbieb.nl
Vanaf	17	september	voorziet	schoolbieb.nl naast	het	vmbo	nu	

ook	de	bovenbouw	van	het	primair	onderwijs	van	informatie	voor	

schoolwerk.	De	informatie	komt	overeen	met	de	vakken	en	onder-

werpen	die	op	school	worden	behandeld	en	bestaat	uit	digitale	

dossiers	per	onderwerp.	Met	links	naar	websites,	filmpjes	en	

artikelen	(bijvoorbeeld	uit	Zo	Zit	Dat	en	Kijk)	en	full	text	boekjes	

(AO	reeks,	Kenmerk	reeks	etc.).	Schoolbieb.nl	biedt	informatie	

op	maat	en	is	betrouwbaar.	Bibliothecarissen	en	andere	infor-

matiespecialisten	zorgen	voor	het	verzamelen,	selecteren,	rubri-

ceren,	beschrijven	en	beoordelen	van	informatiebronnen	voor	

schoolbieb.nl.	Schoolbieb.nl	is	een	dienst	van	de	Vereniging	van	

Openbare	Bibliotheken.	Kijk	op	www.schoolbieb.nl

> Rijdende concertzaal

Classic Express
De	Classic Express,	de	eerste	rijdende	concertzaal	ter	wereld,	

en	brengt	vanaf	dit	najaar	klassieke	muziek	naar	Nederlandse	

basisscholen.	Winnaars	van	het	Prinses	Christina	Concours,	jonge	

toptalenten	uit	het	hele	land,	geven	op	het	podium	concerten	

voor	leerlingen	van	6	top	10	jaar.	Doel	is	klassieke	muziek	een	

impuls	te	geven.	Bij	de	laagdrempelige	concerten	van	ongeveer	

drie	kwartier	hoeven	de	leerlingen	niet	alleen	te	luisteren,	maar	

kunnen	ze	ook	vragen	stellen	aan	de	musici	en	zelf	muziek	

maken.	De	Classic Express heeft	ruimte	voor	ongeveer	35	kinde-

ren	en	is	te	boeken	via	de	plaatselijke	of	regionale	muziekschool.	

Meer	informatie:	www.christinaconcours.nl

> Werkconferentie

Digitaal pesten
Digitaal	pesten	is	helaas	stevig	doorgedrongen	in	het	dage-

lijks	leven	van	veel	kinderen	en	daarmee	ook	in	de	school.	

Beledigende	of	bedreigende	e-mails	of	sms’jes	sturen,	zich	als	

iemand	anders	voordoen,	een	gemanipuleerde	blootfoto	op	inter-

net	zetten,	roddels	verspreiden,	wachtwoorden	stelen,	iemand	

zwartmaken	op	MSN….	Digitaal	pesten	onttrekt	zich	bijna	vol-

ledig	aan	de	waarneming	van	leerkrachten.	Pestweb	organiseert	

op	14	november	in	Utrecht	een	werkconferentie	voor	het	basis-

onderwijs	over	digitaal	pesten.	Zowel	leerkrachten	als	ouders	

zijn	welkom,	want	een	effectief	anti-pestbeleid	kan	zonder	

medewerking	van	de	ouders	geen	gestalte	krijgen.	De	conferentie	

verschaft	inzicht	in	het	onderwerp	en	de	manieren	waarop	dit	

pesten	aangepakt	kan	worden.	Daarnaast	staat	informatieuit-

wisseling	centraal	en	gezamenlijk	nadenken	over	een	effectieve	

aanpak	op	school,	met	als	eindresultaat	een	aanzet	tot	concrete	

plannen	voor	de	eigen	school.	Meer	informatie	en	inschrijven:	

www.pestweb.nl
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> Lespakket

Superheld
Het	lespakket	Superheld	leert	kinderen,	terwijl	ze	samen	

spelen,	zelfstandig	waarden	en	normen	te	ontwikkelen	in	alle-

daagse		situaties.	Het	pakket	maakt	kinderen	bewust	hun	eigen	

gedrag:	‘Vind	ik	dit	nog	wel	leuk?	Is	dit	spannend	of	eigen-

lijk	niet		veilig?	Zeg	ik	er	zelf	iets	van,	of	vertel	ik	het	de	juf?’.	

