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”Haal de buitenwereld in de school”

Hoe staat het met het project Q*Primair? Welke doelen zijn

er tot nu toe bereikt en waar moet nog hard aan gewerkt

worden? Projectleider Jozef Kok kijkt vooruit. “De

schoolleider moet de buitenwereld in de school halen.”
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Inhoud November

De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen

is niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. 

Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking

of goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende

organisatie, behoudens in het geval van AVS

Voordeelpartners.

Schoolmanagement in de Verenigde Staten

Begin oktober organiseerde de AVS een studiereis naar de

Verenigde Staten. Een speciale reis waaraan op uitnodiging

kon worden deelgenomen. Centraal stond de manier waarop

scholen in de Verenigde Staten worden aangestuurd.

> 32

Doelen en ambities van de school centraal

De afgelopen maanden heeft de Inspectie een pilot uitge-

voerd met een aangepaste werkwijze van onderwijstoezicht:

‘Variëteit en verantwoording’. Uitgangspunt was het toezicht

meer te laten aansluiten bij de variëteit in het onderwijs en

bij de doelstellingen van de scholen. De Daltonschool in

Rijnsweerd werkte mee aan de pilot.
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System thinkers in action

Op  6 en 7 oktober was de Canadese hoogleraar Michael

Fullan te gast in Nederland. Op de afsluitende dag van de

Nationale Onderwijsweek presenteerde Fullan zijn ideeën

over vernieuwing in het onderwijs. Samen met Nederlandse

hoogleraren werd de context van duurzame verandering

verkend tijdens de door AVS, NSA en RPCZ georganiseerde

conferentie ‘System thinkers in action’ in Vlissingen.

> 37
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Vertrouwen is de basis 

voor samenwerken

Wanneer de behandeling van de onderwijsbegroting dichterbij komt,

neemt ook de politieke lobby toe. De CDA-fractie nodigde belangstel-

lenden onlangs uit op de Onderwijssalon. In het restaurant van de

Tweede Kamer discussieerden vertegenwoordigers uit alle sectoren,

waaronder uw AVS-voorzitter, met vijf Tweede Kamerleden van het

CDA onder leiding van Jan de Vries. We spraken over belangrijke

thema’s als de brede school, de maatschappelijke opdracht van de

school, het leraren- en schoolleidertekort en het nieuwe leren. Het

nieuwe leren? zult u zich met mij afvragen. Sinds wanneer gaat de

Tweede Kamer over werkvormen die het onderwijs gebruikt? Nee,

natuurlijk niet, maar dit illustreert de worsteling die de politiek door-

maakt over welke thema’s het nou gaat. Ik ben van mening dat de

Kamer (en de minister) een ‘ongoing’ discussie met het scholenveld

hebben te voeren over wat scholen bereiken. En dat dit ambitieniveau

gelijke tred dient te houden met het bekostigingsniveau. 

Waar minister en Kamer zich ver van dienen te houden, is het gaan

zitten op de stoel van de professionals in het onderwijs. Het hoe ligt

bij de scholen. Anders wordt het streven naar meer autonomie van de

scholen wel heel snel de nek omgedraaid. Er zijn genoeg voorbeelden;

de eis van de Kamer tot het inrichten van schakelklassen, de voorma-

lige verplichte inzet van personeel in de onderbouw, de wens om de

kleutertoets in te voeren, de wijze waarop het onderwijstoezicht is

ingericht, het sneuvelen van de verruiming van de regels over school-

tijden, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Deze constante stroom

van interventies, waarbij ik de vaak grote stroom van Kamervragen

nog even buiten beschouwing laat, roept het beeld op dat de Kamer

het onderwijs niet echt vertrouwt. Dat we de neiging hebben er een

potje van te maken, dat leraren en schoolleiders een streng kader

nodig hebben om hen scherp te houden. Politici zullen zeggen: daarin

herken ik mij niet. En eerlijk gezegd geloof ik dat ook. Intrinsiek wil-

len ze zo niet handelen, maar in de dagelijkse praktijk is het blijk-

baar erg moeilijk je daaraan te houden. Het is hetzelfde probleem dat

toezichthouders hebben in hun handelen met bestuurders. Goede

afspraken over de scheiding van wat en hoe kunnen hierbij helpen.

En vertrouwen hebben in elkaars professioneel handelen. We zullen

elkaar daar steeds op moeten blijven bevragen. Daarom alleen al zijn

deze gesprekken met de politiek van groot belang. <

Kaderspel > Ton Duif
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Akkoord over CAO onderwijs

Op 18 oktober 2005 sloot de AVS, samen met de andere onderwijsorganisaties, een

onderhandelaarsakkoord met OCW over de CAO voor het primair en voortgezet onderwijs.

Dit akkoord kwam niet zonder slag of stoot

tot stand. OCW bleef lang bij het standpunt

van het kabinet dat de ‘nullijn’ moest wor-

den gehanteerd. Na langdurige en intensie-

ve onderhandelingen is het toch gelukt voor

2005 een salarisverhoging van 1 procent af

te spreken. Per 1 september 2006 gaat het

salaris opnieuw met 1 procent omhoog,

waarna op 1 januari 2007 een salarisverho-

ging van 0,4 procent volgt. Ook zijn er

afspraken gemaakt over onder andere de

eindejaarsuitkering, een incidentele uitke-

ring in 2006, compensatie voor het wegval-

len van de ZKOO-uitkering, sociale zeker-

heid, kosten voor woon-werkverkeer en

extra uren voor onderwijsondersteunend

personeel in het basis- en het speciaal

basisonderwijs.

Op www.avs.nl vindt u het volledige onder-

handelaarsakkoord en leest u de toelichting

bij de afspraken. 

Scholenpanel
De AVS en de andere onderwijsvakorganisa-

ties hebben het akkoord met een positief

advies voorgelegd aan hun leden en willen

uiterlijk 15 november melden of zij kunnen

instemmen met het onderhandelaarsak-

koord. Wij vragen u daarom, na bestudering

van de teksten, uw mening te laten weten

via cao@avs.nl. Wilt u in uw e-mail ook uw

telefoonnummer vermelden? Voor nadere

informatie kunt u terecht bij de AVS, Carine

Hulscher-Slot, c.hulscher@avs.nl <
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Schijn bedriegt bij vacaturevervulling

Schoolleiders waarschuwen voor komende tekorten 

De positieve trend van vorig jaar lijkt zich door te zetten: het kost scholen steeds minder moeite

om aan nieuw personeel te komen. Maar het heeft er alle schijn van dat dit slechts een korte opleving is. 

Een tekort aan personeel laat niet lang meer op zich wachten.

Dit concludeert de Algemene Vereniging

Schoolleiders (AVS) uit haar jaarlijkse scho-

lenpanelonderzoek naar het aantal en de

invulling van directie- en leerkrachtvacatu-

res in het primair onderwijs. U vindt de

resultaten in de bijgevoegde Kadernieuws

Extra. Het aantal vacatures voor (adjunct)

directeuren neemt de laatste twee jaar

gestaag af en het lukt scholen steeds beter

de geplande vacatures op de geplande

ingangsdatum te vervullen. Ook de meeste

leerkrachtvacatures zijn tijdig en zonder

veel moeite ingevuld.

Toch blijft het zoeken naar vervanging

wegens ziekte of verlof een van de grootste

frustraties in het dagelijks werk van school-

leiders. “Het schoolbeleid leidt ernstig

onder deze omstandigheden”, aldus enkele

respondenten. 

Vooral schoolleiders in het speciaal basis-

en Montessori onderwijs maken zich zorgen

over de kwaliteit van de vervanging, omdat

deze onderwijsvormen specifieke eisen stel-

len aan de kennis en vaardigheden van de

vervangers. 

De huidige laagconjunctuur verdoezelt

het lerarentekort, zo blijkt ook uit de Voort-

gangsrapportage Beleidsplan Onderwijsper-

soneel 2005. Vorig jaar riep de AVS de

minister al op om scholen tijdelijk extra (het

zogenaamde bovenformatief) personeel te

laten aanstellen en zo Pabo-afgestudeerden

voor het onderwijs te behouden. “Scholen

begrijpen de noodzaak hiervan maar al te

goed”, aldus AVS voorzitter Ton Duif. “We

zien dan ook dat zij initiatieven ontplooien

om deze mensen te behouden voor de sec-

tor, bijvoorbeeld in het project Opleiden

in de school.” 

“We zijn blij dat het kabinet 29 miljoen euro

heeft uitgetrokken om jonge leerkrachten te

kunnen aannemen en werkloosheid onder

hen tegen te gaan. Maar over de dreigende

tekorten op directieniveau is het angstvallig

stil”, vindt Duif. Cijfers uit de regionale con-

venanten en platforms laten onverbiddelijk

zien dat binnen nu en vijf jaar minimaal

twintig procent van degenen die nu school-

leider zijn de arbeidsmarkt verlaat. Over

niet al te lange tijd zijn op jaarbasis dus

zevenhonderd schoolleiders nodig. Duif:

“We moeten straks niet verbaasd zijn als

we te maken krijgen met autonome scholen,

hoge verwachtingen rondom innovatie,

lumpsumfinanciering en hoge risico’s in

scholen zonder professionele directeuren.

Dat gaat hoe dan ook uitlopen op een ramp.

Het is zorgwekkend hoe weinig aandacht er

voor dit probleem is.” <



Onderwijsaanbod zorgleerlingen 

flexibeler en eenvoudiger

De hoeveelheid regels voor speciale scholen wordt drastisch verminderd. Ook wordt het huidige

systeem eenvoudiger en flexibeler. Scholen zullen de plicht krijgen om elke leerling een passend

onderwijsaanbod te bieden. De ministerraad heeft ingestemd met deze voorstellen van minister

Van der Hoeven.

Het resultaat zal zijn dat het onderwijsstel-

sel beter aansluit bij de behoeften van de

leerlingen en wensen van de ouders. De

positie van de ouders moet aanzienlijk wor-

den verbeterd. In 2010 zal het wettelijk

onderscheid tussen de reguliere en speciale

scholen komen te vervallen. Er zal één

nieuw bekostigingssysteem komen, waarin

de leerling centraal staat. 

In het nieuwe voorstel verandert veel voor

ouders, scholen en besturen. Uitgangspunt

wordt de vraag van ouders en leerlingen. De

ouders melden hun kind aan bij de school

van hun voorkeur. 

Deze school heeft vervolgens de plicht een

passend aanbod voor de leerling te bieden.

Als dit op de betreffende school niet moge-

lijk is, moet de school een passend aanbod

doen op een andere school, waar het kind

ook kan worden geplaatst. Ouders hoeven

zo niet langer te ‘shoppen’ langs scholen.

Ook hoeven leerlingen voortaan nog maar

één indicatietraject te doorlopen. Er komt

dus één verwijzing (indicatiestelling) in

plaats van de huidige drie (WSNS, rugzakje

en leerwegondersteunend onderwijs). Ook

komen er regionale steunpunten waar

ouders terecht kunnen voor advies over

schoolkeuze, indicatiestelling en de beoor-

deling van het aanbod van de school. Het

verschil met de huidige situatie is dat

schoolbesturen straks zelf kiezen met wie

zij samenwerken, op welke terreinen en met

welke intensiteit. 

Ook de huidige manier van bekostigen ver-

andert. De school ontvangt vanaf 2010 voor

een geïndiceerde leerling een hogere be-

kostiging: de leerling heeft een zorggewicht.

Op www.avs.nl leest u meer over dit onder-

werp onder Werkgeverszaken > Onderwijs

en leerlingenzorg > Speciaal onderwijs >

Een flexibel en eenvoudig onderwijsaanbod

voor zorgleerlingen. <
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Illegale filmvertoningen 

De Stichting BREIN (Bescherming Rechten Entertainmentindustrie

Nederland) heeft de minister van OCW erop gewezen dat bij een tiental

scholen illegaal verkregen films door leraren zijn vertoond. 

De films zijn illegaal van internet gehaald

of het zijn illegale versies gekregen van

ouders. Dit is een strafbaar feit waarop

scholen gewezen moet worden volgens

OCW. De mogelijke sancties variëren van

45.000 euro tot 6 maanden hechtenis. 

De minister wijst schoolleiders op deze

juridisch onjuiste gang van zaken. 

Onderwijsinstellingen en leerkrachten moe-

ten in deze situaties het goede voorbeeld

geven.  Het is mogelijk dat uw school wordt

benaderd door de Stichting BREIN om te

bezien hoe dergelijke situaties kunnen wor-

den voorkomen. OCW vraagt u hieraan uw

medewerking te geven. <
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AVS School for Leadership

Bovenschoolse
en Masteropleidingen
Lees er alles over

op www.avs.nl

goed onderwijs door goed management
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Innovatieplan voor primair onderwijs

Minister Van der Hoeven heeft opdracht gegeven tot de ontwikkeling en uitvoering van een landelijk

plan van aanpak voor innovatie en schoolontwikkeling.

Bij het innovatieplan zijn zeven projecten

betrokken: Verbreding Techniek Basison-

derwijs (VTB), Cultuureducatie, TOM, Q*Pri-

mair, Kennisnet, Ict op School en WSNS

Plus. Het plan betreft de schooljaren 2005-

2006 en 2006-2007. Er is zeven miljoen

euro beschikbaar. Het plan van aanpak

wordt nadrukkelijk afgestemd op vragen uit

het veld. 

Strategieën
Het plan van aanpak kent drie strategieën:

de basis-, breedte- en dieptestrategie. 

In de eerste strategie is vooral aandacht voor

informatieoverdracht en het versterken van

innovatiebewustzijn van scholen en instellin-

gen. In de tweede strategie gaat het vooral

om het leren van en met elkaar. 

De derde strategie richt zich op uitvoering op

maat. Er wordt een directe relatie gelegd

met de wetenschap en opleidingen om ken-

nisverdieping en -verspreiding te bevorde-

ren. Zoals de ervaring leert, liggen onder-

zoek en onderwijs nog te ver uit elkaar.

