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De grens tussen leiden en besturen
Er zijn besturen die regelen wie er mee doen met het fietsplan.
Er zijn directeuren die de beleidsvisie bepalen. De wereld
daartussen is groot en vaak ondoorgrondelijk. Wanneer stopt
een bestuur met het spelen van directeur? En wanneer gaat
een directeur ook besturen? Wat zijn de grenzen in die wereld
en hoe herkent men die? Van bestuursmodel tot maatwerk.

> 12

Een verjaardagsfeest voor levensloop?
De levensloopregeling viert bijna haar eerste verjaardag. Is
er reden om een feestje te vieren? Recente cijfers geven een
deelname in de sectoren overheid en onderwijs aan van zo’n
5 procent. De spaarloonregeling goed is voor een deelname
van meer dan 60 procent. Het vertrouwen in de
levensloopregeling moet nog groeien.

> 36

De periode van M
De week van M is de weblog van minister Van der Hoeven. Maar
voor hoe lang nog? Inmiddels staat de week van M op een laag
pitje, want de verkiezingen lonken. En aan die lokroep kan ook
een minister van onderwijs geen weerstand bieden. Alle politici
zijn op verkiezingspad. En de AVS kijkt terug op vier jaar Maria
van der Hoeven op onderwijs. Wat heeft zij het onderwijs
gebracht? En hoe blij mogen we daarmee zijn?

> 32

Inhoud November

”Samenbundeling is niet hét antwoord”
Terwijl in het primair onderwijs nog volop samenwerking
wordt gezocht, komt het bedrijfsleven terug op de laatste
'fusie-explosie'. Lopen de 'softere' sectoren achter de feiten
aan? Fusie-expert Hans Schenk trekt een parallel tussen
schaalvergroting in het bedrijfsleven en in het onderwijs.

> 18
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Bestuurders en directeuren
slaan handen ineen

Op 5 oktober kwam in Utrecht een initiatiefgroep bijeen van vooral boven-

schoolse managers, die gezamenlijk een manifest bespraken waarin de

bestaande besturenorganisaties en de AVS worden opgeroepen snel te komen

tot één sectororganisatie in het primair onderwijs. De huidige versnippering

van de belangen werkt immers belemmerend voor de scholen. De sector is te

verdeeld en spreekt niet met één stem. De gevolgen zien we bijna elke dag.

We worden defensief en worden herhaaldelijk geconfronteerd met initiatieven

die door anderen worden uitgedacht. De AVS is daarom al twee jaar geleden

begonnen om met haar leden en andere belanghebbenden te spreken over dát

wat een sectororganisatie moet zijn. Daarover hebben we in december 2005

een Kader Primair Special uitgegeven. 

Binnen de sector ontstaat steeds meer consensus over de situatie die we

willen bereiken, behalve bij een deel van de besturenorganisaties. Maar wat

betekent dit dan voor de niet bestuurders, de directeuren? Spelen die dan

geen rol bij de totstandkoming van een dergelijke sectororganisatie? Uiteraard

wel. Ze zijn zelfs cruciaal voor het succes van de ontwikkeling van het primair

onderwijs. En hoewel uiteindelijk de eindverantwoordelijke bestuurder(s) de

instellingen aansluiten, kan een sectororganisatie niet overleven zonder de

brede steun van, en zonder dat inspraak wordt toegestaan aan de directeuren

die de dagelijkse leiding over de scholen hebben. Net zoals een bovenschool-

se directeur of bestuurder niet lang overleeft als het draagvlak en de be-

trokkenheid van de directeuren wegvallen.

De AVS is zich daar zeer van bewust en zal niet instemmen met de vorming van

een PO-raad als niet organiek de inspraak van directeuren op het gevoerde

beleid wordt verzekerd. Overigens zonder afbreuk te doen aan de eindverant-

woordelijkheid van bestuurders in een PO-raad. Dan wordt ook recht gedaan

aan de rol van schoolleider als de dagelijkse werkgever in de school.

Maar een schoolleider is zelf, zoals ook veel bestuurders, een werknemer.

Hoe verhoudt zich dit nu met de rol die de AVS ook nog heeft als belangen-

behartiger van schoolleiders als werknemers? Velen zijn immers niet alleen lid

geworden om de vele voordelen en kennis van de AVS, maar ook omdat zij hun

individuele ondersteuning bij conflicten en de collectieve belangenbehartiging

niet meer willen onderbrengen bij de personeelsvakverenigingen in het on-

derwijs. Deze ‘vakbondsrol’ laat zich zeer lastig verenigen met het opgaan in

een sectororganisatie voor het primair onderwijs. Maar wees gerust: het be-

stuur van de AVS garandeert dat deze taken blijven bestaan. Ook nadat de

sectororganisatie is opgericht. Wij zijn inmiddels voorstellen aan het uitwer-

ken die aan beide kanten van onze rol tegemoet komen. Deze zullen we bin-

nenkort met de AVS Ledenraad bespreken, waarna wij de leden erover zullen

raadplegen. Want van één ding zijn we overtuigd: bestuurders en school-

leiders zullen gezamenlijk leiding moeten geven aan het belangrijkste

fundament onder onze samenleving. En dat is uitstekend en inspirerend

onderwijs aan onze jonge kinderen.

Kaderspel > Ton Duif
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Passend Onderwijs kan vooruit

De Tweede Kamer heeft tijdens het Algemene Overleg op 18 oktober groen licht gegeven voor de

verdere ontwikkeling naar Passend Onderwijs. Deze volgende fase is aangeduid als ‘kwartiermaken’.

Minister van der Hoeven wil vóór de komst van het volgende kabinet (eind november) een aantal

kaders uitgewerkt zien.

Vlak voor het kamerdebat op 18 okto-
ber verscheen een onderzoeksverslag
van SearchPrimair over de houding van
schoolleiders tegenover de Zorgplicht.
Dit onderzoek leidde in de media tot de
nodige verwarring, omdat de vraagstel-
ling meer leek afgestemd op de situatie
van een jaar geleden. Het onderzoek
heeft verder geen noemenswaardige
invloed gehad op het debat.

In het centrale overleg met zowel
ouder- en onderwijsorganisaties als het
ministerie is de grote lijn besproken
van wat straks Passend Onderwijs voor
elke leerling moet worden. Het gaat
daarbij om zaken als: Wat is nu eigen-
lijk Zorgplicht? Wat betekent dat voor
besturen, leidinggevenden, leerkrach-
ten en ouders? Welke randvoorwaarden
zijn er nodig? Wat wordt de positie van
speciaal basisonderwijs en speciaal
onderwijs? Daarover wordt door de
onderwijsorganisaties zeer verschillend
gedacht en dat maakte het overleg boei-
end maar niet gemakkelijk. Bovendien
hebben ouderorganisaties uitgesproken
opvattingen die soms haaks op die van
de onderwijsorganisaties staan.
Vanuit de zogeheten Kaderlijn is een
hoofdlijnennotitie naar de minister en

de Tweede Kamer gestuurd. Daarin
schetsen de betrokken organisaties,
waaronder de AVS, een globaal beeld
van de kern van Passend Onderwijs en
de randvoorwaarden daarbij. Vooral van
belang is een geleidelijke ontwikkeling
vanuit de nu bestaande structuren.

Na het kamerdebat over Passend Onder-
wijs van 2 februari 2006 zijn er veel
activiteiten op gang gekomen. Zo zijn
ouderorganisaties tijdens studie- en
werkbijeenkomsten met ouders inten-
sief bezig geweest met de positie van de
ouders. En voor het onderwijsveld zijn
er overal in het land enkele honderden
zogenaamde Veldbijeenkomsten gehou-
den. Uit het uitgebreide verslag daarvan
blijkt dat er nog zeer verschillend
gedacht wordt over uitwerkingskwes-
ties, maar dat er over het algemeen een
positief gevoel is dat het anders en
beter kan.

Alternatieven
De lange termijnontwikkeling naar Pas-
send Onderwijs is niet los te zien van de
groei van het (voortgezet) speciaal
onderwijs. Afgelopen schooljaar blijkt
de deelname aan het speciaal onderwijs
verder toegenomen te zijn. Met name in

cluster 4 en in het voortgezet speciaal
onderwijs is er sprake van een forse
groei. Behalve een toename van leerlin-
gen op scholen voor speciaal onderwijs
is vooral ook het aantal kinderen met
een rugzak gegroeid. Veel meer dan in
de onderwijsbegroting voorzien was.
Dat leidt tot financiële problemen voor
het ministerie. In opdracht van de
minister heeft daarom een aantal onder-
zoeken plaatsgevonden: naar de indica-
tiestelling, plaatsingsproblemen en
thuiszitters, en een vergelijkend onder-
zoek naar de situatie in België. In de
nabije toekomst zullen twee alternatie-
ven nader worden onderzocht: een
andere vorm van bekostiging (budgetfi-
nanciering) en een model waarbij in
duur en omvang van de rugzak variaties
mogelijk worden. <

De neerslag van alle activiteiten rondom

Passend Onderwijs zijn terug te vinden op

www.passendonderwijs.nl
Een overzicht van de actuele ontwikkelingen

omtrent dit thema, inclusief een verslag van

het algemeen overleg op 18 oktober, vindt u

op www.avs.nl > Werkgeverszaken >

Onderwijs & Leerlingzorg > Speciaal

onderwijs

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

Meepraten over 
speciaal basisonderwijs?

Kennis Delen op www.avs.nl
> Werkverbanden > Speciaal Onderwijs



Onderwijsraad: maatschappijgeleding in MR

Medezeggenschapsraden op scholen bestaan nu vaak ‘alleen’ uit een ouder-, leerlingen- en personeels-

geleding. Maar volgens de Onderwijsraad kunnen juist ook externe leden, vanuit de maatschappij, een

belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren van een school. Dit is een van de aanbevelingen die

de Onderwijsraad doet in het advies Duurzame onderwijsrelaties, dat onlangs werd aangeboden aan

minister Van der Hoeven.

De Onderwijsraad denkt daarbij aan bij-
voorbeeld de wijkvereniging, de dorps-
raad, het plaatselijke bedrijfsleven,
ouderenzorg, geloofsgemeenschappen,
recreatieve organisaties. Op die manier
wordt de betrokkenheid van de omge-
ving bij het onderwijs vergroot. Samen-
werken met partijen rondom het onder-
wijs wordt immers steeds belangrijker.
Niet alleen voor het lesgeven, maar ook
voor zaken als opvang, veiligheid en
burgerschap. Er zijn veel instanties in
de maatschappij die belang stellen in
het onderwijs.