Superheld	komt	hiermee	scholen	te	hulp	bij	het	door	de	overheid	

verplicht	gestelde	vak	Burgerschapsvorming:	overdracht	van	

gemeenschappelijke	normen	en	waarden.	Superheld	bestaat	

uit	een	interactief	bordspel	en	een	werkmap.	Meer	informatie:	

www.sculpo-simuleerspel.nl

> Congres

Ict en facilitair management
Op	15	november	organiseert	ESS,	in	samenwerking	met	

Schoolfacilities,	het	jaarlijkse	congres	School	&	Computer	–	ICT	

Beheer	en	Techniek.	Het	congres	brengt	ict-ontwikkelingen,	-pro-

ducten	en	-diensten	voor	het	onderwijs	in	kaart.	Onderwerpen	als	

databeveiliging,	afrekensystemen,	roostersoftware,	absentiere-

gistratie,	digitale	schoolborden	en	opleidingen	krijgen	aandacht	

in	product-	of	contentsessies.	Dit	jaar	ligt	de	nadruk	op	de	steeds	

sterkere	verweving	van	ict	en	facilitair	management.	Het	congres	

is	bedoeld	voor	bestuursleden,	schoolleiders	en	(bovenschools)	

ict-coördinatoren.	Inschrijven:	www.school-computer.nl

> Praktijksymposium

Pedagogisch Leiderschap
Veel	scholen	zijn	op	weg	naar	een	nieuw	onderwijsconcept.	

Niet	het	onderwijsaanbod,	maar	de	ontwikkeling	van	de	leer-

ling	wordt	onderwerp	van	denken	en	doen.	Het	ontwikkelen	

van	een	(nieuwe)	onderwijspraktijk	vraagt	van	schoolleiders	en	

leerkrachten	pedagogisch	leiderschap.	Het	Nederlands	Instituut	

voor	Onderwijs	en	Opvoedingszaken	(NIVOZ)	nodigt	hen	dan	ook	

uit	voor	het	praktijksymposium	‘Pedagogisch	Leiderschap’ op	
19	november	in	Amersfoort.	Gebaseerd	op	de	resultaten	van	het	

NIVOZ-onderzoek	‘Bekwaamheid	en	Kwaliteit’ wordt	in	plenaire	

en	workshopsessies	nader	ingegaan	op	het	begrip	pedagogisch	

leiderschap.	Meer	informatie:	www.nivoz.nl

> Lespakket

Islamitisch godsdienstonderwijs
Godsdienstleerkrachten	op	openbare	en	islamitische	basisscho-

len	kunnen	gebruikmaken	van	een	nieuwe,	gemeenschappelijke	

lesmethode	over	de	islam.	Deze	is	in	opdracht	van	het	ministerie	

van	OCW	ontwikkeld	door	de	Stichting	Leerplanontwikkeling	

in	samenwerking	met	de	ISBO.	De	minister	wilde	een	leerplan	

dat	aan	de	Nederlandse	situatie	is	aangepast	en	waarover	bij	

de	islamitische	scholen	en	deskundigen	consensus	bestaat.	

Godsdienstleraren	hoeven	nu	niet	meer	met	eigen	materiaal	te	

werken.	De	lessen	zijn	voornamelijk	bedoeld	voor	islamitische	en	

openbare	basisscholen	die	op	verzoek	van	ouders	aandacht	wil-

len	besteden	aan	islamitisch	godsdienstonderwijs.	De	methode	

kan	ook	worden	gebruikt	op	openbare	basisscholen	die	actief	

vorm	willen	geven	aan	hun	pluriforme	opdracht.	Scholen	kunnen	

de	lesmethode	aanvragen	via	ISBO-voorzitter	Yassin	Hartog,	tel.	

030-2549000,	info@deisbo.nl

> Conferentie

Rekenproblemen voorkomen
‘Hoe	voorkomen	we	rekenproblemen	bij	kinderen?’	is	de	titel	

van	een	conferentie	op	8	november	over	effectief	reken-	en	wis-

kundeonderwijs.	De	volgende	onderwerpen	passeren	de	revue:	

het	voorkomen	van	rekenproblemen,	de	rol	van	de	schoolleider	

en	intern	begeleider,	de	ontwikkeling	van	ruimtelijk	denken	en	

getalbegrip	bij	jonge	kinderen,	omgaan	met	zwakke	rekenaars	

in	de	bovenbouw,	het	nieuwe	leerlingvolgsysteem	rekenen-

wiskunde,	dyscalculie,	rekenen	en	hoogbegaafdheid,	enzovoort.	