Genoemde strategieën zullen deze twee

nader tot elkaar moeten brengen.

Schoolbesturen kunnen aanvragen voor

innovatieve ontwikkelingen en activiteiten

indienen. Als deze aanvragen worden geho-

noreerd, krijgen de scholen van het desbe-

treffende bestuur de gelegenheid tot inrich-

ting en uitvoering van de activiteiten. Dit

gebeurt in samenwerking met wetenschap-

pers en opleidingen.

Concretisering
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan

concretisering van het landelijk plan van

aanpak. De Open Koersdagen van OCW

besteden aandacht aan dit onderwerp.

Scholen worden met brochures en nog in

te richten websites op de hoogte gebracht.

WSNS Plus heeft inmiddels een overeen-

komst gesloten met Kennisnet over de inrich-

ting en actualisering van www.innovatie.nl.

Deze site zal bezoekers op de hoogte houden

van de meest relevante ontwikkelingen. Dat

geldt ook voor www.platformwsns.nl.

Voor meer informatie:

Roel Weener, tel. 0348-405280, 

rweener@wsnsplus.nl <

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

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

AVS Voordeel bij Douwe Egberts Coffee Care

Wist u dat scholen jaarlijks vele liters filterkoffie weggooien? En dat 54 procent van de Nederlanders

liever cappuccino op het werk drinkt. Een goede reden om een samenwerkingsovereenkomst met

Douwe Egberts af te sluiten, vond de AVS.

Als AVS lid krijgt u een aantrekkelijke kor-

ting op Douwe Egberts koffieapparatuur

voor op school. U heeft de keuze uit acht

koffiemachines, waarmee u snel en gemak-

kelijk een kopje koffie (of café crème, cap-

puccino, café au lait of espresso) zet of heet

water voor thee tapt. AVS leden krijgen tot

en met 31 december 2005 50 procent kor-

ting op een koffiemachine (zowel bij koop

als huur). Vanaf 1 januari 2006 zijn er kor-

tingen tot 30 procent op koffiemachines. 

Medewerkers van Douwe Egberts bezorgen

bij u op school koffie en andere ingrediën-

ten, zoals suikersticks, creamer, bekers,

thee en andere toebehoren. Bovendien

heeft u onder bepaalde voorwaarden recht

op gratis technische service bij afname van

DE koffie. Zorgen wij voor het onderwijs,

en zij voor de koffie

Bij deze Kader Primair treft u een folder aan

van Douwe Egberts met meer informatie. 

Of ga naar de speciale AVS Voordeelpagina

op www.avs.nl onder Vereniging. <

Overige AVS Voordeel partners
– Ahrend Office Products

– Alberts-Nienhuis

– Canon Printen en Kopiëren

– Cogas Energie

– Heutink schoolmaterialen

– Kluwer Uitgeverij

– Koks Gesto Verbruiksartikelen

– OHRA verzekeringen

– TICC multimediaoplossingen



Achterstand allochtone leerlingen 

basisonderwijs neemt af

Op 20 september verscheen het Jaarrapport Integratie 2005. Het rapport werd op verzoek van

de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie opgesteld door onderzoekers van het Sociaal

en Cultureel Planbureau (SCP), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC)

en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit het gezamenlijk onderzoek blijkt dat

Turkse en Antilliaanse leerlingen in groep 8

nog een taalachterstand van bijna tweeën-

eenhalf jaar op autochtone niet-achter-

standsleerlingen hebben. Marokkaanse leer-

lingen lopen twee jaar achter en Surinaamse

– net als autochtone achterstandsleerlingen

– nog ongeveer één jaar. Vooral bij het reke-

nen zijn de resultaten beter. Turkse, Marok-

kaanse en Surinaamse leerlingen in groep 8

lopen op dit onderdeel ongeveer een half

jaar en Antilliaanse leerlingen driekwart jaar

achter op de autochtone niet-achterstands-

leerlingen. De leerachterstand van alle

allochtone groepen ten opzichte van de

autochtone niet-achterstandsleerlingen is

nog beduidend groter dan die van autochto-

ne achterstandsleerlingen. De afgelopen 15

jaar hebben Turkse en Marokkaanse leerlin-

gen circa één derde van hun taalachterstand

ingelopen. Bij het rekenen werd bijna de

helft van de achterstand ingelopen.

Antilliaanse leerlingen maakten ruim 10%

van hun taalachterstand goed, maar maakten

weinig vorderingen op rekengebied. In deze

15 jaar tijd hebben zwarte scholen de taal-

achterstand ten opzichte van witte scholen

met de helft teruggedrongen en de reken-

achterstand met driekwart. Taalachterstand

blijkt hardnekkig en blijft vragen om extra

aandacht. OCW zet daarom nog meer dan

voorheen expliciet in op taalonderwijs aan

achterstandsleerlingen. <
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goed onderwijs door goed management

Uw collega lid
en u een cadeaubon!

Alle leidinggevenden in het basis, speciaal basis en speciaal

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

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

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

tel. 030-2361010 of info@avs.nl

Maak kans 

op een beamer
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Kwaliteitszorgsysteem speciaal basisonderwijs

Een werkgroep van OSO Fontys en het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft een kwaliteitszorg-

systeem ontwikkeld voor het speciaal basisonderwijs. Onlangs is dit ‘instrumentarium voor

zelfevaluatie’ in concept gepresenteerd. De komende maanden wordt het instrument op enkele

scholen getest. Het hele instrument moet vervolgens voor alle scholen beschikbaar komen in

de eerste maanden van 2006.

De werkgroep, bestaande uit Jan de Bekker,

Tjitse Bouwmeester en Wil Jaegers, is in

2004 aan de slag gegaan met het ontwikke-

len van een kwaliteitszorgsysteem. Dit

gebeurde mede door de vragen over de

positionering van het speciaal basisonder-

wijs (sbo) in het Nederlandse onderwijsbe-

stel en de vraag naar een heldere omschrij-

ving van de kwaliteit van de speciale

basisschool. 

Uniek is dat de opzet van het nieuwe sys-

teem is toegesneden op de bijzondere ken-

merken van het speciaal basisonderwijs. De

werkgroep heeft zich daarbij gebaseerd op

het specifieke waarderingskader voor het

sbo, zoals de Inspectie dat heeft geformu-

leerd. Dit is vervolgens geconcretiseerd in

vragenlijsten en aanvullende en verdiepen-

de instrumenten. 

Het instrumentarium gaat uit van de speci-

fieke wettelijke taken en functies van de

sbo-school en de bijzondere positie ervan

als voorziening binnen het samenwerkings-

verband. In tegenstelling tot sommige ande-

re instrumenten heeft dit zelfevaluatie-

instrument twee doelstellingen:

• Kwaliteitszorg als middel voor de totale

schoolontwikkeling

• Kwaliteitszorg als middel voor ver-

antwoording naar het samenwerkings-

verband en de Inspectie.

Het zelfevaluatie-instrument is zodanig

opgezet dat het op verschillende manieren

te gebruiken is:

– in delen en/of in fasen

– beperkt of uitgebreid

– met het gehele team of met

vertegenwoordigers

– in relatie tot het PKO van de inspectie

Het instrument wordt als een losbladig

systeem uitgegeven en voorzien van een

CD-rom met de vragenlijsten.

OSO Fontys en het Seminarium voor Ortho-

pedagogiek hebben inmiddels een beperkt

ondersteuningstraject ontwikkeld waarmee

het gebruik van het instrument door scholen

kan worden geoptimaliseerd. Tevens is een

begeleidingstraject voor de schoolontwik-

keling in de maak, die vanuit de kwaliteits-

analyse in gang kan worden gezet. 

Voor meer informatie over dit kwaliteits-

zorgsysteem kunt u terecht bij Wil Jaegers,

w.jaegers@avs.nl <

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

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

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

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

bovenschools managers.

goed onderwijs door goed management

Kennis delen op www.avs.nl
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> Jozef Kok over stand van zaken Q*Primair

Hoe staat het met het project Q*Primair? Welke doelen zijn er tot nu toe bereikt en waar

moet nog hard aan gewerkt worden? Projectleider Jozef Kok kijkt vooruit. “De schoolleider

moet de buitenwereld in de school halen.”

> Tekst Andrea Linschoten

“Haal de

buitenwereld
in de school”

> Thema Kwaliteitszorg

Foto: Will Geurds



Zwak presteren
“Wat wel een beetje tegenvalt, is dat er nog geen

gemeenschappelijke landelijke aanpak is voor scho-

len die duurzaam zwak presteren. Een kleine catego-

rie, zo’n zestig scholen, presteert onvoldoende. Q*Pri-

mair werkt aan een vroegtijdige signalering van dit

soort scholen, voordat de Inspectie vaststelt dat het

niet goed gaat met een school. Factoren die een slech-

te score kunnen voorspellen zijn: wisseling van het

management, ruzie tussen bestuur en management

en een sterk wisselende leerlingpopulatie. Wanneer

je dit signaleert bij een school, zou je een gericht aan-

bod kunnen doen: een schooldiagnose en een aanpak

op maat. We overleggen nog hoe we aan deze vroeg-

tijdige signalering verder vorm gaan geven. Omdat

Q*Primair uit tien organisaties bestaat, waaronder de

AVS, kost het nu eenmaal tijd voordat iedereen hier-

over op dezelfde lijn zit.”
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“Het grootste succes van Q*Primair vind ik dat we

erin geslaagd zijn om de kwaliteitszorg uit de instru-

mentele sfeer te halen en meer te verbinden met de

professionele en de schoolontwikkeling. We zijn uit

de sfeer van het alleen maar rekenschap afleggen, dat

doe je voor anderen. Er is steeds meer een bewustzijn

dat kwaliteitszorg te maken heeft met de eigen

schoolontwikkeling.

Op instrumenteel niveau is er momenteel genoeg

aandacht voor kwaliteit. Elke school kiest wel een

systeem voor kwaliteitszorg en voert dat in. Elke

school is op dat gebied in ontwikkeling. De fase

waarin we nu zitten met Q*Primair is het zoeken van

verbindingen tussen kwaliteitszorg en andere domei-

nen, zoals de professionele ontwikkeling van leer-

krachten. Leerkrachten bepalen voor een groot deel

de kwaliteit van de school; de individuele leerkracht,

maar ook het collectief. De kwaliteit van het hande-

len van de leerkracht kun je aangrijpen om de kwa-

liteit van de school verder te ontwikkelen. Met het

SBL (Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Lera-

ren) verkennen we momenteel een training over

kernreflectie, waarbij leerkrachten reflecteren op

hun eigen handelen en elkaar helpen het eigen leren

te stimuleren. Als we erin slagen de leerkracht aan

het leren te houden, dan komt het met het leren van

de kinderen ook wel goed.”

Bepalende factor
“De taak van de schoolleider en het bovenschools

management hierin is groot. Uit onderzoek blijkt dat

de schoolleider de bepalende factor is als we het over

kwaliteit hebben. Dat geldt zowel voor de onderkant

als de bovenkant. Als een school slecht presteert, spe-

len er vaak meerdere problemen, waaronder altijd

wel een managementprobleem. Maar als een school

er positief uitspringt wat betreft kwaliteit, dan is de

schoolleider erin geslaagd een visie te formuleren die

door het hele team gedragen wordt. Vanuit eigen

talenten wil iedereen in collectiviteit aan hetzelfde

werken. Die sfeer tref je aan op vernieuwende scho-

len. Dat is ook het aardige van het onderwijs, die dub-

bele laag. Als de leerkracht lekker in zijn of haar vel

zit, in de ‘flow’, dan loopt alles goed en dat heeft

onmiddellijk gevolgen voor de leerlingen.

De schoolleider moet dus zorgen voor een gedragen

visie, formuleren waar je naartoe wilt met je school.

Vervolgens moet hij of zij vooral een onderwijskun-

dig leider zijn; ervoor zorgen dat er op alle niveaus

geleerd kan worden. Ervoor zorgen dat leren en wer-

ken samenvallen.”

Speerpunten Q*Primair 
projectjaar 2005-2006

• Verbreden van de aanpak van zelfevaluatie en

collegiale visitatie gericht op schoolontwikkeling.

• Ontwikkelen van trainingen voor scholen en besturen

over zelfevaluatie en collegiale visitatie op school- en

bestuursniveau.

• Betrokkenheid van leraren bij kwaliteitszorg vergroten

door samen met leraren van diverse scholen een

zelfevaluatie op het domein van pedagogisch-

didactisch handelen uit te voeren en vervolgens als

‘critical friends’ elkaar tijdens een visitatie te

spiegelen.

• Trainen van auditoren op schoolniveau en op het

niveau van bestuur/bovenschools management.

Zorgen voor een pool met gecertificeerde auditoren

die elk een audit kunnen begeleiden.

• Investeren in de ontwikkeling en implementatie van

een early-warningsysteem over de kwaliteit van de

school.

• Samen met bestuurders/bovenschools managers

goede praktijken met betrekking tot ken- en

stuurgetallen ontwikkelen.

• Samen met scholen/besturen in het kader van de

governance-discussie het concept van meervoudige

publieke verantwoording concretiseren. Goede

praktijken verzamelen en verspreiden.

• De studieteamaanpak verspreiden, gebaseerd op

reflectie, studie en verandering. Zie ook het artikel

verderop in deze Kader Primair. <

“Je moet zorgen voor een

gedragen visie, formuleren waar

je naartoe wilt met je school.”

>>



< November 2005 < Kader Primair 12

Doelen
“Bij Q*Primair werken we met SMART-geformuleerde

doelen. Een van die doelen is dat in 2007 80 procent

van de scholen een systeem voor kwaliteitszorg heeft

ingevoerd. Aan het begin van het project, in 2002,

was dat 18 procent. Bij de laatste meting (2004) was

dat al gestegen naar 46 procent. Met elkaar hebben

we de doelen van Q*Primair geëvalueerd en bepaald

waar we de komende anderhalf jaar de accenten gaan

leggen (zie kader Speerpunten).