De Onderwijsraad wil dat artikel 3 van
de Wet Medezeggenschap Scholen

(WMS) zodanig wordt aangepast dat een
school deze keuzemogelijkheid krijgt.
Medezeggenschapsraden (MR) van scho-
len kunnen dan, als zij dat willen, verte-
genwoordigers uit de maatschappij in
de MR benoemen.
Met het advies reageert de raad op de
vraag van de minister welke acties er
nodig zijn om de omgeving beter bij de
school te betrekken.
De Onderwijsraad vindt het niet zinvol
om over te gaan tot het wettelijk veran-
keren van procedures voor verplichtin-
gen tot overleg en ‘publieke verant-
woording’ aan instellingen waarmee de
school een relatie onderhoudt. Dit zou
leiden tot onnodige bureaucratie en

biedt geen enkele garantie voor het doen
ontstaan van een ‘win-winsituatie’. Het
meest succesvol acht de raad een samen-
werking waarbij sprake is van een vrij-
willig partnerschap tussen de verschillen-
de belanghebbenden binnen en buiten de
school. In onderling overleg kunnen par-
tijen er eventueel wel voor kiezen hun
samenwerking te formaliseren, bijvoor-
beeld door het sluiten van een conve-
nant. <

Kijk voor meer informatie op 

www.onderwijsraad.nl > Publicaties >

Adviezen

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Investeringsparagraaf Onderwijsplatform G4 bekend

Voorjaar 2006 bracht Onderwijsplatform G4 het manifest Nu investeren in jongeren in de grote stad uit. Dit

manifest werd ondertekend door vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke sectoren. In het verlengde

daarvan is begin oktober een Investeringsparagraaf bekend gemaakt. Daarin geeft het platform aan welke

concrete extra investeringen structureel nodig zijn om de grootstedelijke problematiek aan te pakken.

De investeringsmaatregelen van Onder-
wijsplatform G4 clusteren zich rond zes
aanbevelingen, onder andere het inzet-
ten op voldoende toegerust onderwijs-
personeel voor de grootstedelijke pro-
blematiek en meer investeren in
kennisontwikkeling en kennisdeling,

ook met andere gemeenten. De daarmee
gemoeide kosten komen in totaal neer
op een structurele investering van ruim
1.100 miljoen euro. Een groot bedrag is
gereserveerd voor basisvoorzieningen
voor de jongste kinderen. Het platform
vindt deze investeringen absoluut

nodig, wil Nederland zijn ambities als
kennisland waar kunnen maken.

Kijk voor de volledige Investeringsparagraaf

op www.g4onderwijsplatform.nl

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



Stichting Kleurrijke Scholen opgericht

Begin dit schooljaar is de stichting Kleurrijke Scholen opgericht. De stichting roept ouders op om van scholen

met relatief veel allochtone leerlingen gemengde scholen te maken, en gaat hen daarbij ondersteunen.

De stichting speelt in op het feit dat de
segregatie in het basisonderwijs blijft
toenemen. In 2005 was 20 procent van
de ‘witte’ ouders geneigd hun kind naar
een zwarte school te sturen. Een jaar
later was dat nog maar 12 procent.

Verbaasd
Directeur van de stichting, Lonneke Son-
dorp, is verbaasd over de zeer matige
inspanning van gemeenten om segrega-
tie op scholen tegen te gaan. In Trouw
(16-10-2006) zegt zij: “Ik wist niet dat de
gemeente het spreiden van leerlingen
overlaat aan de schoolbesturen. Ik wist
niet dat scholen elkaar beconcurreren.
Ik dacht dat scholen met elkaar zouden
samenwerken om te mengen.” Belang-
rijkste argument van gemeenten voor
hun afzijdigheid is dat iedereen vrijheid
van schoolkeuze heeft. Sondorp besefte

al snel dat initiatief van de ouders de
enige manier is om een de segregatie op
scholen tegen te gaan. Ze richtte in sep-
tember samen met vier andere moeders
de stichting ’Kleurrijke Scholen’ op, die
in het hele land ouders wil aansporen
om ook eens aan een zwarte school te
denken als zij op zoek gaan naar een
goede basisschool voor hun kind.
Andersom zijn er ook signalen van
allochtone ouders die hun kinderen
naar een witte school willen laten gaan.
Medewerkers van de stichting gaan
actief op pad om ouders, peuterspeel-
zaalleidsters, schooldirecteuren en
andere betrokkenen aan te spreken,
voor te lichten en eventuele vooroorde-
len weg te nemen. De stichting is ook
van plan een heus expertisecentrum te
ontwikkelen voor spreidingsbeleid dat
van onderaf, oftewel door de ouders is

opgezet. Met gratis ondersteuning voor
ouderinitiatieven, hulp bij het oprichten
van oudergroepen en ’speerpuntscholen’,
waar de stichting als eerste aan het werk
gaat.
De belangstelling voor de jonge stichting
is erg groot. Niet alleen ouders reageren
enthousiast, maar ook gemeenten,
schoolbesturen en schooldirecteuren die
in de stichting een kans zien om van
onderaf, op een niet-dwingende manier,
scholen te mengen. De afgelopen jaren
zijn er ongeveer veertig initiatieven
geweest van ouders om een zwarte basis-
school in de buurt gemengd te maken.
OCW is bezig om die initiatieven in kaart
te brengen. De resultaten worden begin
2007 verwacht. Minister Van der Hoeven
wil succesvolle initiatieven ondersteunen,
maar het is nog onduidelijk op welke
manier. <

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

Schoolleider.nu: dé website over het vak schoolleider

De nieuwe website www.schoolleider.nu is ontwikkeld door de regiegroep activiteitenplan schoolleiders

van OCW om potentiële schoolleiders te helpen bij het maken van de keuze voor het vak en zittende school-

leiders te adviseren over hoe het vak nog leuker te maken. De initiatiefnemers, waaronder de AVS, hopen

mede met behulp van deze website het dreigende schoolleidertekort in de toekomst een halt toe te roepen.

”Ik zou zeker weer deze keuze maken!
Natuurlijk is het hard werken en ben je
niet klaar om vier uur. Daar staat echter
een afwisselende, dynamische baan
tegenover met autonomie en onderne-
merschap om je vleugels uit te kunnen
slaan.” Dit zijn de woorden van Ingrid ter
Haar, schoolleider van De Wonderboom,
te lezen op de www.schoolleider.nu
De website geeft informatie over het vak
schoolleider: welke taken en werkzaam-
heden bij het vak horen, wat het interes-

sant maakt en welke hulp je kunt inscha-
kelen om een goede schoolleider te wor-
den én te blijven. Kortom, een levendige
website met veel achtergrondinformatie
en praktijkverhalen.
Voor bestuurders is het een platform
om ideeën op te doen voor een nieuw
en uitdagend personeelsbeleid: het spot-
ten van talent, kweekvijvermodellen,
parttime schoolleiderschap, vrouwelijke
schoolleiders, bazen van buiten en
ruimte biedend voor ambities.

Deze ideeën zijn nodig om het dreigend
schoolleidertekort in de toekomst een
halt toe te roepen. De regiegroep activi-
teitenplan schoolleiders wil de aantrek-
kelijkheid van het vak schoolleider
bevorderen en daarmee nieuwe school-
leiders werven en de zittende schoollei-
ders in het onderwijs houden.

Kijk snel op www.schoolleider.nu

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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“Homoseksuele leerkracht moet geaardheid
verzwijgen”

Een van de conclusies uit het Teleac Burgerschapsonderzoek, dat medio oktober gepresenteerd werd aan

de vaste Kamercommissie Onderwijs, is dat driekwart van de allochtone ouders vindt dat homoseksuele

leerkrachten niet aan de kinderen moeten laten merken dat ze homoseksueel zijn.

Van hen denkt 51 procent dat leer-
krachten deze mening delen, terwijl
31 procent van de leerkrachten dit in
werkelijkheid vindt. Van de autochtone
ouders is 34 procent van mening dat
een homoseksuele leerkracht zijn
geaardheid voor de kinderen moet
verzwijgen.

De AVS betreurt deze uitkomsten en
roept schoolleiders op om ferm achter
het eigen homoseksuele personeel te
staan, in te grijpen bij escalaties en het
team te sturen op verantwoordelijkheid
voor elkaar en voor de Nederlandse
grondwet. Leidinggevenden in het
onderwijs moeten volgens de cao een
goede werkgever zijn. Hieronder valt,
aldus AVS voorzitter Ton Duif, naast een
uitstekend personeelsbeleid ook de
bescherming van personeel tegen inti-
midatie, mishandeling et cetera. Dit
geldt zeker voor leerkrachten, kinderen
en anderszins betrokkenen bij de school
die niet vrijuit kunnen spreken over
hun seksuele geaardheid. Formeel biedt
de Nederlandse grondwet in artikel 1
voldoende ruimte voor homoseksuele
leerkrachten om hun professie uit te

oefenen. Dat dit niet gemakkelijk is,
blijkt in de praktijk. Er zijn legio voor-
beelden van homoseksuele leerkrachten
die door het vrijuit spreken over hun
geaardheid ziek thuis zitten. De AVS
participeert actief in de werkgroep
Veiligheid waar dit onderwerp regel-
matig ter sprake komt en neemt deel
aan het Landelijk overleg homobeleid
en onderwijs.

Communicatiekloof
Het onderzoek laat verder zien dat de
meningen van autochtone ouders,
allochtone ouders en leerkrachten op
meerdere vlakken zeer uiteen lopen.
Ook op het gebied van religie, kleding,
kleine criminaliteit, communicatie en
agressie blijken er grote verschillen te
bestaan over wat voor beleid een school
moet voeren. De communicatiekloof
tussen ouders en leerkrachten blok-
keert de noodzakelijke sociale integra-
tie en vorming van een democratisch
bewustzijn. Beide partijen gaan te wei-
nig de dialoog aan en zijn niet op de
hoogte van elkaars standpunten. Deze
kloof is een belangrijke reden waarom
burgerschapsvorming in het onderwijs

nauwelijks van de grond komt, luidt
de eindconclusie van het Burgerschaps-
onderzoek. De communicatie tussen
ouders en leerkrachten moet dus verbe-
teren. Opvoeden gebeurt voor een groot
deel ook thuis, daarom is het belangrijk
dat ouders en leerkrachten meer op één
lijn zitten.

Vanaf februari zijn alle scholen in
Nederland verplicht om aandacht te
besteden aan Burgerschap. Kinderen
moeten leren nadenken over hun rol in
de maatschappij. Hierbij komen vraag-
stukken aan de orde als omgaan met
culturele verschillen, het milieu en cri-
minaliteit. De AVS biedt schoolleiders
ondersteuning in het kader van Burger-
schap op school. Uit het Teleac-onder-
zoek blijkt overigens dat alle partijen
het er over eens zijn dat Burgerschap
een belangrijke rol moet spelen op
school. Ouders en leerkrachten zijn
zeker bereid zich daarvoor in te zetten.