Deelnemers	krijgen	concrete	tips	en	adviezen	die	ze	meteen	in	de	

praktijk	kunnen	toepassen.	De	conferentie	is	bedoeld	voor	leer-

krachten,	interne	begeleiders,	remedial teachers,	schoolleiders,	

rekencoördinatoren,	middenmanagers	en	ambulante	begeleiders	

in	het	po.	Meer	informatie:	www.cpsacademie.nl

> Website

Verkeersveiligheid
De	website	www.octopusplan.nl	biedt	scholen	de	mogelijk-

heid	om	samen	met	ouders,	kinderen,	gemeente	en	politie	toe	

te	werken	naar	een	plan,	waarmee	de	verkeersonveiligheid	kan	

worden	aangepakt.	Nadat	de	school	en	de	kinderen	hun	dage-

lijkse	schoolroutes	en	hun	knelpunten	op	de	website	hebben	

aangegeven,	leidt	Octopusplan.nl	de	betrokken	partijen	stap	voor	

stap	naar	een	integraal	maatregelenvoorstel.	Door	de	meldin-

gen	via	de	website	krijgt	de	gemeente	een	schat	aan	gegevens,	

zodat	in	samenwerking	met	verschillende	partners	bekeken	

kan	worden	hoe	de	knelpunten	het	beste	kunnen	worden	opge-

lost.	Het	Octopusconcept	bestaat	naast	de	website	uit	speciale	

Octopusmaterialen,	waardoor	kinderen	beter	opvallen	in	het	ver-

keer,	en	speciaal	ontwikkelde	Octopusschoolzones.	Octopusplan	

won	onlangs	de	Europese	prijs	voor	Verkeersveiligheid.
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Nieuw	
onderwijspersoneel	
nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

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

Kinderopvang	
organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Dé	website	van	de	gezamenlijke	onderwijs-
organisaties,	waaronder	de	AVS.	Met	wekelijks	
nieuwe	informatie	over	tussen-	en	buitenschoolse	
opvang	op	basis	van	vragen	uit	de	praktijk.

Met 

interactief 

forum!
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goed onderwijs door goed management

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

> Netwerken
	 Ik	geef	mij	op	voor	het	netwerk:	__________________________________

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

	 (t	210	leden	/	t	420	niet-leden)

> Scholing, begeleiding en maatwerk
	 Neem	contact	met	mij	op	over	de	mogelijkheid	van	een		cursus/training		

	 advisering	op	maat	over:

Stuurt	u	mij:
	 Informatie	over	de	opleiding	Bovenschools	Management
	 Informatie	over	een	andere	cursus:

> Management*
	 Werken	aan	leiderschap	(boek	Anita	Burlet,	t	15	leden	/	t	20	niet-leden***)
	 Kwaliteitszorg	is	een	werkwijze	(boek	Robbin	Haaijer	en	

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

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

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

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

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

> Lidmaatschap
Aspirant	lidmaatschap
	 Volgt	u	een	schoolleidersopleiding	of	neemt	u	deel	aan	een	kweekvijver
	 en	bent	u	nog	geen	school-	of	locatieleider?	Dan	kunt	u	aspirant	lid
	 worden.	Kosten	bedragen	t	25	voor	schooljaar	2007-2008.
	 Ik	word	aspirant	AVS-lid	per	1	augustus	2007.

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

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

	 Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	115	op	mijn	naam.

Kijk	voor	het	huidige	actieaanbod	en	de	voorwaarden	van	het	lidmaatschap	

op	www.avs.nl	>	Vereniging	>	Lid	worden

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

	 voor	schooljaar	2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:	 	Noord	 	Oost	 	Zuid	 	Zuidwest	 	Noordwest	 	Midden

Aantal	leerlingen:	______________________

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

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

Bestellen	kan	ook	via	www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

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

***	Exclusief	6%	BTW

Oktober 2007  Kader Primair 60 



ad
ve

rt
en

ti
e



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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management

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

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

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

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

balance breathing (ademcoaching).

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

Spelen met vuur
4e congres vrouwelijke schoolleiders

Kom ook spelen met vuur en meld u aan!