Er zijn veel initiatieven op het gebied van kwaliteits-

verbetering, zoals Kennisnet, Cultuur op school, Ict

op School, Techniek op school, TOM, WSNS. We wer-

ken nu aan een landelijk innovatieplan om deze pro-

jecten meer in samenhang te brengen. Er moet meer

synergie komen, niet alleen landelijk, maar ook op

schoolniveau. Elk project heeft nu een eigen logo,

website, eigen conferenties. Dat willen we meer har-

moniseren. De meeste projecten lopen tot januari

2007, ook daarom steken we de koppen bij elkaar.

Via Kennisnet willen we meer informatie op maat

gaan verstrekken. Scholen klagen dat ze overstroomd

worden met informatie over allerlei projecten. We

willen meer gaan werken vanuit vraagsturing. De

school of het netwerk formuleert de ontwikkeling en

de werkagenda voor de komende jaren. Men krijgt

dan de gerichte informatie die daarbij kan ondersteu-

nen.”

Kernopdracht
“Kwaliteitszorg vergt een metabenadering, het moet

niet bestaan naast alle andere zaken waar je als

schoolleider mee bezig bent. Kwaliteitszorg moet je

juist inbouwen, volgens de methode ‘plan-do-check-

act’. En dan vooral ook die plannen afmaken. Je ziet

vaak dat vernieuwingen maar gedeeltelijk worden

ingevoerd. Dan heeft men vaak al weer iets nieuws

opgepakt, voordat de vernieuwing verankerd is.

Eigenlijk is kwaliteitszorg heel simpel: het systema-

tisch verzamelen van gegevens over hoe je de doelen

behaald hebt die je van tevoren hebt geformuleerd.

De kernopdracht van de schoolleider is in mijn ogen

leidinggeven aan het leren van de leerkracht, de leer-

ling en de school als geheel. De schoolleider moet de

buitenwereld in zijn school halen, de scheiding tus-

sen binnen- en buitenwereld opheffen.

Dan komt kwaliteitszorg vanzelf aan de orde. Want je

gaat in gesprek met allerlei partijen en dan moet je

ook verantwoording afleggen. Wat willen de ouders,

wat verwacht Jeugdzorg? Het gaat niet alleen om het

technische instrumentarium van kwaliteitszorg.

Want dat leidt alleen maar tot veel mappen en for-

mulieren, certificaten zonder betekenis.” <

Meer informatie over Q*Primair en diverse deelprojecten

zoals Balans of Ouders als educatieve partners vindt u op

www.qprimair.nl

“Scholen kunnen het lang volhouden om niets aan

kwaliteitszorg te doen. Zo zijn er dorpjes op het plat-

teland waar iedereen tevreden is. De schoolleider

speelt ook op het kerkorgel en iedereen zit bij dezelf-

de tennisvereniging. De ouders zijn weinig eisend.

Maar ondertussen is het onderwijs ontoereikend. In

die gevallen kan de Inspectie vaststellen dat het

onderwijs niet deugt, het verticale toezicht. Maar wij

willen juist het horizontale toezicht stimuleren. Scho-

len moeten beseffen dat ze zijn opgenomen in een

keten, een netwerk. De school moet verantwoording

afleggen aan de ouders, maar ook aan andere belang-

hebbenden, zoals het vervolgonderwijs en de jeugd-

zorg. Als je het over kwaliteit hebt, kan een school

nooit zelf referent zijn. Je moet je als school altijd

openstellen voor kritische externen. Dat geldt ook

voor de leerkracht. Die kan ook niet de deur van zijn

lokaal dichtdoen en zeggen ‘Ik bepaal hier wat kwali-

teit is’. Dat is niet professioneel. Professioneel is als je

elkaar de maat neemt.

Daarvoor is wel een cultuuromslag nodig. Teams en

individuele leerkrachten moeten leren reflecteren en

overgaan op collegiale visitatie. Een echte profession-

al is nooit klaar met leren. Er is professionele conver-

satie nodig: praten over het vak. Zoals artsen elkaar

amice-briefjes sturen. Zoals in de hulpverlening, waar

supervisie en intervisie gemeengoed zijn. We moeten

af van louter een afrekencultuur, van alleen maar

verticale verantwoording. Die omslag zie je gelukkig

al op de Pabo’s: daar zijn ze volop bezig met deze ont-

wikkeling. Studenten reflecteren op eigen gedrag en

gaan met elkaar in gesprek.”

Projectleider Jozef Kok: “Horizontaal toezicht stimuleren.”
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Vernieuwd: brochure over
kwaliteitszorginstrumenten

Er zijn heel veel instrumenten voor kwaliteitszorg.

In 2002 heeft Marant Educatieve diensten in opdracht

van Q*Primair een inventarisatie gemaakt van alle instru-

menten. Dat leverde een overzicht op van 33 instrumen-

ten die voor het primair onderwijs op de markt zijn.

Voor Q*Primair was het echter niet voldoende te volstaan

met het (laten) maken van een overzicht van de bestaan-

de instrumenten voor kwaliteitszorg. Schoolleiders die

zich willen bezighouden met kwaliteitszorg hebben nog

steeds moeite om uit het beschikbare bestand een goede

keus te maken, omdat de geschiktheid van een instru-

ment sterk situatie- en contextspecifiek is. Het blijft

lastig om op basis van de beschrijvende informatie een

goede keus te maken. Wat is nu een goed instrument?

Om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de instru-

menten hebben Q*Primair en Q5 de onderzoeksinstituten

GION/RISBO opdracht gegeven een beoordelingskader te

ontwerpen, waarmee uitspraken kunnen worden gedaan

over de kwaliteit van instrumenten voor kwaliteitszorg.

Aan de hand van het beoordelingskader zijn in 2004

11 instrumenten beoordeeld die, op basis van de gege-

vens van het onderzoek onder schoolleiders, het meest

worden gebruikt. In 2005 is een aantal instrumenten

opnieuw beoordeeld en een paar instrumenten voor

het eerst beoordeeld.

Over de uitkomsten van het onderzoek onder schoollei-

ders en vooral ook de uitkomsten van de beoordeling van

de instrumenten, heeft Q*Primair in 2004 een brochure

laten schrijven: Kiezen voor Kwaliteit. Deze brochure is

nu aangepast en geeft ook de nieuwste beoordelingen

weer. De brochure kan u helpen bij het vinden van het

meest geschikte instrument. Naast feitelijke informatie,

geeft het ook criteria voor het kiezen van instrumenten

en handige voorbeelden over hoe zo’n keuzeproces kan

verlopen. De brochure kunt u downloaden via de site van

Q*Primair, www.qprimair.nl <
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AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Ahrend > Alberts-Nienhuis > Canon > Cogas 

> Heutink > Kluwer > Koks Gesto > OHRA > TICC

> Douwe Egberts Coffee Care

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. 

Met het oog op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.
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> Pilots met aangepaste werkwijze onderwijstoezicht

De afgelopen maanden heeft de Inspectie op een aantal scholen gewerkt met een

aangepaste werkwijze van onderwijstoezicht: ‘Variëteit en verantwoording’. Uitgangspunt

hierbij was het inspectietoezicht meer te laten aansluiten bij de variëteit in het onderwijs

en bij de doelstellingen van de scholen. Een van de scholen die meewerkte aan de pilot

was de Daltonschool in Rijnsweerd.

Het is een mooi gebouw, het schoolgebouw van de

Daltonschool in Rijnsweerd, Utrecht. Modern – het

staat er pas een jaar of vier – maar blijkbaar ook

alweer snel te klein geworden. Op het plein staan

meerdere semi-permanente lokalen.

Peter Verberg, sinds de start 25 jaar geleden als direc-

teur aan de school verbonden, vertelt over de groei

van de school, over het woekeren met de ruimte,

over de wachtlijst die de school heeft, maar vooral

over het onderwijskundig concept.

“Onze school werkt allang volgens het Daltonprincipe.

Maar dat was voor ons niet voldoende. We bleven

van mening dat de school zich verder moest en kon

ontwikkelen. Wat hebben onze kinderen nodig?

We zijn steeds meer gaan kijken naar de individuele

kinderen en hun leerbehoeften.”

Eigen leren
Daltonschool Rijnsweerd noemt haar onderwijscon-

cept ‘eigen leren’. Belangrijke uitgangspunten zijn

het (leren) stellen van leervragen en het zelf plannen,

sturen en controleren van zoek-, leer- en presentatie-

strategieën om zo goed mogelijk met informatiebron-

nen om te gaan. In de informatie aan de ouders

schrijft de school: “Wij werken aan een efficiëntere

invulling van ons ‘onderwijsgebouw’. Eindeloze her-

halingen van oefenstof zijn contraproductief. Als een

kind een vaardigheid beheerst, komt er meer tijd vrij

voor keuzewerk. En als de kinderen dat keuzewerk

onder begeleiding van de leerkracht gaan invullen,

praten we over het Eigen Leren. Het kind bepaalt wat,

hoe, waar en met wie het leert. Daardoor wordt het

leren van het kind zelf.” Ook staat in deze uitgangs-

punten voor de ouders: “U moet erop kunnen ver-

trouwen, dat wij niet met uw kind aan het experi-

menteren zijn.”

Pilot
Daltonschool Rijnsweerd is een van de zeven scholen

die heeft meegewerkt aan de pilot ‘Variëteit en ver-

antwoording’ van de Onderwijsinspectie. De Inspectie

wil met deze werkwijze meer aansluiten bij de varië-

teit in het onderwijs en de doelstellingen van de

scholen.

> Tekst Anneke van der Linde

Doelen en ambities 
van de school centraal

> Thema Kwaliteitszorg
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Inspectie die over. Als dat niet kan, voert men aanvul-

lend onderzoek uit. Uiteindelijk schrijft de Inspectie

een rapportage en krijgt de school de gelegenheid te

reageren op het rapport.

Verberg geeft aan dat hij al in een vroeg stadium de

onderwijsinspecteur heeft betrokken bij het verande-

ringstraject van de school. “Wij waren bezig met het

traject rond eigen leren, met eigen leertrajecten en 

portfolio’s van de kinderen. Ik wil dan ook graag

hierover spreken met de Inspectie. Zijn we op de

goede weg? Klopt onze gedachtegang en wat vindt

de Inspectie van onze uitwerking?”. Tijdens een der-

gelijk overleg kwam de pilot aan de orde en werd

de Daltonschool Rijnsweerd uitgenodigd om mee

te doen.

In de pilot hanteert de Inspectie een andere werkwij-

ze dan tot nu toe gebruikelijk was bij een Periodiek

Kwaliteitsonderzoek (PKO). In een PKO beoordeelt de

Inspectie de school op de acht kwaliteitsaspecten en

bijbehorende indicatoren uit het Toezichtkader.

Scholen ontvangen ter voorbereiding van een PKO

vragenlijsten voor de directie, groepsleerkrachten en

IB’er. In de pilot staan de doelen en ambities van de

school veel nadrukkelijker centraal. Een zogenaamd

‘verantwoordingsmodel’ dat de school invult, biedt

ruimte aan de eigen doelen. Voor het invullen van

het verantwoordingsmodel hoeft de school geen extra

onderzoek te doen, maar kan men gebruik maken

van gegevens die de school al heeft.

De Inspectie start haar toezicht met een voorgesprek

met de school. Vragen die daarin centraal staan zijn

bijvoorbeeld: Wat zijn de doelen, zijn deze doelen op

een transparante manier kenbaar gemaakt aan de

direct betrokkenen, in welke mate worden de doelen

gerealiseerd en hoe wordt dat vastgesteld?

Op basis van het voorgesprek vormt de Inspectie een

oordeel over de verantwoording van de school. Als

deze voldoende, volledig en betrouwbaar is, neemt de

“We zijn steeds meer gaan

kijken naar de individuele

kinderen en hun leerbehoeften.”

>>

Foto: Daltonschool Rijnsweerd
Leerlingen van Daltonschool Rijnsweerd met interesse in tuinieren, deden in volkstuintjes verschillende projecten.
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Bloemen zijn rood

Liedje van Gerard van Maasakkers, naar ‘Flowers are red’

van Harry Chapin. Het liedje is een belangrijk uitgangspunt

voor het onderwijs op Daltonschool Rijnsweerd.

‘n Jungske ging vur ‘t uurst naor school

Hij kreeg ‘n vel papier en krijt

En hij kleurde en kleurde ‘t hul vel vol

Want kleure, da vond-ie fijn

Mer de juffrouw zei: “Wat doe je daar, jongeman?”

“Ik teken bluumkes, juffrouw”

Ze zei: “We doen hier niet aan kunst, jongeman

Bloemen zijn rood en de lucht is blauw

Je zult er rekening mee moeten houden

Je bent hier niet alleen

Als alle kinderen ‘ns deden zoals jij

Waar moest dat dan toch heen, ik zeg je

Bloemen zijn rood, jongeman

Blaadjes zijn groen

‘t Heeft geen enkele zin om ‘t anders te zien

Dus waarom zou je ‘t dan nog anders doen”

Mer ‘t jungske zei

“Ja mer juffrouw, d’r zijn zoveul kleuren bloemen

Zoveul kleuren blaadjes, zoveul kleuren, overal

Zoveul kleuren zijn nie op te noemen

Mer ik zie ze allemaol”

Vervolg op pagina 17

Verberg: “Dat kwam ons ook wel goed uit. Ik heb het

als heel plezierig ervaren om uit te kunnen gaan van

onze ambities voor de school.”

Het verantwoordingsmodel heeft Verberg samen met

de IB’er ingevuld. Hier en daar konden gegevens wor-

den gebruikt uit het schoolplan, uit werkdocumenten

rond de veranderingstrajecten. “Maar ik houd niet zo

van dat knippen en plakken,” geeft Verberg aan. “Juist

in onze veranderingstrajecten merk je dat de manier

waarop je naar je onderwijs kijkt ook meegroeit. Dat

permanente herhalen van wat je ooit zei of schreef

binnen het onderwijs, dat vind ik dodelijk!”