Kijk voor meer informatie over het Teleac

Burgerschapsonderzoek op www.teleac.nl
> Opvoeding en onderwijs > De nationale

ouderavond

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

Kinderopvang 
organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Informatie en praktische adviezen 
voor schoolleiders.

binnenkort

online
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> Bestuurlijke schaalvergroting anno 2006
De grootste fusiegolf in het primair onderwijs lijkt voorbij. Toch zijn er nog tal van

besturen die zich oriënteren op samengaan of samenwerking, in welke vorm dan ook.

Over het hoe en waarom van bestuurlijke schaalvergroting.

tekst bert nijveld

Bestuurlijk samengaan is van alle tijden, maar raakte
echt in trek in de tweede helft van de jaren negentig.
Dit mede onder invloed van een terugtredende over-
heid. In Den Haag – of toen nog Zoetermeer – brak het
besef door dat een al te centralistische sturing, inclu-
sief de alom verfoeide papierberg aan voorschriften,
niet direct een stimulerende werking heeft op de ont-
wikkeling van het onderwijsveld. Meer autonomie
moest er komen (deregulering), met de per 1 augustus
dit jaar ingevoerde lumpsumfinanciering als voorlopig
hoogtepunt. Gemeenten moesten af van de dubbele
pet die zij als lokale overheid en als bestuurder droe-
gen: bestuurscommissies en stichtingen ontstonden en
daarmee ook de behoefte aan meer samenwerking en
bestuurskracht.

Het vergroten van die bestuurskracht is nog steeds een
belangrijk argument voor schaalvergroting. Besturen
moeten meer zelf doen en uitzoeken, strategisch
beleid kunnen formuleren én uitvoeren, en in het alge-
meen meer deskundigheid aan de dag kunnen leggen.
Zeggenschap en zeggingskracht is een ander argu-
ment. Grote besturen worden eerder gezien als serieu-
ze gesprekspartner dan kleintjes. Ze kunnen beter hun
stem laten horen en krijgen daardoor meer voor
elkaar. Hetzelfde geldt voor de inkoopkracht. Hoe gro-

ter het inkoopvolume van schoolmaterialen, hoe gun-
stiger de prijzen bedongen kunnen worden. Maar het
zijn toch vooral zorgen op het gebied van personeel en
financiële zekerheid die tegenwoordig de doorslag
geven. Onder de huidige lumpsumfinanciering lopen
besturen grotere financiële risico’s die in een groter
verband beter afgedekt kunnen worden. Voor het per-
soneel ontstaan in een groter geheel meer mogelijkhe-
den voor mobiliteit, zowel horizontaal als verticaal.
Integraal personeelsbeleid komt beter van de grond.

Managementbureau
Door schaalvergroting en professionalisering van
besturen kwamen bovenschools managers, algemeen
directeuren, raden van bestuur en raden van toezicht
in beeld. Een groter bestuur heeft meer financiële arm-
slag en kan daardoor een functionaris aanstellen die
door het bestuur gemandateerd wordt om de dagelijk-
se leiding te voeren. Afhankelijk van de grootte van de
organisatie wordt een bestuurskantoor vervolgens
opgetuigd met specialisten op gebieden als personeels-
zorg, financiën en huisvesting of worden deze dien-
sten ingekocht. Overigens gaat dat niet overal zonder
slag of stoot. Directeuren, die immers integraal direc-
teur zijn en daarmee verantwoordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken in hun school, voelen zich soms

thema bestuurlijke schaalvergroting

Op zoek naar 
de optimale maat 
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het aantal eenpitters is grotendeels het gevolg van
bestuurlijke fusies. De eerdergenoemde financiële risi-
co’s zijn een belangrijk argument voor samenwerking.
Ook kwetsbaarheid op personeelsgebied speelt een rol:
een directeur die langdurig ziek wordt, stelt een eenpit-
terbestuur voor grote problemen. Toch houdt een groot
aantal van deze besturen dapper stand. Kleinschalig-
heid, nabijheid, flexibiliteit en betrokkenheid worden
gekoesterd. Onlangs nog werd het eenpitterplatform
opgericht, dat het besturen en schoolleiders makkelijk
moet maken contact met elkaar te zoeken en ervarin-
gen te delen. Bij besturen met meerdere scholen zijn
besturen tot tien scholen veruit in de meerderheid. Ook
hier wordt meestal het ‘klein-is-fijn-principe’ aangehan-
gen. Men wil elkaar nog wel kunnen kennen, afstanden
tussen scholen in vooral het landelijke gebied moeten
niet te groot worden.

Aantal besturen in het primair onderwijs

2000 2005

aantal besturen 2078 1607

percentage eenpitters 51 47

percentage besturen met 10 15

10 of meer scholen

(bron OCW)

aangetast in hun zeggenschap. Wie doet wat en is
waarvoor verantwoordelijk? Ook ontstaat discussie
over de afdracht van gelden aan de bovenschoolse
organisatie. Kwade tongen spreken zelfs over duur
betaalde managers die een bovengemiddeld salaris
ontvangen en daarmee geld onttrekken aan het pri-
maire proces.
Toch gaan besturen redelijk zuinig om met de boven-
schoolse managementbureaus. Uit ITS-onderzoek blijkt
dat geen hoge salarissen worden uitbetaald en dat de
kosten gemiddeld genomen drie fte per honderd fte per-
soneel in de scholen bedragen: “De kosten van boven-
schoolse bestuursbureaus bedragen gemiddeld 3,8 pro-
cent van de totale begroting. Uitgedrukt in kosten per
leerling is dat 155 euro. Naarmate besturen minder
scholen onder zich hebben, zijn de kosten hoger.”

Schaalgrootte
Januari 2005 had vijftien procent van de besturen tien
of meer scholen onder zich. Soms lijkt groter groeien
zelfs een doel op zich en stapelt de ene fusie zich op
de andere. Maar hoewel schaalvergroting onmiskenba-
re voordelen oplevert, telt Nederland nog steeds een
groot aantal eenpitters: besturen met één school. Op 1
oktober 2000 waren er volgens OCW 2078 besturen in
het primair onderwijs waarvan 975 eenpitters. Per 1
januari 2005 zijn er nog 1607 besturen met daaronder
729 eenpitters. Inmiddels is het aantal eenpitters nog
verder gedaald, tot ongeveer 650. De vermindering van

Thea Janson is algemeen directeur bij de Stichting Educatie in Communicatie. 

Ze geeft leiding aan twee scholen voor speciaal onderwijs en een dienst

ambulante begeleiding (600 leerlingen, 170 personeelsleden).

“De kinderen zijn gebaat 
bij een bundeling van expertise”

“We hebben de laatste jaren veel geïnves-

teerd in managementontwikkeling: wat is

ieders rol en welke taken, verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden horen daarbij?

Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden

zo dicht mogelijk bij de werkvloer liggen en

er geen onnodige hiërarchische lagen zijn.

We zijn momenteel aan het nadenken over

samenwerking. Dat wordt deels ingegeven

door bedrijfsmatige argumenten, maar

meer nog door onderwijskundige motieven.

De vraag is of we groot en beleidsrijk

genoeg zijn om alle ontwikkelingen rondom

de zorgplicht en de ‘één-kind-één-plan-

gedachte’ aan te kunnen. We zijn tot de

conclusie gekomen dat we onze grens heb-

ben bereikt. Zodoende kijken we nu om ons

heen naar eventuele samenwerkingspart-

ners. Daarbij hebben wij ons georiënteerd

op de vraag of we ons in de breedte willen

versterken door samenwerking te zoeken

met scholen uit andere clusters of in de

diepte. Wij hebben bewust voor het laatste

gekozen; onze leerlingen zijn gebaat bij

een bundeling van expertise. De gedachte

is nu samenwerking te zoeken met een

zorginstelling binnen ons cluster, zodat we

onderwijs en zorg geïntegreerd aan kunnen

bieden. Onze leerlingen hebben vaak beide

nodig.

In mijn woonplaats zit ik zelf in een klein

schoolbestuur. We hebben vaak gebrain-

stormd over de vraag of we niet te klein zijn

om te overleven. Terwijl we kleinschalig-

heid juist hoog in het vaandel hebben

staan. Voor kinderen en leerkrachten is het

goed dat er kleine, herkenbare eenheden

zijn. Ik pleit voor kleinschaligheid rondom

het primaire proces en daarnaast voor

schaalgrootte in de organisatie voorzover

noodzakelijk.” <

>
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Patrick Vogelaar is directeur van de Beatrixschool in Den Haag

(260 leerlingen, 42 personeelsleden). De school is éénpitter en valt

onder de Vereniging School met de Bijbel Den Haag.

“Directeur zijn van een éénpitter
vergt meer van je”

“Wij hebben geen plannen om over te gaan

op bestuurlijke schaalvergroting. Het gaat

goed zoals het gaat. Eenpitter zijn heeft z’n

voordelen. De lijntjes tussen directie en

bestuur zijn kort, er zit geen bovenschools

management tussen. Je bent wendbaar.

Wat zwaar weegt is dat het bestuur kan

bepalen welk personeel aangesteld wordt.

Dat heeft te maken met het bewaken van

onze christelijke identiteit. Natuurlijk zijn

er ook nadelen. Onder lumpsum loop je

meer risico. Daarom hebben wij de finan-

ciën veel beter dan voorheen in kaart

gebracht. Maar binnen een grotere organi-

satie heb je meer buffer om tegenvallers op

te vangen. 

Directeur zijn van een eenpitter vergt wel

meer van je dan wanneer je onderdeel bent

van een groter verband, maar het biedt ook

meer uitdaging. Ik bemoei me met zaken

die anders door een bovenschools manager

gedaan zouden worden. De adjunct heeft

een grote rol en de uren voor administratie-

ve ondersteuning zijn recent uitgebreid.

Via mijn netwerk krijg ik feedback en ik lift

mee met een groter bestuur om op de

hoogte te blijven van ontwikkelingen. Ook

mijn bestuur steekt veel tijd in het bijhou-

den van ontwikkelingen op bovenschools

gebied.

Het bestuur beraadt zich nog op haar pro-

fiel, daar moet ook een managementsta-

tuut uit voortkomen. Voorheen was het

bestuur tot in detail betrokken bij de dage-

lijkse gang van zaken, nu lijkt het zich meer

te ontwikkelen in de richting van een

bestuur op hoofdlijnen. Ik ben hier nu een

jaar directeur, het is een wederzijdse ont-

dekkingstocht.” <

Alternatieven
Voor de scholen en besturen die groter groeien niet
zien zitten, zijn er alternatieven. Zij kunnen bijvoor-
beeld een samenwerkingsovereenkomst sluiten om
gezamenlijk taken uit te voeren. Of om een school die
onder de opheffingsnorm zakt toch open te houden op
basis van gemiddelde schoolgrootte. Ook kunnen ze
besluiten een centrale dienst in het leven te roepen die
bepaalde taken bundelt en gezamenlijk uitvoert. Vor-
men van dienstverlening kunnen zo efficiënter en
effectiever worden georganiseerd en uitgevoerd. Een
bekend voorbeeld is Personeelscluster Oost-Nederland
(PON) dat voor diverse besturen met gezamenlijk 117
scholen onder andere de personeelszorg op zich neemt
en een invalpool organiseert.
Een federatie gaat nog iets verder. Net als de centrale
dienst een aparte rechtspersoon, maar dan opgericht
met als doel de samenwerking op diverse terreinen tot
stand te brengen. Veelal gaat het om besturen die de
stap naar een bestuurlijke fusie – bijvoorbeeld vanwe-
ge te grote cultuurverschillen – nog niet kunnen
maken, maar wel de voordelen zien van gezamenlijk
optreden.