Prachtrapport
In maart 2005 vulden Verberg en zijn collega’s de vra-

genlijst in. Snel daarop was het voorgesprek en in

mei volgde het inspectieonderzoek. Kort voor de

zomervakantie ontving de school de rapportage en is

het er op wat kleine rectificaties en aanvullingen na

wel mee eens.

Als je het inspectierapport van de Daltonschool Rijns-

weerd bekijkt, valt in de eerste plaats op dat de

school een prachtrapport heeft. Slechts één score 2

(draagt onvoldoende bij aan de kwaliteit van het

onderwijs) voor het onderdeel ‘de school evalueert

systematisch de kwaliteit van leren, onderwijzen en

begeleiden’. Dat is nog een aandachtspunt voor de

school. Maar een gemiddelde 4 (draagt in hoge mate

bij aan de kwaliteit van het onderwijs) voor het peda-

gogisch klimaat, de afstemming rond de vorderingen

van de leerlingen, de actieve en zelfstandige rol van

de leerlingen en de sfeer op de school is uitstekend.

Verder start het rapport, zoals in de pilot is beloofd,

met de doelen en ambities van de school. Het ‘eigen

leren’ wordt uitgebreid beschreven. Maar ook bij de

acht kwaliteitsaspecten, wordt steeds teruggekeken

naar het ‘eigen leren’ en de wijze waarop dit invloed

heeft op de kwaliteit.

“Ik vond het heel plezierig om

uit te gaan van onze ambities.”

Foto: Daltonschool Rijnsweerd

Tijdens de circusweek maakten de leerlingen door henzelf

bedachte versieringen.
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Mer de juffrouw zei: “Je bent ondeugend, jongeman

Je kliedert en je Nederlands is slecht

Ik weet zeker dat je ‘t alletwee veel beter kan

Ik wil dat je herhaalt wat ik zeg

Bloemen zijn rood....”

Mer ‘t jungske zei

“Ja mer juffrouw...”

Mer de juffrouw zei: “Dit duurt me nou te lang

Je moet maar weten hoe ‘t hoort”

En ze zette ‘t jungske op de gang

(“Voor je bestwil” enzovoort)

Mer hij werd bang, zo na ‘nen tijd

Klopte zachtjes aan de deur

En hij zei: “Juffrouw, ik heb wel spijt”

En hij kreeg ‘n kleur toen-ie zei

“Bloemen zijn rood

Blaadjes zijn groen

‘t Heeft geen enkele zin om ‘t anders te zien

Dus waarom zou ik ‘t anders doen”

Mer d’n tijd ging dur, gao altijd dur

En hij ging naor de tweede klas

En de juffrouw was hul anders as die daorvur

Ze was nieuw, ze was er pas

En ze lachte vriendelijk toen ze zei

“Tekenen doe je voor je lol

Je krijgt genoeg papier en krijt van mij

Teken maar je hele vel vol”

Mer ‘t jungske tekende bloemen

Gruun en rood, en in de rij

En toen de juffrouw vroeg waorum

Kreeg-ie weer ‘n kleur, en-ie zei

“Bloemen zijn rood...”

Bron: www.daltonschoolrijnsweerd.nl

Ter illustratie een stukje uit de tekst bij het kwali-

teitsaspect ‘didactisch en pedagogisch handelen’: “De

kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen

van leraren vormt een goede basis om het ‘eigen

leren’ inhoud te geven. Door het Daltonconcept zijn

leerlingen al gewend zelf leertaken te ontwikkelen

en die uit te voeren. Wel is het team zich ervan

bewust dat die vaardigheden in het project nog verde-

re invulling en inhoud moeten krijgen. De rollen en

gewenste competenties van leerlingen en leraren zul-

len immers veranderen.”

Verantwoorden
Naast veel aandacht voor de ambitie en de doelen van

de school, geeft de pilot ook extra aandacht aan het

afleggen van verantwoording; horizontale verant-

woording aan de directe omgeving en verticale ver-

antwoording aan de Inspectie. Hoewel ‘verantwoor-

den’ niet als apart kopje in het inspectierapport van

de Daltonschool Rijnsweerd terugkomt, zijn er wel

opmerkingen te vinden over de verantwoording naar

het bestuur en naar de ouders.

Peter Verberg geeft hierover het volgende aan: “Aller-

eerst moet ik mij verantwoorden naar mezelf toe.

Kan ik er nog voor de volle 100 procent achter staan?

Vervolgens moet ik me verantwoorden naar de colle-

ga’s. Zij moeten weten en voelen waarom we werken

zoals we dat doen. Het team, dat is de school – niet

ik. Ik word betaald om te coördineren, om klappen

op te vangen zodat zij de rust hebben om hun werk

goed te doen. Dan moeten we ons verantwoorden

naar de ouders. Dat doen we in de vorm van ouder-

avonden. We vertellen dan waar we mee bezig zijn,

wat goed gaat, wat nog beter kan. En we schrijven

veel, bijvoorbeeld op onze website. De ouders blijven

ons ook bevragen over onze manier van werken.

Dat stellen we zeer op prijs. Die vragen komen op

de ouderavonden naar boven of ze worden gesteld

aan de leraar van hun kind.

Tot slot moeten wij ons verantwoorden naar het

bestuur, in ons geval het bovenschools management

van Stichting Openbaar Primair Onderwijs te Utrecht

(SPOU). Zij moeten natuurlijk ook weten waar we

mee bezig zijn. Ik stel het erg op prijs dat ze ons ook

de ruimte geven om eerst te experimenteren. Niet

meteen opschrijven waar je mee bezig bent, maar

eerst aan het werk en kijken waar je tegenaan loopt.

Daarna schrijven we het wel op. Goed dat dat wordt

geaccepteerd.” <

Foto: Daltonschool Rijnsweerd

Een leerling uit groep 6 van Daltonschool Rijsweerd 

tijdens een excursie op Fort Vechten
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Hoe is de selectie tot stand gekomen van de scholen die
meewerkten aan deze pilot?
“De selectie is gemaakt op grond van een mix van

pragmatische en inhoudelijke criteria:

– De school moest in het kwartaal waarin de pilots

werden uitgevoerd aan de beurt zijn voor een

Periodiek Kwaliteitsonderzoek.

– Alle zeven inspectiekantoren zouden participeren.

Dus werd er door elk inspectiekantoor één school

voor PO en één school voor VO aangedragen.

– Er moest een behoorlijke variëteit zijn in school-

kenmerken (denominatie, onderwijsconcept,

stad/platteland)

– We hebben scholen geselecteerd waarvan we

redelijkerwijs konden aannemen dat ze over basis-

kwaliteit beschikten en een behoorlijk niveau van

kwaliteitszorg hadden. Geen potentieel zwakke

scholen dus.

– Er moesten tenminste een aantal innovatieve

scholen bijzitten.

– Scholen met een betrokken en actief bestuur.”

De Daltonschool Rijnsweerd wordt als ruim voldoende/goed
beoordeeld. Was dat met alle scholen in de pilot zo?
“Ja, alle scholen in de pilot zijn als ruim

voldoende/goed beoordeeld. Maar dat hield ook ver-

band met de selectie vooraf. Er is meer aandacht

besteed aan eigen doelen en ambities en die gaan

natuurlijk verder dan de waarborgindicatoren van

de Inspectie. Goede scholen leggen voor zichzelf de

lat hoger. Er komt in deze pilots ook meer aan het

licht over de kwaliteit van de kwaliteitszorg en de

kwaliteit van de verantwoording naar de omgeving.

We hadden afgesproken dat de normen voor de

scholen die aan deze pilots meededen niet hoger

mochten liggen dan voor andere, maar eerlijk gezegd

zouden wij op grond van deze pilots op sommige

scholen wel tot een strengere beoordeling van

kwaliteitszorg zijn gekomen.”

Stelt de Inspectie eisen aan de doelen en ambities van de
school? Zo ja, op welke manier doet de Inspectie dat?
“In de Wet op het Onderwijstoezicht (en in de Koers

PO) staat dat de Inspectie de taak heeft te kijken of

de doelen van de school ambitieus genoeg zijn. De

Inspectie valideert de eigen normstelling van de

school in het licht van de context van de school (bij-

voorbeeld de leerlingenpopulatie), het presteren van

andere, vergelijkbare scholen, de motivering van de

school bij haar profilering, gemaakte keuzen en de

maatschappelijke opvattingen over kwaliteitsniveau.

Er is daarbij nogal wat ruimte voor interpretatie, van-

daar dat we het zo belangrijk vonden om een voorge-

sprek met de school te voeren over die doelen en

ambities. Inspectie en school moeten daar een dia-

loog over aangaan. Dat is iets anders dan vooraf eisen

formuleren.”

Is de doelstelling van de pilot (aansluiten bij ambities en doe-
len van de scholen) goed uit de verf gekomen?
“Ja en nee. In de werkwijze is die doelstelling heel

goed uit de verf gekomen. Scholen hebben het erg op

prijs gesteld dat hun eigen doelen en ambities ver-

trekpunt voor het gesprek en het onderzoek vormden

en niet het toezichtkader van de Inspectie. Dat ver-

grootte het commitment van de scholen. In de rap-

portage, het schoolbezoekverslag, is dieper ingegaan

op de doelen en ambities van de school en de verwe-

zenlijking daarvan. Maar daarnaast zijn toch ook de

‘bolletjes’ gescoord, de waarborgindicatoren die lei-

den tot een kwaliteitsprofiel. Scholen ervaren span-

ning tussen de genuanceerde benadering in het rap-

port en het ‘bolletjesprofiel’.”

Als een school niet aan deze pilot meedoet, mag deze dan
ook uitgaan van meer aandacht van de Inspectie voor de
eigen doelen en ambities?
“Natuurlijk, daar wordt in het ‘traditionele’ toezicht

ook al aandacht aan geschonken, bijvoorbeeld als het

Vragen aan… 
Marja Blom, coördinerend inspecteur 
bij de Onderwijsinspectie

> Thema Kwaliteitszorg
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schoolplan ter sprake komt. Maar het voorgesprek in

deze pilots leidde er onder meer toe dat er per school

een specifieke, op de situatie van de school toege-

sneden bezoekagenda kon worden opgesteld en niet

persé het standaardbezoekformat werd toegepast.

We gaan kijken hoe we de verworvenheden van deze

pilots een vaste plaats kunnen geven in het reguliere

toezicht, en daarbij ook de ontwikkelingen kunnen

betrekken die in het kader van de governance-discus-

sie actueel zijn. De bestuurlijke verhoudingen en

daarmee de rol van de Inspectie zijn op dit moment

sterk in beweging, dus er staan nog veel meer veran-

deringen op stapel.”

Is de Inspectie enthousiast over de pilot?
“Wij hebben erg veel geleerd van de pilot. Er is veel

feedback gekomen op onze werkwijze, en dan bedoel

ik zowel het waarderingskader, de communicatie als

de rapportage en de kwaliteitskaart. Met die bevindin-

gen kunnen we verder bouwen aan het nieuwe toe-

zicht dat sober, selectief en samenhangend moet zijn.”

Wat vonden de scholen ervan?
“De scholen zijn allemaal individueel bezocht om

ze in de gelegenheid te stellen feedback te geven.

Op 10 oktober was er een bijeenkomst waar de scho-

len in een plenaire sessie met elkaar en met ons van

gedachten konden wisselen over alle bevindingen en

ervaringen. Dat was een mooie en leerzame bijeen-

komst. De scholen hebben complimenten én opbou-

wende kritiek gegeven naar aanleiding van de pilots.

De tijd die scholen was gegund om zich voor te berei-

den was aan de korte kant en soms waren er techni-

sche onvolkomenheden in de informatievoorziening.

De teneur was echter zeer positief. In het evaluatie-

rapport zullen de ervaringen van de scholen uitge-

breid aan bod komen.

De meerwaarde van deze pilots lag zonder twijfel

in de interactie tussen school en Inspectie. We zijn

bij de Inspectie geneigd veel energie en aandacht

te besteden aan het waarderingskader. Dat is ook

belangrijk, maar uiteindelijk draait alles om het

draagvlak dat bij de school ontstaat om aan verbete-

ring te werken. Begrippen als evaluatie, schoolont-

wikkeling en verantwoording staan daarbij centraal.

Wij denken dat de werkwijze in deze pilots daar een

belangrijke bijdrage aan heeft geleverd.” <
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> Studie in teams bevordert schoolontwikkeling

Dominique Majoor ontwikkelt op dit moment voor Q*Primair met drie schoolbegeleiders

een werkwijze voor schoolontwikkeling: de studieteamaanpak.

Gerichte studie in kleine teams leidt tot verbetering

van onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de studie-

teamaanpak. Deze aanpak kan bijvoorbeeld worden

toegepast na een zelfevaluatie, maar ook worden

ingezet als een schoolteam een probleem ervaart of

als een groepje leerkrachten meer over een bepaald

onderwerp wil weten.

De oorsprong van de studieteamaanpak (voorheen

Van meten naar verbeteren) ligt in theorieën over

schoolontwikkeling van met name Harm Tillema.

Werken aan ontwikkeling is nooit af. Er zijn altijd

situaties die je wilt verbeteren, problemen die je

op wilt lossen of onderwerpen waar je meer vanaf

wilt weten. Daarom is de werkwijze dynamisch en

cyclisch. De studieteamaanpak bestaat uit tien fases

die een studieteam, bestaande uit bijvoorbeeld leer-

krachten, op een eigen wijze doorloopt. De fases

zijn verdeeld over drie stadia: reflectie, studie en

verandering.

De studieteamaanpak wil kwaliteitsverbetering

lokaal vormgeven. De betrokkenen zelf moeten

inhoud kunnen geven aan de kwaliteitsverbetering

in hun eigen primaire proces. De opdracht, vraag

of het probleem dat een studieteam behandelt, is

dan ook gericht op het primaire proces.