Goed onderwijs
Binnen de AVS houdt onder meer René van Eijk zich
bezig met het begeleiden van besturen op het pad naar

schaalvergroting. “Een bestuursfusie is vaak een lang-
durig en gevoelig proces van elkaar aftasten, dat op
diverse momenten alsnog fout kan gaan”, vertelt hij
uit eigen praktijk. “Ik heb meegemaakt dat besturen
die al sinds jaar en dag verregaand in een federatie
samenwerkten in een dergelijk proces uit elkaar groei-
den, waardoor zelfs de federatie uit elkaar viel. Als ver-
wachtingen die men vooraf had niet worden waarge-
maakt, of als verwachtingen niet sporen, dan gaat het
mis. Belangrijk is dat je tot een eenduidende visie en
missie komt. Ook moeten alle partijen van meet af aan
betrokken zijn bij het proces, zodat draagvlak ontstaat.
En natuurlijk moet de wil er zijn om er samen iets van
te maken. Is die er niet, dan kun je er beter maar niet
aan beginnen.”
Argumenten als ‘financiële risico’s beter afdekken’
zijn volgens Van Eijk niet de meest ideale insteek voor
bestuurlijke schaalvergroting. “Je moet niet tot een
fusie willen overgaan door stimulansen van buitenaf.
Het moet een kwestie zijn  van wíllen en geen móeten.
Dan verloopt het proces een stuk soepeler. En natuur-
lijk moet je het uiteindelijke doel voor ogen houden:
dat blijft goed onderwijs!” <
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Lidy Bolscher is directeur van ’n Boaken in Agelo (43 leerlingen, 

5 personeelsleden). Haar school valt, samen met 22 andere scholen 

in Noord-Oost Twente, onder stichting Konot.

“Zonder de fusie zouden wij niet
meer bestaan”

“Wij zijn in 1998 gefuseerd tot dit grote

bestuur. Als directeuren en als scholen heb-

ben wij daar veel profijt van: zonder deze

fusie zouden wij als kleine school niet eens

meer bestaan. De directeuren vormen

onderling vakgroepen die allerlei zaken ont-

wikkelen die je vervolgens niet meer zelf

hoeft te doen. Tot een jaar geleden hebben

we gewerkt met een coördinerend direc-

teur. In principe was niemand gemanda-

teerd om besluiten te nemen, waardoor ont-

wikkelingen ook wel tegengehouden

werden. 

Dat hebben we allemaal ervaren als een

sta-in-de-weg. Dit jaar is ons bestuur

gestart met een algemeen directeur. Altijd

was het bestuur onze directe baas, nu heb

je iemand die dichterbij staat. Het is even

afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen,

maar ik heb er alle vertrouwen in. Het is de

bedoeling dat we gaan werken met

managementrapportages: wat ben je van

plan, hoe ver ben je en wat is er van je voor-

nemens terechtgekomen? Je moet verant-

woording gaan afleggen en dat zijn we

eigenlijk niet gewend.

Het bestuur moet nu echt meer op afstand.

De bemoeienissen die zij hadden met aller-

lei ontwikkelingen…, terwijl het toch

gewoon vrijwilligers zijn. Het is de taak van

de algemeen directeur om erop toe te zien

dat die afstand er ook echt komt. Men is

daar nu volop mee bezig.

Ik zie enorme voordelen van een groot

bestuur. De sterke punten van de mensen

en de scholen binnen Konot komen goed tot

hun recht. Ook het gezamenlijke, zeg maar

het Konot-gevoel, is al echt aanwezig.” <

Hans Brinkman is directeur van de J. van der Hoevenschool in Lochem 

(140 leerlingen, 11 leerkrachten). Zijn school is opgenomen in de OPOL:

bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Lochem (12 scholen).

“Onderling heeft forse kruisbestuiving
plaatsgevonden”

“Op 1 januari 2005 is de bestuurscommissie

van start gegaan als onderdeel van een

gemeentelijke herindeling. In Gorssel vorm-

den wij als vijf directeuren een manage-

mentteam met korte lijntjes naar de wet-

houder en naar de ambtenaren. In Lochem

waren naast de zeven directeuren twee

bovenschoolse directeuren. De politiek

heeft besloten de scholen onder één

bestuur te brengen en de zittende boven-

schoolse directeuren aan te vullen met een

bovenschoolse directeur uit Gorssel. Een

keuze die we niet zelf hebben kunnen

maken en die de kenmerken heeft van een

waterhoofd. Het moet wel allemaal betaald

worden. Overigens staat dat los van de

waardering die ik heb voor deze mensen en

het werk dat zij verrichten. In de toekomst

willen we toe naar een constructie met één

bovenschools directeur. Het tempo waarin

hangt af van het natuurlijk verloop.

De samenvoeging heeft zeker ook voorde-

len opgeleverd. Onderling heeft een forse

kruisbestuiving plaatsgevonden. Wel is de

afstand naar het bestuur groter geworden,

waar tegenover staat dat het bestuur meer

betrokken is bij het openbaar onderwijs.

Voorheen kon ik zelf keuzes maken met

betrekking tot ontwikkelingen, nu worden

de keuzes vaak door anderen gemaakt.

Binnen een groter geheel kun je financiële

risico’s beter afdekken. Ik kan moeilijk

inschatten of deze schaal volstaat. Ons

bestuur kijkt al verder. Op dit moment zeg

ik: laat dit nu eerst eens goed uitkristallise-

ren. Een schaalvergroting levert veel onrust

en onduidelijkheid op en daar zitten we nu

niet op te wachten. Er moet wel een meer-

waarde zijn voor de scholen en uiteindelijk

voor de kinderen. Want daar doe je het

voor.” <
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> De grens tussen leiden en besturen
Er zijn besturen die regelen wie er mee doen met het fietsplan. Er zijn directeuren die

de beleidsvisie bepalen. De wereld daartussen is groot en vaak ondoorgrondelijk.

Wanneer stopt een bestuur met het spelen van directeur? En wanneer gaat een

directeur ook besturen? Wat zijn de grenzen in die wereld en hoe herkent men die?

tekst rené van eijk

Het primair onderwijs kent een lappendeken van be-
stuursvormen en bestuursmodellen. De uitvoerende
bestuurders mopperen dat er zoveel op hen afkomt en
de besturende directeur voelt zich in de steek gelaten
door het bestuur. Men moet zich afvragen welke vorm
het meest geschikt is voor de organisatie waar men
deel van uitmaakt.
Het is niet moeilijk om diverse bestuursvormen voor
te schotelen. De AVS kan met één greep van de plank
een tabel met richtlijnen leveren, maar zo’n schema
roept meer vragen op dan het beantwoordt. In de klas
is leren maatwerk en datzelfde proces geldt voor be-
sturen. Maatwerk, want geen enkele schoolorganisatie
ziet er hetzelfde uit.

Knelpunten
Een besturingsmodel is een architectonisch bouwwerk.
Een stelsel van bestuurlijke afspraken tussen de diver-
se managementlagen (lijn en staf), gericht op het laten
functioneren van bedrijfsprocessen. Een gedefinieerde
structuur en een duidelijk geformuleerde strategie
gelden hierbij als randvoorwaarden. Het model geeft
uitdrukking aan de belangrijkste spelregels binnen de
organisatie voor de gewenste samenwerking, plan-
ningsprocessen, de verdeling en het afleggen van ver-
antwoording en prestatie-indicatoren. Een besturings-
model heeft meestal betrekking op twee of drie
hiërarchische niveaus binnen de organisatie.

Het klassieke model met alleen een (executief)
bestuur, voldoet eigenlijk niet meer; de directeuren
zijn teveel bestuurders en de klassieke bestuurders
zijn geen werkelijke bestuurders meer. In de praktijk
ziet de AVS bij dit model de volgende knelpunten:
• de verdeling van taken en bevoegdheden is

onduidelijk;
• de besturing heeft momenteel een ad-hoc karakter;
• het bestuur is teveel beleidsuitvoerend bezig;
• slechte communicatie tussen bestuur en directie;
• directie en bestuur ondersteunen elkaar

onvoldoende;
• de vertrouwensrelatie tussen bestuur en directie is

niet best.

Ook in de schoolomgeving is de laatste jaren erg ver-
anderd: fusies en samenwerkingsverbanden, de intro-
ductie van lumpsum, decentralisatie van arbeidsvoor-
waarden en de toenemende verantwoording naar
buiten toe. Dit alles vereist een meer flexibel en meer
slagvaardig optreden van het management en dus ook
van het bestuur.

Mogelijkheden
Om duidelijkheid te verschaffen over verschillende
bestuursvormen, zijn talloze onderscheidende model-
len gemaakt. De een nog uitgebreider dan de ander.
Het grove onderscheid geeft vier bestuursmodellen.

Van model tot maatwerk

thema bestuurlijke schaalvergroting
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• De omgeving van de organisatie.
Een complexe en turbulente omgeving vraagt flexibili-
teit van een organisatie. De huidige ontwikkelingen in
het onderwijs pleiten voor een slagvaardige directie
met royale bevoegdheden. Echter, het overbrengen van
maatschappelijke opvattingen blijft een wezenlijke
bestuurstaak waarvoor betrokkenheid een vereiste is.
De organisatie dient immers zijn plaats in de samenle-
ving te behouden.
Deze algemene criteria maken de keuze van het opti-
male bestuursmodel niet eenvoudig. Want naast deze
objectieve criteria zijn er ook een aantal normatieve
criteria die van belang zijn bij het ontwerpen van een
adequaat bestuursmodel. Denk hierbij aan:
– De kundigheid en ambitie van de directie/het manage-

mentteam en eensgezindheid bij een meerhoofdige
directie;

– De ambities en stijl van optreden van de bestuursleden;
– De tijd die bestuursleden voor hun bestuurstaak kun-

nen of willen vrijmaken.