Communiceren over de ontwikkelingen van een stu-

dieteam is van belang, volgens extern projectleider

Dominique Majoor: “Het is belangrijk dat de direc-

teur en collega-leerkrachten op de hoogte worden

gehouden over de (inhoudelijke) voortgang van het

studieteam. Dat kan bijvoorbeeld al heel simpel door

in de lerarenkamer een kopie van het schema op te

hangen. In fase acht geeft het studieteam bovendien

een forumpresentatie. Dan kunnen de collega’s

inhoudelijk reageren op de opbrengst. Daarnaast

evalueert het studieteam zelf wat ze hebben geleerd

en wat de werkwijze heeft opgebracht; daartoe houdt

het studieteam een logboek bij.”

Eerst nadenken
In een studieteam leren de betrokkenen om niet

meteen door concrete actie een probleem op te los-

sen, maar dit probleem eerst samen te analyseren

om zo tot een duurzame oplossing te komen. Majoor:

“Leerkrachten en schoolmanagers zijn geneigd heel

snel een oplossing te bedenken voor een probleem.

Soms wordt er een oplossing bedacht, terwijl het pro-

bleem niet eens duidelijk is. Gevolg: oplossing inge-

voerd, probleem bestaat nog steeds. Of er blijkt eigen-

lijk een heel ander probleem te bestaan. Eerst goed

> Tekst Vanja de Groot> Thema Kwaliteitszorg

Onderwijs 
naar hoger plan met
de studieteamaanpak
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nadenken en dan pas in actie komen geeft een meer-

waarde.”

De balans tussen doelgerichtheid en het leerproces

krijgt in de studieteamaanpak veel aandacht. Terecht,

want het gevaar van te doelgericht aan de slag gaan

kan ertoe leiden dat een probleem opgelost is, maar

dat men niets heeft geleerd over bijvoorbeeld veran-

dercapaciteit, beleidsvoerend vermogen, zelfstandig-

heid en zelfsturendheid. Majoor benadrukt: “Als er

op een school sprake is van een ingrijpend verande-

ringsproces waarbij het hele team betrokken moet

zijn, is de studieteamaanpak niet geschikt.”

Minimale sturing
De rol van de schoolbegeleidingsdienst bij de uitvoe-

ring van de studieteamaanpak is faciliterend vooraf

en monitorend tijdens het proces en achteraf. Mini-

male sturing dus door de directeur en de schoolbege-

leider, behalve op het gebied van visie, leerproces,

feedback (terugkoppeling), werkwijze (alle fases door-

lopen) en middelen (tijd, budget, ruimte). “Omdat de

studieteams zoveel mogelijk zelfsturend werken,

moet de schoolbegeleider er ook voor waken dat de

directeur en andere managementleden op afstand

blijven, omdat zij al snel een sturende rol zouden

kunnen gaan spelen”, aldus projectleider Majoor.

Overigens kan iedereen die denkt een bijdrage te

kunnen leveren aan het studieteam deelnemen.

Maar als een school weinig ervaring heeft met

zelfsturende teams, raadt Majoor deelname van de

schoolleider aan het studieteam af: “Het is de bedoe-

ling dat het studieteam zichzelf stuurt. Een studie-

team met bijvoorbeeld alleen directeuren of locatie-

leiders is wel een mogelijkheid.”

Integrale leercyclus
Waarom zou schoolontwikkeling via deze werkwijze

tot stand komen? Majoor: “Het grote verschil met

andere werkwijzen voor schoolontwikkeling of kwali-

teitsverbetering is dat de studieteamaanpak op een

heel overzichtelijke en vooral vanzelfsprekende

manier een integrale leercyclus bevat. De aanpak

moet zich nog bewijzen in de praktijk, maar ik denk

dat schoolontwikkeling via deze werkwijze wél tot

stand kan komen. Stel je gaat uit van een leercyclus

van vier fases: handelen, reflectie, abstracte begrips-

vorming en actief experimenteren. 

Kenmerken van de studieteamaanpak

– zelfsturende teams

– minimale sturing (door directeur)

– géén verlengstuk of vehikel van directie

– dynamisch en cyclisch: blijven leren

– insteken in het primaire proces

– een vraag / probleem als startpunt

– relatie met schooldoel (schoolvisie)

– deelname als je bijdrage kan leveren

– onderzoeksmatige manier van werken

– eerst samen nadenken, niet meteen doen

– ontwikkelen, uitproberen, bijstellen (leren)

– opbrengstgericht én expliciteren leerproces

“Omdat de studieteams zelf-

sturend werken, moeten directeur

en andere managementleden op

afstand blijven.”

>>

Foto: AVS
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Doordat elke fase in de leercyclus een plek heeft

gekregen in de studieteamaanpak, omvat deze aan-

pak een integrale leercyclus, zodat er sprake kan zijn

van een goed leerproces en een optimaal leerresul-

taat. Het is juist voor het onderwijs, waarin veel echte

doeners en beslissers werken, een waardevolle aan-

vulling om meer de nadruk te leggen op reflectie en

studie.”

Pilotfase
De eerste pilots met de studieteamaanpak zijn inmid-

dels gestart en worden in februari 2006 afgerond. Op

basis van de pilots wordt de aanpak geëvalueerd en

verder verbeterd. Daarna volgt een verdere versprei-

ding en eventueel verbreding van de werkwijze.

Uiteindelijk kan de studieteamaanpak op scholen

worden ingevoerd met behulp van de schoolbegelei-

dingsdienst. In welke vorm de studieteamaanpak als

product van Q-primair na de pilotfase op de markt

komt, is nog niet bekend. Er verschijnt in ieder geval

een handleiding. <

Voor meer informatie kunt u terecht bij extern projectleider

Dominique Majoor, d.majoor@kisi.nl.

Meestal heeft iemand een voorkeur voor een of

twee fases uit de leercyclus. Deze voorkeur bepaalt je

leerstijl. De ene persoon blijft bijvoorbeeld het liefst

continu ervaren, zonder deze ervaringen te gaan

overdenken.

Een ander is continu aan het reflecteren zonder over

te gaan tot vervolgstappen. Tegelijkertijd weten we

dat het voor een goed leerresultaat nodig is om de

leercirkel rond te maken. Anders gezegd, om elke

fase in de leercyclus zorgvuldig te doorlopen. 

Vervolg van pagina 23

“Het is juist voor het onderwijs,

waarin veel echte doeners en

beslissers werken, een waarde-

volle aanvulling om meer de

nadruk te leggen op reflectie

en studie.”
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> Kwaliteitsimpuls speciaal onderwijs

Volgens de Inspectie schiet de kwaliteit van het speciaal onderwijs tekort. 

Dit vergt een krachtdadige aanpak van schoolontwikkeling en een extra impuls voor

kwaliteitsverbetering. De onderwijsorganisaties en de WEC-Raad namen daarom 

in 2004 het voortouw voor het project Kwaliteit Speciaal.

Kwaliteit Speciaal wordt gedragen door enerzijds de

onderwijsorganisaties (bestuur en management plus

vakorganisaties) en anderzijds de WEC-Raad. Met een

Begeleidingscommissie onder leiding van een onaf-

hankelijk voorzitter geeft het project uitdrukking aan

de wens van het onderwijsveld om kwaliteitsontwik-

keling te laten plaatsvinden vanuit de scholen en

REC’s en onder verantwoordelijkheid van het onder-

wijsveld zélf. Voor de daadwerkelijke uitvoering van

het plan van aanpak wordt vanwege de bescheiden

omvang en budgettaire middelen van het project

gewerkt met een kleine projectgroep van een aantal

vertegenwoordigers uit de onderwijsorganisaties,

waaronder de AVS, en de WEC-Raad.

Kwaliteit in kaart brengen
Belangrijk doel van het project is de kwaliteit van het

speciaal onderwijs beter in kaart te brengen en waar

nodig verder te ontwikkelen en verbeteren. Dit vergt

onder meer een verdere professionalisering van het

management in het speciaal onderwijs en het ver-

groten van het beleidsvoerend vermogen. Om dit te

bereiken zijn in het najaar van 2004 de wensen,

behoeften, ambities, knelpunten en bestaande ‘good

practices’ van de (v)so-scholen en REC’s geïnventa-

riseerd. Via intensieve gesprekken met zo’n 300

managers van speciale scholen zijn de thema’s in

beeld gekomen waar het project in investeert. Samen-

gevat gaat het om de invoering van kwaliteitszorg, de

verbetering van het aanbod, de spreiding van het

voortgezet speciaal onderwijs en het implementeren

van leerlijnen. Projectsecretaris Kuijs vertelt: “Tijdens

de inventarisatieronde gaven veel directeuren aan

vooral behoefte te hebben aan clusteroverstijgende

regionale netwerken, waarin zij als managers met

elkaar deze activiteiten kunnen oppakken. Volgens

hen hangt de aanpak van de geïnventariseerde the-

ma’s voor een groot deel af van de mate waarin spe-

ciale scholen en REC’s met elkaar in de regio kunnen

optrekken en van elkaar kunnen leren.”

Zelfevaluatiekader
Voor de invoering van kwaliteitszorg op speciale scho-

len en REC’s is in samenwerking met mensen uit dit

onderwijsveld een zelfevaluatiekader ontwikkeld. “De

ontwikkelaars stemmen dit kader voortdurend af met

de Onderwijsinspectie”, aldus Kuijs. De zogenoemde

Zelfevaluatie Kwaliteitszorg bestaat uit een kader, een

draaiboek en een groot aantal instrumenten waarmee

scholen en REC’s de stand van zaken met betrekking

tot kwaliteitszorg in kaart kunnen brengen. Kuijs ver-

volgt: “Tijdens de ontwikkelfase in de eerste helft van

> Tekst Vanja de Groot

Verbeteren 
vanuit het veld zelf

> Thema Kwaliteitszorg
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van de Inspectie blijkt onder leerkrachten in het spe-

ciaal onderwijs een grote behoefte bestaat aan leerlij-

nen”, legt Kuijs uit. “Leerlijnen kunnen de brug slaan

tussen de inmiddels ook voor het speciaal onderwijs

geformuleerde kerndoelen enerzijds, en de beschik-

baarheid en de wijze van aanbieden van onderwijs-

methoden en -materialen anderzijds. Ze geven de

leerkrachten houvast, waardoor zij hun onderwijs

kunnen verbeteren.” Het plan van aanpak sluit aan

bij de reeds ontwikkelde leerlijnen, materialen en

ervaringen die op een groot aantal speciale scholen al

zijn opgedaan tijdens de implementatie. De bedoe-

ling is in het laatste projectjaar (2006) flink te inves-

teren in het breed realiseren van de leerlijnen. <

Meer informatie vindt u op www.wec-raad.nl onder Kwaliteit

Speciaal. Of neem rechtstreeks contact op met project-

secretaris Kees Kuijs, tel. 070-3028211.

2005 zijn de flexibele aanpak en werkwijze en het

materiaal door enkele tientallen speciale scholen en

REC’s gespreid over alle vier de clusters uitgeprobeerd.

Op grond van de overwegend positieve ervaringen is in

de zomerperiode het materiaal aangepast en ‘webba-

sed’ gemaakt. Binnenkort worden alle speciale scholen

en REC’s via een direct-mail en informatie op de web-

site van de WEC-Raad op de hoogte gebracht over de

manier waarop ook zij kunnen werken met de Zelfeva-

luatie Kwaliteitszorg en toegang kunnen krijgen tot

het materiaal en de mogelijkheid van begeleiding.”

Halen en brengen
Via de clusteroverstijgende regionale management-

netwerken wordt het aanbod en de spreiding van

het (voortgezet) speciaal onderwijs verbeterd. “Na de

gespreksronde met de managers van scholen en REC’s

is het even stil geweest rond deze netwerken”, zegt

Kuijs. “Intussen is wel gewerkt aan rekrutering en

scholing van drie regioconsulenten die de netwerk-

vorming gaan stimuleren. Er is een regio-indeling

gemaakt en een programma opgesteld. Deze maand

zal de eerste ronde bijeenkomsten plaatsvinden.”

De regionale netwerken hebben een ‘halen-en-bren-

gen-karakter’ en een zo flexibel mogelijke werkwijze.

Naast (v)so aanbod en spreiding (diploma- en certifi-

caatgericht werken; praktijkonderwijs en samenwer-

king met ROC) komen ook arbeidstoeleiding en

ambulante begeleiding aan de orde. “Deelnemende

managers hebben ook zelf een grote inbreng in het

bepalen van de onderwerpen, de samenstelling van

(sub)netwerken en het uitwisselen van goede praktij-

ken”, aldus projectsecretaris Kuijs.

Voor de implementatie van de leerlijnen wordt

momenteel een plan van aanpak geschreven. “Uit de

inventariserende gesprekken en het onderwijsverslag

Projectsecretaris Kees Kuijs: “De aanpak is bij alle vier 

de clusters uitgeprobeerd.”

“Leerkrachten in het speciaal

onderwijs hebben een grote

behoefte aan leerlijnen.”
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> Negen voorbeelden over het gebruik van ken- en stuurgetallen

‘Sturen in de mist’ geeft negen voorbeelden van bovenschools managers en

kwaliteitsfunctionarissen die binnen hun besturen werken met ken- en stuurgetallen.

Wellicht bent u deze publicatie al tegengekomen op een van de lumpsumconferenties.

Kader Primair heeft voor u de inhoud kort samengevat.

De behoefte aan ken- en stuurgetallen groeit in het

primair onderwijs. Door toenemende kwaliteitszorg,

financiële verantwoordelijkheid, de grotere behoefte

aan informatie voor externe verantwoording en de

komst van het bovenschools management. Scholen

stellen zichzelf de vraag of ze de goede dingen doen

en of ze die dingen goed doen. Direct daaraan gekop-

peld is de vraag hoe ze kunnen weten of ze het goed

doen. Ken- en stuurgetallen leveren daar een bijdrage

aan. Ze laten zien waar een school staat in het eigen

ontwikkelingsproces.