Grote overgang
De overgang van een executief of beleidsvormend
bestuur naar een voorwaardenscheppend of toezicht-
houdend bestuur is groot. Dat gaat niet van de ene op
de andere dag: het moet geleidelijk plaatsvinden. Het
risico is anders te groot dat een bestuur zich bijvoor-
beeld beperkt tot het beoordelen van financiële gege-
vens (want dat biedt het meeste houvast). Inhoudelijke
en maatschappelijke toetsing komen dan onvoldoende
aan bod. Het is daarom raadzaam een stappenplan te
ontwikkelen om binnen een bepaalde termijn te komen
tot een nieuwe bestuursvorm.
Een complexe en turbulente omgeving vraagt flexibili-
teit van een organisatie. De huidige ontwikkelingen in
de onderwijssector pleiten voor een slagvaardige direc-
tie met royale bevoegdheden. Het overbrengen van
kennis binnen een maatschappelijke context blijft een
wezenlijke bestuurstaak waarvoor betrokkenheid een
vereiste is. De school heeft tenslotte zijn plaats in de
samenleving.
Het organisatielandschap krijgt dus een nieuwe inrich-
ting. De herverdeling van taken, bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden zorgt voor nieuwe grenzen en
andere verbanden. Schoolleiders en alle eindverant-
woordelijken van de schoolorganisatie gaan samen de
nieuwe grenzen verkennen en vaststellen. Verantwoord
met respect en ruimte voor elkaar; perfect passend. <

René van Eijk (r.vaneijk@avs.nl) is werkzaam bij de AVS
als adviseur op het gebied van organisatieontwikkeling. 
De AVS biedt onder andere ondersteuning bij bestuurlijke
veranderingen.

Hierbij is een aflopende schaal van bevoegdheden
waarneembaar: de schaal loopt af van veel en detail-
gerichte bemoeienis met de uitvoering door het be-
stuur, tot weinig bemoeienis en het toezicht houden
op hoofdlijnen bij de beleidsbepaling. De vier basis-
vormen kort op een rijtje:

• Executief bestuur
Een executief bestuur oefent rechtstreeks invloed uit
op het uitvoerende werk in een instelling en verricht
zelf ook veel uitvoerend werk. Een executief bestuur
belast zichzelf tot op zekere hoogte met de dagelijkse
leiding van en uitvoering van werkzaamheden in een
instelling.

• Beleidsvormend bestuur
Een beleidsvormend bestuur vervult de rol van consti-
tuerende leiding en richt zich op de vaststelling van
algemeen beleid. De dagelijkse ofwel dirigerende lei-
ding ligt nu bij de directie.

• Voorwaardenscheppend bestuur
Een voorwaardenscheppend bestuur gaat zich samen
met de directie bezighouden met de beleidsvorming.
Voor de uitvoering van het beleid is de directie verant-
woordelijk; beleidstoetsing is wederom een taak van
het bestuur. Bij het voorwaardenscheppend beleid
oefent het bestuur beslissingsbevoegdheid uit.

• Toezichthoudend bestuur
Een toezichthoudend bestuur laat het besturen over
aan de professional. In deze bestuurlijke opvatting laat
de ‘Raad van Toezicht’ feitelijk ook de hele beleids-
vorming over aan de directie. De directie is belast met
zowel de constituerende als de dirigerende leiding
(beleidsuitvoering) van een organisatie. De ‘Raad van
Toezicht’ vervult primair een toezichthoudende en
adviserende functie (beleidstoetsing).

Welk model?
Er zijn drie criteria om tot een keuze voor een
bestuursmodel te komen:

• De omvang van de organisatie, aantal medewerkers en
aantal hiërarchische niveaus tussen directie en uitvoering.

Hoe meer niveaus, hoe meer de neiging bestaat tot een
bestuur op afstand. Bij groei van een instelling dient
profilering van de bestuurlijke opvatting plaats te vin-
den en moet het bestuursmodel dat men wenst te han-
teren ook nader worden uitgewerkt.

• Het ontwikkelingsstadium van de organisatie.
Naarmate in een instelling meer professionele integra-
tie heeft plaatsgevonden is (door decentralisatie) meer
delegatie mogelijk en dus een bestuur op afstand.
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>Discussie over de ideale bestuursgrootte
Een eenpitter, een bovenschools manager en een

bestuurslid. Ze streven allemaal hetzelfde doel na,

namelijk goed onderwijs. Maar of dat op een groot-

schalige of kleinschalige manier moet gebeuren,

daar denken ze heel anders over.

tekst daniëlle arets

Groeien
of klein blijven?

thema bestuurlijke schaalvergroting
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je binnen een overkoepelend overleg gaat praten over
beleid voor ‘De Modale Leerling’. Die bestaat niet.”
Dat dit niet makkelijk is bij een leerlingenaantal van
maar liefst 3500, geeft Van Bruggen grif toe. “We staan
voor een grote uitdaging. Er moeten veel, per locatie
verschillende, veranderingen worden doorgevoerd. 
Op sommige scholen is er een behoorlijke achterstand
op het gebied van onderwijskundige ontwikkelingen,
andere scholen missen kennis inzake visievorming of
kampen met problemen op het gebied van teambuil-
ding of betrokkenheid van de ouders bij de school. Dat
betekent dat onze directie veel verschillende beleids-
plannen moet maken. Ook hier geldt weer dat we geen
beleid maken voor het samenwerkingsverband, maar
dat de problemen van de verschillende scholen afzon-
derlijk benaderd worden: bij de ene school zetten we
in op versterking van teambuilding en bij de andere
zijn we bezig met het invoeren van Team op Maat
(TOM). Op die manier blijven de verschillende visies
goed zichtbaar.”

Valkuilen
Bovenschools manager Leo Verheul is parttime direc-
teur van VPCO in Bussum: “Je moet je telkens de vraag
stellen: ben ik sterk genoeg voor de toekomst? Sommi-
ge scholen kunnen het, ook in een tijd waarin schaal-
vergroting als enige haalbare alternatief wordt gepre-
senteerd, in hun eentje redden. Ik zie het dan wel vaak
als kleine kruideniers die alle zeilen moeten bijzetten
en afhankelijk zijn van de hulp van vele vrijwilligers.
Maar het kan! Er wordt nu te veel gesproken over
basisvoorwaarden, zoals leerlingenaantallen en mini-
male begrotingen voor samenwerking. Ik geloof daar
niet in. Het is echt niet zo dat samenwerking alleen
werkt bij een leerlingenaantal van 2000. Dat is zo’n
getal dat een eigen leven is gaan leiden. Evenmin is
het zo dat de financiële situatie richtinggevend moet
zijn. De hamvraag om voor een samenwerkingsver-
band te kiezen is: kun je de verschillende culturen op
elkaar afstemmen? Als dat niet het geval is, moet je er
niet aan beginnen.’’

Een andere valkuil is volgens Verheul de neiging die
scholen hebben om samen te werken met nabij gele-
gen scholen. “Geografisch dichtbij, betekent echter
niet automatisch ook dat deze scholen inhoudelijk het
dichtst bij je te liggen.”
Van Londen ziet het risico toch vooral in de afkalving
van de persoonlijke profielen. “Ik weet uit ervaring
dat het afstemmen van verschillende culturen in de
beginfase nog wel op de vergaderagenda staat, maar
dat dit punt al snel moet wijken voor praktische

“Natuurlijk kun je als bestuur van één school beter je
identiteit bewaken”, zegt Dick van Londen van de
Montessorischool in Oosterhout. Van Londen werkt
sinds een jaar als directeur bij deze eenpitter. Daar-
voor werkte bij het overkoepelend management van
een aantal montessorischolen. “ Je merkte daar dat de
groeischolen – de scholen die elk jaar nieuwe leerlin-
gen aantrekken – de dupe worden van de scholen met
een dalend leerlingenaantal. De ‘groeiers’ moeten vaak
personeel of financiële lasten van de ‘dalers’ overne-
men. Dat personeel heeft soms helemaal een ander
beeld bij montessorionderwijs en kan zo de identiteit
van de groeiende school behoorlijk schaden.”
“Onzin”, vindt Marnix van Bruggen, die als bestuurslid
van een koepel van 23 gereformeerde scholen in de
regio West Nederland werkt. “Scholen kunnen ook bin-
nen een koepel zorgen dat ze hun eigen gezicht hou-
den. Mijn mening is dat je niet moet praten over schaal-
vergroting als een efficiencymaatregel. Je moet kijken
hoe je binnen een samenwerkingsverband aandacht
kunt blijven houden voor de mogelijkheden van ieder
individueel kind. Het gevaar bestaat namelijk al snel dat

“Je moet telkens de vraag
stellen: ben ik sterk genoeg
voor de toekomst?”

Discussiedeelnemers

Dick van Londen

Directeur van de Montessorischool in Oosterhout (eenpitter)

Aantal leerlingen: 195

Bestuurssituatie: 1 bestuur met 7 leden

Marnix van Bruggen

Bestuurslid voor Gereformeerd Primair Onderwijs

West-Nederland (GPO-WN)

Aantal scholen: 23 (verspreid over 4 provincies)

Aantal leerlingen: ongeveer 3500

Bestuurssituatie: momenteel nog 5 samenwerkende

besturen die vrijwel alle taken naar een centraal overleg

hebben gemandateerd. Op 1 januari 2007 moet de besturen-

fusie gerealiseerd zijn door oprichting van één nieuwe

schoolvereniging met op termijn 5 bestuursleden.

Leo Verheul

Interim-manager en parttime algemeen directeur van

de VPCO te Bussum (daarnaast zelfstandig werkend –

bestuurskundig – adviseur)

Aantal scholen: 4

Aantal leerlingen: 900

Bestuurssituatie: er wordt gewerkt met een bestuur

op hoofdlijnen. Het bestuur bestaat uit mensen met

verschillende expertise (een econoom, een jurist, een

psycholoog en leidinggevenden uit het bedrijfsleven)

en is gemaximaliseerd tot 6 personen.
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niet het gevaar dat er te veel specialisten aan het roer
staan, die soms geen voeding meer hebben met de
werkvloer? En zitten er (regionale) grenzen aan het
samenstellen van een koepelbestuur?
Van Bruggen denkt niet dat er een maximum aan het
aantal bestuursleden zit. Veel belangrijker vindt hij
dat een koepelbestuur span of control kan houden over
het aantal scholen en de geografische spreiding. “Het
aantal scholen is niet zo zeer bepalend, maar de
geografische spreiding des te meer. Op dit moment
vertegenwoordigen we 23 scholen, verspreid van Axel
tot aan Den Helder. Het is een behoorlijk groot gebied
en we moeten er voor waken dat het bestuur en de
locatiedirecteuren elkaar op een makkelijke manier
kunnen blijven ontmoeten. Anders verlies je het con-
tact met je werkveld.”
Verheul vindt het cruciaal dat in het bestuur specialis-
tische kennis op het gebied van juridische en financië-
le zaken aanwezig is. “Vroeger stelde je een bestuur
samen uit gepassioneerde ouders of geïnteresseerde
omwonenden, zoals de kruidenier om de hoek. Daar
red je het niet meer mee. Je moet specialisten in je
bestuur hebben. Het gevaar bestaat wel dat deze
bestuursleden geen bijzondere binding hebben met
de school. Volgens velen is dat ook niet zo belangrijk
meer. Zelf vind ik de betrokkenheid wel belangrijk
en daarom denk ik dat een bestuur deels gevormd
moet worden uit specialisten en deels uit direct
betrokkenen.”
Van Londen ziet ook wel iets in een dergelijke meng-
vorm. Zijn schoolbestuur is inderdaad samengesteld
tijdens het spreekwoordelijke barbecueavondje. “Het
zijn geen rasbestuurders, maar ze zijn wel erg betrok-
ken. Ik zou er graag enkele specialisten aan toevoegen,
maar helaas heb ik daar geen geld voor.’’ <

problemen. Voordat je het weet heb je het niet meer
over je eigen profiel, maar over het aantrekken van
nieuw personeel.”

Efficiency
Bestuurder Van Bruggen: “Het grote voordeel van een
groot samenwerkingsverband blijft dat wij als gekwali-
ficeerd bestuur alle beleidsveranderingen goed kunnen
volgen en expertise hebben om deze veranderingen te
vertalen naar kant en klare bruikbare kennis voor elke
locatiedirecteur. Bovenschools management is dus niet
een soort stafbureau dat werk uit handen gaat nemen
voor alle locaties, maar meer een filter naar de buiten-
wereld. Dat kan wel degelijk veel winst in tijd (en dus
ook geld) opleveren.”
Eenpitter Van Londen moet inderdaad toegeven dat hij
het voordeel van specialistische kennis in een overkoe-
pelend bestuur mist. “Onze kennis inzake huisvesting,
nieuwe financieringsmogelijkheden, maar ook op het
gebied van PR is zeker geringer. We proberen dat te
ondervangen door de oprichting van een eenpitters-
overleg in de regio Noord West Brabant. We onderzoe-
ken momenteel of we in een dergelijk overleg onze
specialismen kunnen bundelen zonder meteen een
overkoepelend management te vormen; een soort vrij-
willig samenwerkingsverband. Op termijn willen we
dit mogelijk zelfs uitbreiden met een uitzendbureau
voor het gezamenlijk gebruik van gekwalificeerd per-
soneel.”

Ideaal bestuur
Een overkoepelend bestuur heeft dus meer mogelijk-
heden de snelle onderwijsontwikkelingen te volgen en
praktische oplossingen aan te dragen. Maar hoe ziet
een ideaal bestuur eruit? Bestaat bij een koepelbestuur

Uw advertentie in  Kader Primair en Kadernieuws 
wordt gelezen door meer dan 5000 schoolleiders

Neemt u voor meer informatie contact op met:

Recent: Tel. 020 330 89 98. Fax 020 420 40 05. 

E-mail: info@recent.nl
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> Parallel tussen onderwijs en bedrijfsleven
Terwijl in het primair onderwijs nog volop samenwerking wordt gezocht, komt het

bedrijfsleven terug op de laatste ‘fusie-explosie’. Lopen de ‘softere’ sectoren achter de

feiten aan? Fusie-expert Hans Schenk – hoogleraar Economie aan de Universiteit van

Utrecht en hoofd van het Tjalling Koopmansinstituut, dat onderzoek doet naar de

dynamiek van overnames en fusies – trekt een parallel tussen schaalvergroting in het

bedrijfsleven en in het onderwijs.

tekst joëlle poortvliet

Is fuseren een trend?
“Nee, bij fusies spreek je niet van een trend, maar van
golfbewegingen. De afgelopen honderd jaar zijn er vijf
periodes van ‘fusie-explosies’ geweest. De laatste speel-
de eind jaren negentig. Het aantal fusies in het
bedrijfsleven wordt dan vertien- en soms wel vertwin-
tigvoudigd. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 70 en 85
procent van deze fusies mislukt. Er wordt geen rende-
ment uit de fusie gehaald: het is een investering die
zijn geld niet opbrengt. Na de fusie explosie breekt een
periode aan waarin bedrijven proberen de nog maar
net aangekochte onderdelen weer af te stoten. Daar
zitten we nu ongeveer. Je ziet het bij alle grote bedrij-
ven. KPN, Unilever, Philips, Numico. Hetzij op eigen
initiatief, hetzij op initiatief van private equity companies
(PECs) worden de met veel bombarie tot stand gebrach-
te fusies weer ongedaan gemaakt.”

Maar als blijkt dat het niet werkt, waarom zijn 
er dan nog steeds fusie-explosies?
“Fuseren is ook een emotioneel proces. Ook al reken
je een bedrijf voor dat de fusie niet gaat werken: ze
doen het toch, want je weet maar nooit… Het ‘zwaan

“Samenbundeling 
is niet hét antwoord”

thema bestuurlijke schaalvergroting

Fusie-expert Hans Schenk: “Laat je niet

leiden door wat ‘men’ zegt dat goed is

voor de school.”

Foto: S
. S

paic
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kleeft aan’ fenomeen speelt hierbij een grote rol. Als
één bedrijf eenmaal begint, blijven de anderen niet
achter, omdat ze bang zijn een kans te missen. Ook
worden bedrijven door de beurs als onvolwaardig
gezien als ze niet meedoen, en maken ze zelf kans om
slachtoffer te worden. Want je omvang is je enige bar-
rière tegen een overname. Als je niet gegeten wilt
worden, moet je eten.”

Kunt u een parallel trekken tussen het bedrijfsleven 
en het onderwijs?
“Jawel. In de softere sectoren, zoals de zorg en het
onderwijs, denkt men vaak ten onrechte dat het
bedrijfsleven het lichtende voorbeeld is. Men slaat aan
het imiteren. Vaak later dan de fusie-explosie in het
bedrijfsleven. Niet omdat deze sectoren op zich trager
zijn, maar omdat het langer duurt voor ze begrijpen
wat er in het bedrijfsleven speelt en ze de technieken
kopiëren. Noem het maar grootschaligheidneurose.
Op dit moment doen we een onderzoek naar fusies
in het HBO. Het onderzoek is nog niet af, maar ik kan
al wel zeggen dat deze fusies dramatische gevolgen
lijken te hebben voor het bedrijfseconomische rende-
ment van de organisaties. Dat je als grotere school
meer slagkracht zou hebben? 

Lumpsum als aanleiding voor samenwerking? Tja, er
worden heel vaak allerlei drogredenen aangevoerd, dat
is in het bedrijfsleven niet anders. Je moet het toch
kunnen verkopen aan de medewerkers. Het is alleen
vaak niet waar. Samenbundeling is niet hét antwoord.”

Wat is uw advies richting het onderwijsveld?
“Bezint eer ge begint. Laat je niet leiden door wat
‘men’ zegt dat goed is voor de school, maar laat een
écht onafhankelijke partij het fusieplan goed doorre-
kenen. Dus geen consultant, want die heeft meestal
baat bij het tot stand brengen van een fusie, en heeft
bovendien ook last van dat ‘zwaan kleeft aan’ feno-
meen. En kies waar het kan voor een ‘mildere’ vorm
van samenwerking. Dan is de kans op succes veel gro-
ter en je kunt er ook makkelijker weer vanaf. Blunders
in het bedrijfsleven kunnen sowieso eenvoudiger wor-
den rechtgezet. In de niet-commerciële sector is het
veel moeilijker om van een fusie af te komen. Je kan
een school niet weer opknippen in tien onderdelen en
er een aantal terugverkopen aan de beurs.” <

Geld en gedrevenheid
3e

congres vrouwelijke schoolleiders

Op 30 november 2006 organiseert de AVS haar jaarlijkse congres voor vrouwelijke schoolleiders. Het thema
dit keer is ‘Geld en gedrevenheid’. De AVS vindt het belangrijk dat meer vrouwen schoolleider worden,
zeker gezien het feit dat de functie momenteel vooral door mannen wordt vervuld en de dreigende
tekorten aan schoolleiders door de vergrijzing. 
Mede daarom organiseert de AVS een dag speciaal voor vrouwelijke schoolleiders, waarin zij met elkaar
kunnen praten over het vak. Naast de inleiding door Theo Hoge zijn er diverse workshops over lumpsum,
bestedingsvrijheid, geld als middel om idealen te verwezenlijken en persoonlijke presentatie. Tot slot
worden uw verlangens rond geld en gedrevenheid onthuld door een heuse mystery guest.

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

organisatie: AVS in samenwerking met Henriëtte  van der Voort informatie en aanmelden: www.avs.nl
> Nieuws & Agenda > AVS Agenda of mail naar de AVS, Barry van Ravenstein, b.vanravenstein@avs.nl

goed onderwijs door goed management
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> Juridische aspecten van reorganisatie
Fusies door schaalvergroting en de invoering van bovenschools management kunnen ook

juridische gevolgen hebben voor een directeur. Het ‘klassieke’ bestuur zal ook in het

primair onderwijs in toenemende mate de vorm aannemen van een Raad van Toezicht-

model. Verantwoordelijkheden verschuiven. De bovenschools manager is dan vaak

werkgever en werknemer tegelijk. Wat betekent dat juridisch?

tekst annevita willink

Werknemer en
werkgever tegelijk

thema bestuurlijke schaalvergroting
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Als het bestuur bestaat uit vrijwilligers - die professio-
neel niets met onderwijs te maken hebben - is de volle-
dige werkgeversverantwoordelijkheid doorgaans
zwaar. Het bestuur moet zich in zo’n klassiek model
inhoudelijk en als er problemen zijn, verregaand met
de school bezig houden. Wanneer het bestuur grote
verantwoordelijkheid wil neerleggen bij de top van het
management, wordt steeds vaker gekozen voor een
Raad van Toezicht met een College van Bestuur. Het
belangrijkste verschil voor een bovenschools directeur
bij invoering van het Raad van Toezicht model is dat
hij of zij als College van Bestuurslid naast de rol van
werknemer ook die van werkgever vervult. Dit laatste
kan grote juridische gevolgen hebben, bijvoorbeeld
voor de ontslagbescherming die normaliter alleen van
toepassing is op werknemers. Ook kan de cao niet
meer van toepassing zijn in de nieuwe situatie.

Jurisprudentie
Het Raad van Toezicht model is behalve bij schoolbe-
sturen in andere soorten organisaties al eerder inge-
voerd. Er is inmiddels jurisprudentie ontstaan, gericht
op het bedrijfsleven, die echter niet zonder meer ook
toepasbaar is op het onderwijsveld. Duidelijk is wel dat
het verstandig is om een aantal zaken expliciet in de
individuele arbeidsovereenkomst te regelen.