De negen voorbeelden uit Sturen in de mist zijn niet

‘af’. Als er iets is dat de negen bindt, is het de zoek-

tocht, de vraag naar de indicatoren, de techniek en de

voor- en nadelen bij het gebruik van verschillende

systemen. Conclusie: kennen en sturen is nooit alleen

gebaseerd op getallen. Getallen zijn een hulpmiddel

om helderheid te verschaffen, om te vergelijken, om

groei door de tijd heen vast te stellen. Als getallen

niet worden gekoppeld aan missie, visie en doelstel-

lingen, hebben ze weinig waarde. Het blijven hulp-

middelen en zo worden ze ook gebruikt. <

> Tekst Vanja de Groot> Thema Kwaliteitszorg

Als getallen niet worden

gekoppeld aan missie, visie en

doelstellingen, hebben ze weinig

waarde.

Sturen in de mist, door Jos van der Pluijm en Anneke van

der Linde, Q*Primair, Den Haag, september 2005

Kijk voor meer informatie of het bestellen van de publicatie

op www.qprimair.nl

Sturen in de mist
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2. Verbeteren door vergelijken

In het onderwijs wordt gewerkt met veel verschillende

informatiepakketten. Mainsys, een systeem van Stichting

Kaprion Alkmaar, trekt al die pakketten leeg, koppelt de

gegevens en maakt er rapportages van. Het levert infor-

matie over personele, materiële en financiële gegevens

en biedt mogelijkheden tot vergelijking of benchmark.

Zo kunnen directeuren direct uit het systeem halen wat

ze per leerling uitgeven en zo hun eigen school vergelij-

ken met anderen. Op grond van de getallen en vergelij-

kingen kan men tot verbeteringen komen.

6. Ontwikkeling van eigen monitor

Katholiek Onderwijs Noordoost Twente (KONOT) werkt

aan een monitor voor alle scholen en voor het bestuur.

Een werkgroep heeft eerst thema’s vastgesteld waarbin-

nen de kengetallen moeten worden geplaatst. Het sys-

teem maakt gebruik van normen en doelstellingen. Vaak

zijn de normen gerelateerd aan een externe instantie.

Veel van de normen op het gebied van leerlingenresulta-

ten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op de normen van de

Inspectie. De normen en/of doelstellingen kunnen voor

iedere school binnen KONOT verschillend zijn. De norm

lager leggen dan de KONOT-norm is echter niet mogelijk.

3. Totaalsysteem voor managementinformatie

De Stichting Katholiek en Protestants-Christelijke Onder-

wijs Eindhoven (SKPO) was enige tijd bezig met het ont-

wikkelen van een systeem voor managementinformatie.

Het bovenschools beleid werd daarin echter onvoldoende

binnen de hele organisatie gedragen en was te topdown

neergezet. SKPO begon opnieuw, denkend vanuit de mis-

sie, ambitie, visie en kernwaarden: wat zijn de kritische

succesfactoren? Die vertaalt men in prestatie-indicatoren:

daaraan kan men aflezen of de stichting (of een school)

voldoet aan de succesbepalende factor. Wanneer de maat-

staf duidelijk is, wordt deze vertaald in een norm. De

gegevens uit het eerste systeem en het nieuwe systeem

worden geautomatiseerd tot één totaalsysteem voor

managementinformatie.

1. Van kengetallenkaart naar webbased applicatie

Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn (OPO) heeft een

kengetallenkaart gemaakt met een aantal externe (markt-

aandeel, onderwijskwaliteit, schoolprofilering) en een

aantal interne (personeelsopbouw, ziekteverzuim, finan-

ciën) kengetallen of indicatoren uit het beleidsplan. Per

indicator wordt een criterium gegeven, afkomstig van het

bestuur. Zo wordt bij het totale percentage ziekteverzuim

het landelijke gemiddelde van 6,76 procent als criterium

aangehouden. In de toekomst moet het systeem verder

worden gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat de kenge-

tallenkaart straks via een webbased applicatie gebruikt

kan worden.

4. Onderwijskundig teamleider en sturingsinformatie

Stichting Fundare kiest in haar benadering principieel

voor een onderwijskundig teamleider en niet voor een

integraal schoolleider. Taken die anders bij een integrale

schoolleider zouden liggen, zijn nu doorgesluisd naar het

bovenschools management. Zowel het bovenschools

management als de onderwijskundige teamleiders heb-

ben behoefte aan sturingsinformatie. Stichting Fundare

verzamelt gegevens waarmee per school een schoolrap-

port gemaakt. Vervolgens maakt de directeur een analyse

van de schoolgegevens. Die wordt besproken met de Raad

van Bestuur en vervolgens bespreekt de directeur het met

zijn team. Bij alle scholen van Stichting Fundare gaat het

nagenoeg op dezelfde manier. Op schoolniveau leidt dit

proces tot actieplannen. Op stichtingsniveau tot koers-

plannen. Op die manier ontstaat een cyclisch proces van

meten, analyseren, actieplannen, verbeteren en weer

meten.

5. Integraal groeimodel

Het Openbaar Primair en Nutsonderwijs ’s Hertogenbosch

vindt dat ken- en stuurgetallen gerelateerd moeten zijn

aan de eigen visie: actief, pluriform en laagdrempelig.

In eerste instantie is gekozen voor Case IMS en de grote

jeugd- en onderwijsmonitor van de gemeente. Dat leverde

een gigantische database op, maar helaas nauwelijks

bruikbaar voor de scholen. Inmiddels werkt men aan

een integraal groeimodel dat wordt gevuld uit bronnen

als de jeugdmonitor van de gemeente. Een andere belang-

rijke bron is de eigen schoolinformatie. Cito of andere

toetsen zijn aanvullende bronnen. Op termijn worden

ook inspectiegegevens en gegevens van Cfi toegevoegd.

Men werkt met een vast format, maar scholen kunnen

zelf ook indicatoren toevoegen.
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7. Intranet als middel bij kwaliteitsbeleid

Stichting Vivente in Zwolle heeft kwaliteitsbeleid opgezet

door een set ken- en stuurgetallen te ontwikkelen op

basis van het INK-model. De vraag wat belangrijke

getallen op de verschillende domeinen van het INK-model

zijn stond hierbij centraal. Een werkgroep beantwoordde

die vraag en van daaruit zijn de ken- en stuurgetallen

ingevuld. De verschillende kwaliteitsgegevens komen op

intranet te staan. De gegevens kunnen worden gekoppeld

aan andere instrumenten, zoals 360 graden feedback,

competentieontwikkeling en digitale portfolio’s van

leraren. Ook de ken- en stuurgetallen komen op intranet.

Het voordeel van intranet is dat alles veel flexibeler en

dynamischer wordt.

9. Streven naar een sober systeem

Voor Stichting Primair Onderwijs Utrecht (SPO) is volle-

digheid niet de hoofdzaak, maar gaat het om het verza-

melen van gegevens die belangrijk en relevant zijn voor

de stichting en de scholen. Ze moeten aansluiten bij de

praktijk op de scholen en bij actuele ontwikkelingen. Het

systeem is opgebouwd met behulp van het INK-model. Dit

model besteedt voldoende aandacht aan ‘throughput’ en

‘output’. SPO heeft toegevoegd om gegevens te verzame-

len over de leerlingenpopulatie (input). In de toekomst

wordt het systeem uitgebreid met normen waarmee nage-

gaan kan worden of de ontwikkelingen de gewenste kant

op gaan.

8. Activiteiten en financiële middelen

Proloog, het openbaar onderwijs in Leeuwarden, kiest

voor de besturingsfilosofie ‘decentraal, tenzij’. Scholen

mogen met elkaar concurreren. Dat betekent dat de

gemeenschappelijke kaders in geringe mate betrekking

hebben op de onderwijskundige en in grote mate op de

personele en beheersmatige aspecten. Als ordeningskader

heeft Proloog gekozen voor de Balanced Score Card. Deze

werkt vanuit de strategische doelen en heeft vier velden:

interne organisatie, klanten, financiën, en kwaliteit en

innovatie. De activiteiten in de diverse velden worden uit-

gewerkt in prestatie-indicatoren. Aan elke activiteit

wordt ook meteen de financiële kant gekoppeld. Het hele

systeem is nog in ontwikkeling. Proloog overweegt op dit

moment af te stappen van Balanced Score Card en dat te

vervangen door het INK-model, omdat dit model zeker in

de onderwijssector meer mogelijkheden biedt.

Vervolg van pagina 27
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Oproep

Columns voor Kader Primair

U kent allemaal de column van Frederique

in Kader Primair. De AVS wil ook andere

schoolleiders een kans geven om hun

dagelijkse belevingswereld te etaleren

in de vorm van een column. Actueel, kritisch,

puntig en tegelijkertijd ook luchtig. 

De column mag uit maximaal 500 woorden bestaan. 

De Redactieraad zal een keuze maken uit de ingezonden

teksten. Vanaf januari 2006 zullen deze verschijnen in

Kader Primair. De auteurs van de geplaatste columns

worden beloond met een cadeaubon ter waarde van

50 euro. 

Dus klim in de pen en stuur uw column naar: 

communicatie@avs.nl
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende directeuren is nog steeds van kracht!

December 2005

Opleiding/training Data Trainer/adviseur Prijs leden/niet-leden

Succesvol leiderschap bij veranderingen 6 en 7 december Trieneke van Manen 850/950 euro

Voor schoolleiders die te maken hebben of krijgen met veranderingsprocessen.

Human dynamics in je leiderschap 8 en 9 december Anita Burlet 850/950 euro

Leer met slimme technieken uw sterke kanten in te zetten in onderhandelingssituaties.

Januari 2006

Opleiding/training Data Trainer/adviseur Prijs leden/niet-leden

Onderwijs en zorg 31 januari Jos Hagens 250/350 euro

Concrete, ‘ervaringsproof’ handreikingen voor het omgaan met rugzakleerlingen.

Competentiegericht coachen ‘verdieping’ 12 en 13 januari Anita Burlet 1450/1950 euro

De AVS is uw deskundige gesprekspartner bij fundamentele nieuwe stappen in uw organisatie.

ICT beleidsbepaling op teamniveau 17 januari Ad van der Staak/Jos Kooij 250/350 euro

Wat te doen met ICT middelen: opzet en uitwerking.

Minileergang Financieel Management in het lumpsumtijdperk 18 januari Piet de Vries/Bertus Bos 650/750 euro

Ondersteuning bij het hele lumpsumtraject.

Managementstatuut 19 januari Anneke van der Linde 250/350 euro

Samen actief discussiëren over de inhoud en werking van een managementstatuut.

Inschrijven kan bij de AVS, Corrie de Beer, c.debeer@avs.nl of via het AVS Scholenportaal: www.avs.nl.

School for
Leadership

Nieuw: Investment in Excellence, van potentie naar prestatie

Extra minileergang: Op weg naar excellent schoolleiderschap

Vanaf januari 2006: Bovenschoolse en masteropleidingen

Deze tweedaagse training wordt gegeven door Sue Sayles van het Pacific Institute in Engeland. Als schoolleider

leert u het maximale uit uw team en leerlingen te halen. Lees voor meer inhoudelijke informatie het artikel over

deze training in Kader Primair 2 (oktober 2005). In samenwerking met de AVS is het programma toegespitst op

het Nederlandse onderwijs.

Data: 16 en 17 februari 2006

Locatie: Hotel Overbosch, Garderen

Prijs: 900 euro p.p. inclusief materiaal en overnachting

Aanmelden: AVS, Corrie de Beer, c.debeer@avs.nl

Vanwege de populariteit van Op weg naar excellent schoolleiderschap, heeft de AVS besloten een extra traject

van deze minileergang aan te bieden. Houd onze kanalen in de gaten voor de data! U kunt zich nu alvast aanmelden

bij de AVS, Corrie de Beer, c.debeer@avs.nl

– Master of management in Education (i.s.m. Tias business school)

– Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties (i.s.m. Interstudie)

Kijk voor meer informatie en inschrijven in de eerder toegezonden flyer of op het AVS Scholenportaal: www.avs.nl
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> Veel verschillen, maar ook herkenning

Begin oktober organiseerde de AVS een studiereis naar de Verenigde Staten. 

Een speciale reis waaraan op uitnodiging kon worden deelgenomen. Centraal stond

de manier waarop scholen in de Verenigde Staten worden aangestuurd. Ook grepen we

de gelegenheid aan om onderwerpen van nationale aard te bespreken.

> Tekst Kees den Ouden

Schoolmanagement 

in de Verenigde Staten

Foto: AVS
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Op de door ons bezochte scholen waren wel meer

‘handen in de klas’ dan bij ons in Nederland gebrui-

kelijk is, met name door meer vakleerkrachten.

Bovendien was er meer ondersteuning voor kinderen

met speciale zorgbehoeften beschikbaar.

Druk
Opvallend was de enorme druk die er in de Verenigde

Staten van onderwijswetgeving uitgaat. Op federaal

niveau is bijvoorbeeld de actie ‘No child left behind’

opgestart. Het succes van deze actie wordt gemeten

via allerlei testen. De prestaties van de scholen wor-

den gepubliceerd en dat maakt de testen wel erg

belangrijk. Amerikaanse leerkrachten klaagden over

de enorme druk die ervan uitgaat. Er is teveel tijd

mee gemoeid en het onderwijs richt zich te eenzijdig

op de onderwerpen uit de testen. Bovendien geldt de

eis dat scholen elk jaar beter moeten presteren. Maar

dat is meestal niet realistisch, aldus de Amerikaanse

gastheren.

Het bezoek aan Lehigh University vormde een inhou-

delijk hoogtepunt. Dit kwam met name door een spe-

ciale workshop van Tim Lucas, medeauteur van het

bekende boek ‘De lerende school’.

Ondanks alle verschillen met het Amerikaanse onder-

wijssysteem bestaan er in de schoolpraktijk toch ook

veel overeenkomsten. Nederland heeft dan wel niet

dezelfde testdruk, maar kent ook het probleem van

beleidsmaatregelen die zomaar op de scholen worden

gedropt. Er was veel herkenning bij de problemen

van sociale achterstand, onderwijs in een andere

(tweede) taal en zorgleerlingen.

Door de intensieve onderlinge contacten tijdens de

reis kwamen tevens veel nationale onderwerpen aan

de orde. Met name de ontwikkeling van een sector-

organisatie was een veelbesproken onderwerp.

Wilt u ook op reis met de AVS? Kijk voor het vol-

ledige aanbod van onze Educatieve Reizen op

www.avs.nl. <

Het reisgezelschap bestond, naast AVS vertegenwoor-

digers, uit bovenschoolse directeuren en bestuurders

van de grotere schoolbesturen in Nederland. Daar-

naast waren afgevaardigden van OCW en Inspectie

present. De reis voerde naar Washington en New

York, waar intensief werd gesproken met een groot

aantal ‘superintendents’, Amerikaanse bovenschoolse

bestuurders. Ook werden verschillende basisscholen

bezocht. Tot slot bezochten we de Lehigh University

in Bethlehem, Pennsylvania. De Educatieve faculteit

hiervan geniet in de Verenigde Staten veel aanzien.

Gedreven en grootschalig
Wat tijdens de reis vooral opviel was de enorme gedre-

venheid en het enthousiasme waarmee de Amerikanen

hun onderwijs presenteren. Amerikanen durven, meer

dan wij in Nederland gewend zijn, trots te zijn op hun

eigen prestaties. Deze trots gaat gepaard met een enor-

me betrokkenheid bij en inzet voor het onderwijs.

Er zijn meer verschillen. De Amerikaanse organisa-

ties zijn veel grootschaliger. In Washington werd

gesproken met Jack Dale, een superintendent uit het

naburige Fairfax County. Hij heeft maar liefst 200

scholen met 23.000 personeelsleden en 167.000 leer-

lingen onder zijn hoede. Daarnaast regelt hij het

dagelijkse bustransport van al deze leerlingen en

runt hij ook nog eens drie lokale televisiestations.

Financiering
Het bestuur ligt in de Verenigde Staten bij ‘local

school boards’, die via plaatselijke verkiezingen door

de lokale bevolking voor vier jaar worden gekozen.

Deze school boards moeten via een lokale belasting-

heffing de nodige financiën voor de scholen bijeen

krijgen. Dit zorgt niet alleen voor een zeer directe

invloed van de burger op de schooluitgaven, maar

ook voor een zeer ‘verpolitiekt’ klimaat binnen het

schoolbestuur.

Het systeem van lokale belastingen brengt de nodige

ongelijkheid teweeg. Rijkere buurten kunnen zich

meer onderwijsuitgaven permitteren en zelfs, via

hogere salarissen, betere leerkrachten aantrekken.

Bovendien is door rigide regelgeving rond vaste aan-

stellingen de mobiliteit van leraren zeer gering. De

Amerikaanse gastheren moesten erkennen dat dit

lang niet altijd bevorderlijk is voor de kwaliteit van

het onderwijs.

De Amerikaanse trots gaat
gepaard met een enorme
betrokkenheid en inzet voor
het onderwijs.
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> Kennisevenement EduExchange op 7 december

Hoe zorgen we ervoor dat lesmateriaal ook daadwerkelijk beschikbaar is voor alle

scholen en dat een leerkracht en leerling het juiste materiaal voor zijn of haar les of

leerroute vindt?

Op veel scholen vinden initiatieven rond onderwijs-

vernieuwing plaats. In de meeste gevallen speelt ICT

daarbij een belangrijke rol. Helaas vraagt juist het

technische aspect om specifieke expertise, terwijl

deze kennis op veel scholen slechts beperkt beschik-

baar is. Ook is men vaak niet bekend met ervaringen

die elders opgedaan zijn. Veel kostbare tijd

gaat verloren aan het oplossen van pro-

blemen, waar elders al oplossingen

voor werden ontwikkeld. Hierdoor

is het risico groot dat de resulta-

ten die in verschillende projec-

ten worden verkregen, niet uit-

wisselbaar zijn. Dan bestaat de

kans dat het succes na enige

tijd verloren gaat.

Educatieve contentketen
Het programma Educatieve con-

tentketen heeft als doel om het

gebruik van webbased leermateriaal

(educatieve content) tot een succes te

maken. Het is een gezamenlijk initiatief van

onderwijsinstellingen, onderwijsorganisaties,

(branche-)uitgevers, softwareleveranciers en

Stichting Kennisnet. 

Een goed werkende contentketen geeft de innovatie-

behoeften van scholen handen en voeten en weet

leerlingen daarbij maximaal te boeien. Toepassing

van webbased lesmateriaal biedt de mogelijkheid

beter aan te sluiten bij de interesses van leerlingen

en bij verschillende leerstijlen. Het bevordert actief

en zelfstandig leren.

De zogenaamde route die educatieve content aflegt,

van ontwikkeling tot gebruik in de klas, noemen we

de educatieve contentketen. De vijf stappen binnen

deze route zijn: educatieve content ontwikkelen,

beschikbaar stellen, vindbaar maken, arrangeren, en

gebruiken. Het programma werkt aan het oplossen

van de knelpunten in deze keten. Hoe zorgen

bovengenoemde partijen er bijvoorbeeld

voor dat al de ontwikkelde educatie-

ve content ook daadwerkelijk

beschikbaar is voor alle scholen

en dat een leerkracht het juiste

materiaal voor zijn of haar les

vindt? 

Geen bedreiging
Het antwoord op deze vragen

bestaat uit een goede samen-

werking tussen de deelnemers

van het programma en de afspra-

ken die ze samen maken. Hierbij

staan uniformiteit, stimuleren van con-

tentontwikkeling en één uniforme zoekin-

terface centraal. De projecten van het programma

zijn ingericht om dit mede mogelijk te maken.

Vormen afspraken over onderwijstechnologie geen

bedreiging voor de diversiteit van scholen? Integen-

deel. Zolang afspraken zich beperken tot de strikt

noodzakelijke aspecten zijn ze zelfs randvoorwaar-

den voor flexibel onderwijs. Om E-Learning echt te

kunnen benutten is het van groot belang dat een aan-

tal zaken geregeld is.

> Tekst Wouter Jan Smeulers

Duurzaam succes
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Helaas blijkt het maken van goede, betrouwbare

afspraken geen eenvoudige zaak. Het kost tijd om

voldoende mensen te betrekken en hen vertrouwen

te bieden in zowel het proces om afspraken te maken

als in de kwaliteit van de afspraak zelf. Binnen het

programma Educatieve contentketen is er nu een

richtlijn voor het gebruik van metadata (zoekprofie-

len) voor webbased lesmateriaal en zijn afspraken

over elektronische portfolio in ontwikkeling. Omdat

het draagvlak voor deze afspraken zich vooral bot-

tom-up, dus vanuit het veld moet ontwikkelen, orga-

niseert Kennisnet, samen met SURF en in samenwer-

king met de AVS, Schoolmanagers_VO, ROC-i-Partners

en EduStandaard op 7 december 2005 het kenniseve-

nement EduExchange in het NBC te Nieuwegein.

EduExchange
EduExchange richt zich op schoolleiders en bestuurs-

leden, die zich willen oriënteren op wat er zoal be-

reikt is in verschillende innovatieve projecten. Op

EduExchange wordt vooral praktijkkennis gedeeld,

waardoor bezoekers direct aan de slag kunnen op

basis van elders geleerde lessen. Op de techniek zelf

wordt niet diep ingegaan. Het praktisch nut voor de

onderwijsorganisatie staat centraal in verschillende

praktijkcases waarbij zowel de succesfactoren als val-

kuilen worden toegelicht. Het proces van afspraken

maken wordt zichtbaar gemaakt. Het informele en

open karakter van EduExchange (er is geen commer-

ciële markt) creëert een ideaal gelegenheid voor ken-

nisdeling.

EduExchange wordt dit jaar voor de tweede keer

georganiseerd. De toegang is gratis, maar het aantal

plaatsen is beperkt, dus voorinschrijving via de web-

site www.eduexchange.nl is verplicht. Daar vindt u ook

meer informatie over het programma. <

De AVS vindt het belangrijk dat ervaringen, initiatieven,

oplossingen en technieken die elders opgedaan zijn goed

uitwisselbaar worden. De AVS ondersteunt het gezamen-

lijk initiatief van onderwijsinstellingen, onderwijsorgani-

saties, (branche-)uitgevers, softwareleveranciers en spin

in het web Stichting Kennisnet om al die ervaringen en

oplossingen bij elkaar te brengen. De AVS neemt actief

deel in programmagroepen om de doelstelling te berei-

ken. Via artikelen en gebruik makend van het netwerk

van de AVS, wordt bekendheid gegeven aan het feno-

meen van de Educatieve contentketen; uitwisseling en

afspraken en actieve stimulering om nieuwe initiatieven

aan elkaar beschikbaar te stellen.

Organisatieadvies en -ontwikkeling wordt

vanaf dit najaar het belangrijkste terrein

binnen de AVS voor Dimitri van Overbeek.

Hij studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid

aan de Universiteit van Tilburg. Vervolgens

heeft hij bij Deloitte gewerkt als adviseur

voor gemeentelijke sociale diensten. 

Daarna is hij zich bij ArboNed bezig gaan

houden met productinnovatie en het geven

van arbeids- en organisatieadvies binnen

diverse branches.

Marc Floris begon op 17 oktober bij de

afdeling Communicatie als webmaster/web-

redacteur. Het vak van webmaster leerde hij

in Amerika bij de School of Education van de

University of Delaware. Vóór zijn aanstelling

bij de AVS werkte hij als freelance web-

redacteur aan diverse websites voor onder

meer de zorg- en onderwijssector, waaron-

der het AVS Scholenportaal.

Sinds kort werkt Martijn van der Meer bij

de AVS als systeem- en werkplekbeheerder.

Zijn taken bestaan voornamelijk uit het

oplossen van werkplekgerelateerde proble-

men. Naast zijn werk voor de AVS is hij bezig

met het laatste jaar van zijn studie Bedrijfs-

kundige Informatica.

Safeen Ghafour en Nathanael Descamp

namen in oktober afscheid van de AVS.

Met ingang van 1 oktober werkt Hans Kriek

als juridisch medewerker voor Stichting

Support. Daarvoor was hij ruim 25 jaar

werkzaam voor het GAK, later UWV. 

Daar heeft hij diverse managementfuncties

uitgeoefend, waaronder zijn meest recente

functie als senior interim- of projectmanager.

Annette Veraart heeft afscheid genomen

van Stichting Support.

Nieuwe

medewerkers

> Rectificatie: ISBN Educational governance 

In Kader Primair 2 (oktober 2005) wordt op pagina 18 een onjuist 

ISBN-nummer genoemd van het boek Educational Governance van 

Harm Klifman. Het juiste ISBN-nummer is: 90-70724-77-4
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> Duurzame verandering in het onderwijs

Op 6 en 7 oktober was de Canadese hoogleraar Michael Fullan te gast in Nederland. 

Op de afsluitende dag van de Nationale Onderwijsweek presenteerde Fullan zijn ideeën

over vernieuwing in het onderwijs. Samen met Nederlandse hoogleraren werd de context

van duurzame verandering verkend tijdens de door AVS, NSA en RPCZ georganiseerde

conferentie ‘System thinkers in action’ in Vlissingen.

Fullan heeft wereldwijd ervaring opgedaan bij inno-

vatieprocessen in het onderwijs. Tijdens de conferen-

tie noemde hij de belangrijkste factoren die van

invloed zijn op Sustainable Change (duurzame veran-

dering). Doel van de conferentie was vanuit het veld

meer ‘bottom-up’ bij te dragen aan het oplossen van

praktijkproblemen in de dagelijkse onderwijsprak-

tijk. Fullan omschreef vanuit de Canadese situatie de

complexiteit van veranderingsprocessen; een verant-

woordelijke rol en opening van de dialoog op alle sys-

teemlagen; een gezamenlijke verantwoordelijkheid

van districten (groepen scholen); betrokken lerende

organisaties en aandacht voor het opleiden van nieu-

we, krachtige morele leiders.

De thema’s van Fullan kwamen tijdens de conferentie

terug in diverse workshops en vormden ook de basis

voor de aanbevelingen die bij het slot van de confe-

rentie werden gepresenteerd. Nederlandse hoogleraren

formuleerden vanuit hun vakgebied een eigen visie op

de opvattingen van Fullan en richtten zich op aanbeve-

lingen over schoolontwikkelingen, de lokale gemeen-

schap en de overheid.

Aanbevelingen
In dialoog met de deelnemers en op grond van Fullans

uitgangspunten, zijn aanbevelingen voor onderwijs-

innovatie geformuleerd.

Een kleine greep hieruit:

• Door het gebruiken van data en toetsen kan het

reflectievermogen van scholen vergroot worden.

• Vormen waarmee professionele ontwikkeling ge-

stimuleerd kan worden zijn: support zoeken bij

medeprofessionals, elkaar feedback geven en meer

gebruik maken van ‘best practice’.

• Kijken naar de mogelijkheden van de combinatie

van hightech en hightouch in het onderwijs.

Hightech maatwerk (aansluiten bij leerstijlen)

maakt hightouch waarschijnlijk beter bereikbaar

(generatie leren).

De aanbevelingen werden tijdens de conferentie aan-

geboden aan de heer Veringa, directeur Arbeidsmarkt

& Personeelsbeleid van OCW. Vanuit OCW is reeds

belangstelling ontstaan voor verdere verdieping in het

gedachtegoed van Fullan. Het ministerie zal de huidige

uitgezette ministeriële lijn en de vraag naar extra aan-

dacht voor ‘capicity building’ verder bestuderen. <

> Tekst Marlou van Beek

System thinkers 

in action

Michael Fullan sprak over ‘System thinkers in action’

op 6 en 7 oktober in Vlissingen.
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> Annette Veraart neemt afscheid van Stichting Support
Vijf jaar geleden maakte Annette Veraart de overstap van de publieke omroep naar de

Stichting Support, waarin de AVS en Schoolmanagers-VO hun individuele rechtspositionele

belangenbehartiging hebben ondergebracht. In oktober nam Annette Veraart afscheid

van Support. Ze blikt terug op haar ervaringen.