Dit alles hoeft geen beletsel te zijn om naar een Raad
van Toezicht model over te stappen, als voor deze
rechtsvorm wordt gekozen. Wel moet de betrokken
directeur een weloverwogen keuze maken en van te
voren nadenken over eventuele juridische consequen-
ties. In een individueel arbeidscontract kunnen soms
de nadelen van een dubbelrol geregeld worden. Op
deze manier is het mogelijk om, bijvoorbeeld wanneer
de cao niet meer van toepassing is op de arbeidsover-
eenkomst, deze tussen partijen toch van toepassing
te verklaren.

Annevita Willink is jurist bij Stichting Support. Stichting Sup-
port geeft juridisch advies aan individuele leden, onder andere
bij ontslag en een eventuele herbenoeming, maar ook bij het
tekenen van een nieuwe arbeidsovereenkomst voor bovenschools
managers die met bovenstaande situatie te maken krijgen. 
Stichting Support behartigt uitsluitend individuele, rechts-
positionele belangen vanuit de positie van de werknemer.
Artikelen van Stichting Support worden dan ook alleen vanuit
dat standpunt geschreven. Kijk voor meer informatie op
www.stichtingsupport.org
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G
roeiende autonomie, veranderende verhou-
dingen tussen bestuur en management,
deregulering. Begrippen die je in het pri-
mair onderwijs bijna dagelijks tegenkomt.
De overheid trekt zich terug, er komen

nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij voor scho-
len en recent kreeg ook het primair onderwijs lump-
sumbekostiging. Deze nieuwe manier van onderwijsfi-
nanciering draagt opnieuw bij aan een vergroting van
de autonomie van scholen en een vermindering van
gedetailleerde regelgeving. Door de grotere beleidsvrij-
heid komt in veel scholen de discussie op gang over
een andere organisatiestructuur. In de nota ‘Werken in
het onderwijs’ (2007), die tegelijk met de Onderwijsbe-
groting 2007 werd gepresenteerd, staat te lezen dat er
sprake is van een toename van het aantal boven-
schools managers. Ongeveer vier van de vijf schoolbe-
sturen met vier of meer scholen kent een vorm van
bovenschools management.

Goed onderwijsbestuur
De veranderende verhoudingen in het onderwijs zijn
ook aanleiding voor het op de politieke agenda zetten
van het onderwerp governance. Afgelopen zomer stuur-
de minister Van der Hoeven haar wetsvoorstel over
good governance naar de Tweede Kamer. Een belangrijk
uitgangspunt daarvan is dat meer beleidsvrijheid
gepaard moet gaan met het afleggen van verantwoor-
ding, intern en naar buiten. De overheid wil de eigen
regels en voorschriften verminderen en toezicht en
handhaving versoberen. Maar daar staat wel een aan-
scherping van het toezicht, bijvoorbeeld op de onder-
wijsresultaten, tegenover.

Al eerder namen de AVS en VOS/ABB het initiatief om
samen een code voor goed onderwijsbestuur in het pri-
mair onderwijs vast te stellen. VOS/ABB had hiervoor
een conceptcode ontwikkeld. Deze code is bedoeld als
handreiking voor bestuur en management in het kader
de discussie binnen de eigen organisatie over de verde-
ling van taken en de scheiding tussen bestuur en intern

Beloningsleid
onderwijsbes
Bestuurlijke vernieuwing en

De AVS en VOS/ABB ontwikkelen momenteel

een beloningsleidraad voor onderwijs-

bestuurders. Deze leidraad ligt in het

verlengde van de code goed onder-

wijsbestuur, die de beide organisaties

binnenkort zullen presenteren. 

De beloningsleidraad geeft een handreiking

aan Raden van Toezicht van onderwijs-

instellingen voor de samenstelling van het

arbeidsvoorwaardenpakket van de

bestuurder en is bedoeld om de discussie

over vermeende torenhoge salarissen van

onderwijsbestuurders voor te zijn.

tekst carine hulscher-slot
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vorming en het beleid voor de lange termijn. Het ligt
voor de hand dat de verhouding tussen de Raad van
Toezicht en het College van Bestuur een andere is dan,
zoals nu, die tussen het bestuur en het bovenschools
management. Overigens, ook in de huidige constellatie
komt het regelmatig voor dat een algemeen directeur
of een bovenschools manager optreedt als gedelegeerd
bestuurder. Binnen deze organisatiestructuur is sprake
van functionarissen waarvan de arbeidsvoorwaarden
niet meer passen binnen de cao-primair onderwijs en
de cao PO/VO en die (nu nog) buiten de wettelijke
kaders vallen. Het wordt de taak van de Raad van Toe-
zicht om een arbeidsvoorwaardenpakket, inclusief
salarisaanspraken, voor het College van Bestuur vast te
stellen. Maar, dan ligt opnieuw de discussie over de
beloningsverhoudingen op de loer.
In de media zijn zo nu en dan berichten te lezen over
torenhoge salarissen van bestuurders van grote bedrij-
ven, non-profitorganisaties et cetera. Daarbij wordt dan
gewezen op de zogenaamde Balkenende-norm. Om deze
discussie voor te zijn, heeft VOS/ABB een voorstel ont-
wikkeld voor een beloningsleidraad voor onderwijsbe-
stuurders. Deze leidraad ligt in het verlengde van de
code goed onderwijsbestuur, die de AVS en VOS/ABB
binnenkort zullen presenteren. De leidraad wordt enige
tijd daarna uitgebracht. De beloningsleidraad geeft een
handreiking aan Raden van Toezicht van onderwijsin-
stellingen voor de samenstelling van het arbeidsvoor-
waardenpakket van de bestuurder. De komende periode
gaan de AVS en VOS/ABB op zoek naar een zo breed
mogelijk draagvlak voor deze beloningsleidraad. <

Carine Hulscher-Slot (c.hulscher@avs.nl) is werkzaam bij de
AVS als senioradviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden-
ontwikkeling, medezeggenschap en de verhouding bestuur-
management. Ook houdt zij zich bezig met politieke
beleidsbeïnvloeding.

toezicht. De code sluit aan op de ontwikkelingen rond
governance en is uitgewerkt in twee modellen. Het eer-
ste model is een standaardmodel, passend bij de meest
voorkomende situatie in het primair onderwijs, name-
lijk een bestuur zonder orgaan dat de functie van Raad
van Toezicht heeft. Het tweede model behandelt de
Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Bovenschools management en overhead
Regelmatig is te horen dat de invoering van boven-
schools management gepaard gaat met een grote toe-
name van de kosten voor overhead. Dat zou niet in het
minst komen door de hoge salarissen die bovenschools
managers of algemeen directeuren voor zichzelf in de
wacht weten te slepen. Vaak wordt daarbij gewezen
naar sectoren als de BvE en het voortgezet onderwijs.
Daarover leeft het beeld dat de salarissen hoog zijn en
de lease-auto’s groot. Ook leden van de Tweede Kamer
schromen niet om dit soort kreten te uiten. De feiten
wijzen overigens anders uit. Door VOS/ABB geïnitieerd
onderzoek – voorjaar 2006 – wijst uit dat in het pri-
mair onderwijs gemiddeld 4 procent aan overhead
wordt besteed. Een schijntje, als je het afzet tegen
andere onderwijssectoren.

Angst voor salarisstijging van de bovenschools
managers door de invoering van de lumpsumbekosti-
ging lijkt ook niet reëel te zijn. In het Kaderbesluit Pri-
mair Onderwijs – de opvolger van het Rechtspositiebe-
sluit WPO/WEC – is als maximum salarisschaal voor
directieleden schaal 14 opgenomen. Ook binnen de
voorbeeldfuncties van Fuwa-PO komen geen hogere
schalen voor.

Governance en beloning
Het tweede model in de governancecode van de AVS
en VOS/ABB beschrijft de bestuurlijke structuur met
een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
Daarbij is sprake van een professioneel bestuur. Dit is
te vergelijken met het huidige bovenschools manage-
ment, dat zich voornamelijk bezighoudt met strategie-

raad voor 
tuurders op komst
het imago van de bovenschools manager

––––––––––––––––––––EINDVERANTWOORDELIJKMANAGEMENT––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––EINDVERANTWOORDELIJKMANAGEMENT––––––––––––––––––––
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> column sectororganisatie

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het primair onderwijs

te ontwikkelen uitvoerig besproken in Kader Primair Special (december

2005). Diverse personen uit het onderwijsveld geven hierover hun mening

in de vorm van een column. Deze maand de beurt aan Jan Gispen, voorzitter

van het College van Bestuur van de Willibrord Stichting, de Stichting PCOU

(met 44 scholen in Utrecht en omgeving) en Onderwijsplatform G4.

Het PO-toernooi

De PO-raad komt er. Wanneer is nog onzeker. Het voet-
baltoernooi om de PO-raad Cup kan beginnen. De elf-
tallen staan klaar en op voorhand is er geen echte
favoriet.

Ik stel u voor: het elftal van de besturenorganisaties,
sterk aan de bal, lange traditie, defensief op orde,
maar wat traag in de actie. En de onderlinge passes
komen niet altijd goed aan, omdat de spelers proble-
men hebben met het afspelen van de bal aan andere
spelers uit het elftal. In het primair onderwijs (PO)
hebben de besturenorganisaties van oudsher een
sterke positie, omdat het om jonge kinderen gaat.

Voor de ouders zijn identiteit en opvoeding nog van
groot belang. De vrijetijdsbestuurders en de schoollei-
ders hechten aan hun band met de koepel. Pogingen
om die koepels op hun beurt weer te overkoepelen
zijn pril.
En dan het elftal van de AVS: jong, nog wat onbesuisd,
met een sterk scorende maar wat eenzame spits, goed
in de aanval, maar nog geen balans. De elftalspelers
hebben een identiteitsprobleem: zijn ze nou werkne-
mers of werkgevers? Niettemin is het elftal de afgelo-
pen jaren sterk in opkomst en groeit de supporters-
club met de dag. Sterke jeugdopleiding met veel
trainingsfaciliteiten. De AVS leunt op de schoolleiders
van besturen die op hun beurt weer zijn aangesloten
bij de besturenorganisaties.

De AVS heeft veel werk gemaakt van de scholing en
ondersteuning van schoolleiders. De stap naar een
brancheorganisatie is in zekere zin nog groot, omdat
dan eerst het vakbondsidee overboord gezet moet wor-
den met allerlei faciliteiten die nu voor een deel van
de achterban juist heel aantrekkelijk zijn.