“Ik vroeg me af of ik bij Support te maken zou krijgen

met eigenwijze directeuren die het altijd beter weten.

Mijn referentiekader bestond uit de leraren, de conrec-

tor en de rector van de middelbare school. Nou, dan

weet je genoeg. Maar het is me 100 procent meegeval-

len. Natuurlijk waren er eigenwijze mensen, maar wel

bijna altijd bereid om te luisteren en mee te denken.

Ook vroeg ik me af met welke juridische vraagstukken

ik in aanraking zou komen. Die varieerden van conflic-

ten tussen een schoolleider en een team, het vervallen

van een functie als gevolg van een fusie tot arbeidson-

geschiktheid en vervroegd willen uittreden.

Het viel mij op dat er in het onderwijs grote bereid-

heid bestaat om ‘er samen uit te komen’ bij een con-

flict. Men wil meestal een regeling treffen. Deze kan

bestaan uit ontslag uit de eigen functie en herplaat-

sing in een andere functie bij hetzelfde bestuur. Het

kan ook zijn dat na ontslag een outplacementtraject

wordt aangeboden. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen

dat onderhandelen over een goede regeling in de

onderwijssector makkelijker is dan elders, omdat er

goede bovenwettelijke uitkeringsregelingen bestaan.

Zo heb je de herplaatsingtoelage, de loonaanvulling

en de bovenwettelijke uitkering. Er wordt weliswaar

gesnoept aan deze regelingen, maar bovenwettelijke

uitkeringen bestaan nog steeds.”

Achter de broek aan zitten
“Recht hebben op een bovenwettelijke uitkering en

deze uitkering daadwerkelijk ontvangen, zijn twee

totaal verschillende zaken. Daar worden de juristen

van Support dagelijks mee geconfronteerd. Zoals

gezegd komt het soms voor dat een schoolleider

wordt ontslagen. Wat als deze schoolleider wordt her-

plaatst in een minder betaalde baan? De betreffende

schoolleider werkt al jaren in het onderwijs, is boven

de vijftig en kan op grond van de BBWO aanspraak

maken op een loonaanvulling. Voor deze uitkering

moet de schoolleider bij het UWV zijn. Als de aan-

vraagformulieren voor de uitkering zijn ontvangen

en ingevuld naar UWV zijn geretourneerd, kan het

vaak maanden duren voordat er een beslissing wordt

genomen. Hier ligt een schone taak voor Stichting

Support. Bellen, aangetekende brieven sturen en als

het niet anders kan klachten indienen bij het UWV.

Gelukkig is het vaak eind goed al goed en worden de

uitkeringen toegekend. Wordt er geen uitkering toe-

gekend, dan kan bezwaar worden aangetekend bij de

afdeling Bezwaar & Beroep van het UWV. We bellen

dan ook vaak naar deze afdeling om te horen wat de

stand van zaken is. Wordt het bezwaar wel gegrond

verklaard, dan zijn de irritaties die de vele telefoon-

tjes met het UWV toch altijd weer met zich meebren-

gen een stuk makkelijker vergeten.

Binnenkort is dat allemaal verleden tijd. Ik heb gedu-

rende de vijf jaar dat ik bij Support heb gewerkt veel

leuke, eigenwijze mensen ontmoet, die het meer dan

de moeite waard maakten om onder meer het UWV

achter de broek aan te zitten…” <

> Tekst Annette Veraart

Knokken voor 
een goede afhandeling
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Voor onze school is iemand aangesteld om per dag

in drie uur tijd een school met negen lokalen en een

grote gemeenschapsruimte schoon te maken. Dat

betekent dat we zelf ook nog heel veel schoon moe-

ten maken, zoals de computers, de kasten en de prul-

lenbakken. En het gekke is, we doen het ook nog!

Kijk, die tl-lampen kon niemand in het team vervan-

gen omdat ze op een heel speciale manier bevestigd

waren. Maar de leerkracht van groep 8 gaat vanmid-

dag na schooltijd wel weer even met het imbussleu-

teltje alle deurknoppen langs om de losse schroeven

aan te draaien. En de leerkracht van groep 3 heeft

tussen de middag het touw van de vlaggenmast

vervangen…

Ik ga een stukje fietsen om dat rotgevoel kwijt te

raken. En ach, dan neem ik meteen die rekening mee

van de tl-lampen. Die rekening moet naar het admini-

stratiekantoor en zo bespaar ik toch maar weer even

39 eurocent. Zal het bovenschools management dat

ook merken?

Er zijn wel eens van die dagen dat ik denk: Waar doe

ik het allemaal voor? Vraag ik ouders om het school-

plein te vegen omdat er zoveel zand op blijft liggen,

merkt een ouder op dat ‘als het dak kapot is, je toch

ook geen ouders vraagt om dat te laten maken?’ Ik

heb eerder al eens uitgelegd dat er vanuit Londo geen

geld is voor het schoolplein en over een conciërge

beschikt de school helaas ook niet.

Als er dan diezelfde dag ook nog een mailtje binnen-

komt van het bovenschools management met het ver-

wijt dat ik de tl-lampen die ik door het klussenbedrijf

had laten vervangen toch goedkoper zelf had kunnen

vervangen, heb ik zin om heel hard te gaan gillen.

Ik ben destijds aangenomen om een school te leiden

en dat ik daarnaast ook af en toe les moest geven was

mij van tevoren verteld. Maar dat ik ook nog klusjes-

vrouw moest zijn, stond niet in de profielschets.

Eigenlijk heeft die ouder gelijk: het is toch te gek dat

er zoveel klussen die op school blijven liggen door

ouders en/of leerkrachten gedaan moeten worden?

Neem nu bijvoorbeeld de schoonmaak. 

Zuinig

Frederique

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

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

ze een belevenis uit de alledaagse praktijk.

> Oproep

Zorgadviesteams gezocht

Het thema van Kader Primair 6 (februari 2006) is ‘Zorgstructuren in en om de school’. Daarin willen we aandacht

besteden aan zorgadviesteams. Graag willen we een dagje meelopen met een zorgadviesteam en van het bovenschools

management horen hoe zo’n team functioneert, wat de ervaringen ermee zijn, etcetera. Heeft u als bovenschools

manager te maken met een zorgadviesteam en wilt u daar graag uw mening over geven, stuur dan een e-mail naar 

communicatie@avs.nl



> Website

Schoolleider.kennisnet.nl

Kennisnet heeft de website voor schoolleiders in het basisonder-

wijs vernieuwd: http://schoolleider.kennisnet.nl, een start-

pagina met informatie over actuele en praktische onderwerpen

waarmee schoolleiders zich dagelijks bezighouden. Bezoekers

vinden er ook mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en er

is een plek voor ‘vraag en aanbod’ van bijvoorbeeld lesmateriaal.

De site wordt bijgehouden door een groep van twintig school-

directeuren.

> Jaarcongres

Start van een loopbaan

Op 21 november houdt programmabureau Verbreding Techniek

Basisonderwijs (VTB) haar jaarcongres in het Spoorwegmuseum

te Utrecht. Het thema luidt ‘ Primair Onderwijs, start van een

loopbaan’. Diverse aan VTB gelieerde onderwerpen passeren de

revue, zoals onderwijsinnovatie, de integratie van techniek met

andere schoolvakken en Onderzoekend Leren. Met minicolleges,

workshops, een praatplein en een toespraak van onder andere

minister Van der Hoeven. Zij neemt ook de eerste resultaten van

de VTB-audit in ontvangst. Deelname is gratis. Inschrijven kan

nog tot 7 november via www.techniekbasisonderwijs.nl

> Keurmerk

Tussenschoolse opvang

Volgend schooljaar wordt u als schoolleider verantwoordelijk

voor de tussenschoolse opvang. Helaas zijn er nog geen

kwaliteitseisen aan tussenschoolse opvang gesteld. Daarom is

op initiatief van het Instituut voor de Ontwikkeling van School-

kinderopvang (IOS) de stichting Keurmerk Tussenschoolse

Opvang in het leven geroepen. Meer informatie vindt u op

www.overblijfkeurmerk.nl

> Brochure

Breed in beweging

Wat betekent sport en bewegen voor een brede school? Welke

kansen liggen er in samenwerking met sportverenigingen? Wie

coördineert een naschools sport- en beweegaanbod? Waar haal

je de benodigde menskracht en middelen vandaan? De aanzet

tot de antwoorden leest u in de brochure ‘Breed in Beweging’

van het NISB. Een informatie- en inspiratiebron met praktijkver-

halen over de organisatie van sport en bewegen in de brede

school. Met onderwerpen die spelen als een brede school of

gemeente wil starten met sport en bewegen of haar aanbod wil

uitbreiden en verbeteren. U kunt de brochure voor 5 euro bestel-

len via www.nisb.nl

> Markt

Onderwijs en handicap

Heeft u in uw werk te maken met kinderen met een handicap,

chronische ziekte of verstandelijke beperking? Eindelijk wel eens

willen weten hoe het zit met een bepaalde regeling of voorzie-

ning binnen het regulier en speciaal onderwijs? Maar waar vind

je de juiste informatie en hoe kom je erachter waar je alles kunt

regelen? De Onderwijs en Handicap Markt op 2 en 3 december in

de Jaarbeurs te Utrecht geeft hierop het antwoord. De markt, met

informatie, workshops en presentaties, wordt geopend door HKH

Prinses Laurentien. Voor meer informatie en het bestellen van

gratis toegangskaarten kijkt u op www.onderwijsenhandicap.nl
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> Symposium

Samen naar school?

Het symposium ‘Samen naar school?’ op 4 februari 2006 in con-

grescentrum Orpheus te Apeldoorn geeft praktische adviezen

over de juiste aanpak van leer- en gedragsproblemen bij school-

gaande kinderen. Voor meer informatie en inschrijven:

www.scem.nl.



> Prijs

Overblijfprijs 2005

Meld uw tussenschoolse opvangorganisatie aan voor de Over-

blijfprijs 2005! Deze prijs wordt uitgereikt op de zevende Natio-

nale Conferentie Tussenschoolse Opvang op 8 februari 2006 in

Ede. Is de tussenschoolse opvang volledig geïntegreerd in uw

school en bent u tevreden met de organisatie en het team tus-

senschoolse opvang? Vul dan het aanmeldformulier in op

www.ios-ensac.nl

> Schooltv

Meer aandacht voor techniek

Dit schooljaar besteedt Schooltv meer aandacht aan technische

thema’s die aansluiten bij het leerplan van het PO. Dit is het

resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen

Teleac/Not en programmabureau VTB. VTB zorgt voor een krach-

tenbundeling en stimuleert onderwijsvernieuwing, zodat tech-

niek een vaste plek krijgt in het onderwijs. Schooltv biedt een

pakket van educatieve programma’s. Ook heeft VTB een label

ontwikkeld waarmee de samenhang van verschillend lesaanbod

over techniek duidelijk zichtbaar wordt gemaakt in lesmateriaal,

op websites en in tv-programma’s. Meer informatie op

www.schooltv.nl en www.techniekbasisonderwijs.nl

> Conferentie

Vroeg vreemdetalenonderwijs

EarlyBird is een project voor Natuurlijk Engels op de basisschool

van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Om tegemoet

te komen aan de behoefte aan en meer algemene voorlichting

over vroeg vreemdetalenonderwijs is er op 29 maart 2006 een

landelijke conferentie. Het programma kent drie invalshoeken:

wetenschappelijke achtergrond, praktijk in de klas en oplei-

dingsmogelijkheden.

Meer informatie vindt u op www.earlybirdie.nl

> Publicatie

Herontwerp primair onderwijs

Hoe lever je een bijdrage aan het oplossen van knelpunten in het

huidige primair onderwijs? Schoolbestuur Signum en KPC Groep

werken aan een ‘herontwerp’ van het primair onderwijs. Met een

andere manier van leren door een grotere variëteit aan leerbron-

nen en een actievere opstelling van leerlingen. Zo ontstond een

blauwdruk voor Wittering.nl, een nieuwe basisschool die vorig

jaar haar deuren opende. Met Wittering.nl als voorbeeld worden

in de publicatie Herontwerp van het primair onderwijs onderwijs-

kundige, pedagogische en organisatorisch pijlers beschreven

en toegelicht. De publicatie is voor 12,50 euro te bestellen via 

verkoop@kpcgroep.nl
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> Conferentie

Onderwijs Anders

Op donderdag 10 november organiseert WSNS Plus voor de der-

de keer een conferentie onder de titel Onderwijs Anders. Ieder-

een die betrokkenen is bij veranderteams in scholen voor PO

kan kennis nemen van praktijkvoorbeelden van scholen die hun

onderwijs op een andere manier organiseren. Centraal staan

differentiatie en zelfsturing door leerlingen. Schrijf u in via

www.deelnameregistratie.nl
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goed onderwijs door goed management

> Netwerken

Ik geef mij op voor het netwerk: ____________________________________

(t 75 per jaar alléén voor leden)

Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 

(t 210 voor leden / t 420 voor 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 voor leden / t 20 voor niet-leden)

Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 

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

> Personeelsbeleid*

Het Talentenspel (t 21 )

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)

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

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

Diskette Formatieberekening basisonderwijs 2004-2005**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Berekening personele budget bao sbo 2004-2005**

(t 5 leden / t 12 niet-leden)

Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

AVS agenda 2005 – 2006 (t 15)*

> Lidmaatschap

Aspirant lidmaatschap

Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver

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

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

t 93 vanaf 1 augustus 2005 en t 54 vanaf 1 januari 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2005.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2006.

Lid worden per 1 augustus 2005

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

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

van t 111 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. 

Ik ontvang een acceptgiro van t 111 op mijn naam.

Lid worden per 1 januari 2006

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 105 – t 155 (afhankelijk van

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

van t 65 op mijn naam.

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

van t 65 op mijn naam.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

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

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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

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

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

Kloppen

uw gegevens 

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

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

en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische

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

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

goed onderwijs door goed management