Nu even een blik op de tribune in het stadion: ik zie
daar vooral schoolleiders zitten, maar die kijken nau-
welijks naar de wedstrijd. Ze weten niet precies wie nu
welke actie voert en wie bij welke partij hoort en klap-
pen af en toe als de stadionspeaker om applaus vraagt.
Hun gesprekken gaan bijna nooit over de komende
en gewenste brancheorganisatie. Hun leven wordt
bepaald door het ’s morgens vroeg regelen van vervan-
ging, het invullen van de Inspectievragen, het lezen
van te grote stapels stukken, het ontvangen van trak-
taties van jarige kinderen, contact hebben met de
gemeente over de hoogspanningsmast en teamoverleg
op woensdagmiddag.
Ik zie in de skyboxen een groeiend aantal bovenschoolse
managers en ander ‘bobo-volk’ zitten. Zij zijn meer
geïnteresseerd in de wedstrijd dan de schoolleiders.
Maar het kan hun niet veel schelen wie er wint, als
de wedstrijd maar niet al te lang duurt en de Cup kan
worden uitgereikt. Sterker nog: zij zouden graag een
branche-elftal opstellen met de beste spelers uit beide
partijen. Dan zou dat elftal een beter figuur slaan in
de vierjaarlijkse wedstrijd met andere clubs als de VO-
raad, de BVE-raad, de HBO-raad en de VSNU (univer-
siteiten), als die spelen om het grote kapitaal uit de
verkiezingenstrijd.

Als coach aan de zijlijn heb ik de volgende advies:
voeg zo snel mogelijk die elftallen samen en steek
veel energie in het professionaliseren van de tribune-
klanten en betrek die rechtstreeks bij de samenstelling
van het beste elftal. <

“De stap naar een branche-
organisatie is nog groot,
omdat eerst het vakbonds-
idee overboord gezet moet
worden.”
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Ahrend

Alberts

Canon

Cogas

Douwe Egberts Coffee Care

Elsevier Overheid

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

OHRA

TICC

AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper inkopen. Dat is het idee achter AVS Voordeel. 
Om u te helpen bij het kiezen uit het vaak versnipperde aanbod, hebben we afspraken met diverse aanbieders
gemaakt. Met het oog op hoge kwaliteit en een lage prijs.

Heeft u opmerkingen of suggesties over deze service van de AVS? Mail ze naar de AVS, voordeel@avs.nl. 
Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.



Kinderen bewegen steeds minder. In plaats van buiten
te spelen zitten ze vaak achter de computer. Ook zijn
snoep en snacks aantrekkelijke alternatieven voor de
bruine boterham met kaas. Uit onderzoek blijkt dat
zo’n 14 procent van de Nederlandse kinderen te
maken heeft met overgewicht. Dit aantal groeit. Het
project Scoren voor Gezondheid probeert daar een
stokje voor te steken. Topvoetballers uit de Eredivisie
geven gedurende een periode van 20 weken het goede
voorbeeld op het gebied van bewegen en gezonde voe-
ding aan - door de GGD geselecteerde - bovenbouwklas-
sen van basisscholen uit hun clubplaats. De St. Lucas-
school uit Rotterdam, een school met veel
achterstandsleerlingen van diverse culturele achter-
gronden, is een van de ‘gelukkigen’. Groep 7 en 8 van
de school waren op 17 oktober te gast op het trainings-
complex van Sparta voor de aftrap van het project. 
Na een clinic en een fit- en gezondheidstest tekenden
de leerlingen een heus contract met Sparta-voetballers
Yannis Anastasiou of Marvin Emnes, ambassadeurs van
Scoren voor Gezondheid, waarin ze beloofden actief
aan hun gezondheid te gaan werken. Met een tweede
fit- en gezondheidstest sluiten de kinderen over een
klein half jaar het project af en ontvangen ze een
diploma.
Locatiedirecteur Ton Hendriks van de St. Lucasschool
is enthousiast over de keuze voor profvoetballers als
rolmodel, die de noodzaak van een gezonde leefstijl
om tot grote prestaties te komen kunnen overbrengen

op de kinderen. “Vooral voor de jongens die het voet-
bal volgen, passief of actief, was de start van het pro-
ject een hele belevenis. Het sloeg ook goed aan bij de
kinderen die minder bekend zijn met de voetbalsport.
Het gevolg is dat het getekende contract door onze
kinderen heel serieus wordt genomen. Nu is het zaak
om de kinderen gemotiveerd te houden. Daarbij spe-
len de leerkrachten een belangrijke rol.” 
Bedoeling is dat gedurende het project op school the-
ma’s worden behandeld zoals het belang van ontbij-
ten, lopen en fietsen naar school in plaats van met de
auto, lid worden van een sportvereniging en natuurlijk
gezond eten en drinken. Verwacht wordt dat deelne-
mende klassen ook andere kinderen stimuleren tot
een gezonde leefstijl. Om ook de ouders van de kinde-
ren op de St. Lucasschool te betrekken bij het project
Scoren voor Gezondheid zijn deze via een brief op de
hoogte gesteld. Locatiedirecteur Hendriks hoopt dat de
kersverse ouderconsulent van de school in dit opzicht
eveneens een grote rol gaat spelen. <

Kijk voor meer informatie op www.scorenvoorgezondheid.nl
en www.avs.nl > Nieuws & Agenda > Nieuwsbrieven >

Nieuwsbrief School en Sport. 

Heeft u ook een creatieve oplossing voor een nijpend

probleem? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. 

‘Zo kan het ook’.

Voetballers geven goede voorbeeld 
voor gezonde leefstijl

Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen aan. Huisvesting,

ongewenste imago’s, bureaucratie, enzovoort. De oplossingen kunnen echter uiterst origineel zijn.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de St. Lucasschool (sbo) in Rotterdam sloten een ‘contract’ af met een

aantal sterspelers van Sparta, waarin ze beloofden meer te bewegen en gezonder te eten.

Tekst Vanja de Groot

> zo kan het ook
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Jan de Vries (CDA): 
“Richtsnoer voor ons
onderwijsbeleid is het
vertrouwen in en van
de mensen die in het
onderwijs werken en
die tegemoet komen
aan de talenten van

individuele leerlingen. Eén van de groot-
ste uitdagingen is het wegwerken van
leerachterstanden. Het CDA wil dat
scholen zich op dat gebied verantwoor-
den en laten zien wat ze bereiken. Dit
kan via een toets aan het eind van de
basisschool. Die toets is op de eerste
plaats voor het kind zelf bedoeld.”

Mariëtte Hamer (PvdA): 
“Het eerste hoofdstuk
van ons verkiezingspro-
gramma heet ‘Kinderen
eerst’. Wij leggen veel
accent op kinderen en
dus ook op onderwijs.
Om het goed te doen

in het vervolgonderwijs, hebben kinde-
ren een goede basis in het primair
onderwijs nodig. Daarom trekken wij ook
veel geld uit voor bijvoorbeeld meer
handen in het primair onderwijs en waar
nodig voor betere huisvesting. De voor-
schoolse periode willen wij bovendien
benadrukken. Leerkrachten zien wij als
de helden van onze kenniseconomie.
Daarom kiezen wij voor een verbetering
van hun arbeidsvoorwaarden en willen
we ze de kans geven om goed met hun
vak bezig te zijn.”

Eric Balemans (VVD): 
“Om kinderen een
goede start te geven
zijn goede leerkrach-
ten, een veilige school-
omgeving en de juiste
leermaterialen vereist.
Op al deze gebieden

zet de VVD in. We willen bovendien aan-
sluiten op de ontwikkeling dat beide
ouders deelnemen aan het arbeidspro-
ces. Daarom kiezen we voor een sluitend
dagarrangement op scholen, zodat de
werktijden van de ouders en de opvang
van kinderen goed op elkaar aansluiten.”

Ursie Lambrechts (D66): 
“Goede leerkrachten
behouden en verkrij-
gen, heeft sterk onze
aandacht. Met onze
investering voor het
onderwijs laten we
zien, dat we daar echt

iets voor uittrekken. We investeren niet
alleen in de salarissen, maar ook in een
verbetering van de arbeidsvoorwaarden.
D66 is vóór voor- en vroegscholen, maar
niet voor en leerplichtverlaging. Voor de
voor- en vroegschoolse opvang geldt
dat het belangrijk is dat het aanbod
goed is en in een vloeiende lijn door-
loopt in het basisonderwijs.”

Paul Jungbluth (GroenLinks): 
“Onze prioriteit ligt
bij kinderen in achter-
standssituaties. In alle
beroepssectoren wordt
steeds meer gevraagd
van mensen. Vaak is er
bij kinderen in achter-

standsituaties sprake van verborgen
talenten. Juist dan, maar zeker ook als
leerlingen wat minder getalenteerd zijn,
zijn er extra onderwijsinspanningen
nodig. Verder zetten we sterk in op het
bestrijden van segregatie in het onder-
wijs en willen we de professionalisering
van leerkrachten bevorderen.”

Fenna Vergeer (SP): 
“Autonomie wordt als
de heilige koe gezien.
Die koe moeten we bij
de horens vatten. Een
groot deel van het
lumpsumbudget blijkt
namelijk aan bijscho-

ling van het management te worden
besteed, of aan materiële kosten. Wij
willen daarom dat er een apart scho-
lingsbudget voor het onderwijzend per-
soneel komt; los van de lumpsum.”

Arie Slob (ChristenUnie): 
“Verbetering van de
arbeidsvoorwaarden
van leerkrachten heeft
voor de ChristenUnie
prioriteit. Wij kiezen
ervoor om te investe-
ren in een aanpak van

de werkdruk. Dat betekent minder uren
voor de klas, waardoor leerkrachten
meer aandacht kunnen besteden aan de
ontwikkeling van nieuw lesmateriaal en
de begeleiding van individuele leerlin-
gen. Ook de zorgleerlingen hebben
onze aandacht. Scholen moeten in staat
worden gesteld om goede zorg te leve-
ren. Daarvoor moet voldoende geld en
knowhow beschikbaar zijn.”

Bas van der Vlies (SGP): 
“Met ons verkiezings-
programma zetten we
in op een grotere
investering in de
opvoeding van kinde-
ren en de begeleiding
van de jongere jeugd.

Gezinnen moeten hun leven zo kunnen
inrichten dat één van de ouders beschik-
baar is als de kinderen thuis zijn of uit
school komen. Een school hoort een vei-
lige plek te zijn, waar kinderen goed
worden opgevangen en geconcentreerd
kunnen werken.”

Ronald Sorensen (Eén NL): 
”Ons belangrijkste
speerpunt is schaalver-
kleining. Kleine scholen
waar iedereen elkaar
kent, één schoolhoofd
met ook lestaken, et
cetera. Minder regel-

druk vanuit Den Haag en het uitbesteden
van (administratieve) managementtaken
aan externe bureaus kunnen daaraan een
bijdrage leveren. Ook moeten we erop
letten dat op islamitische scholen geen
negatief beeld van de westerse maat-
schappij wordt afgeschilderd.” 

Wat zijn de partijen van plan met onderwijs?
De verkiezingen staan voor de deur. In de aanloop naar 22 november een overzicht van een aantal

relevante programmapunten van diverse partijen op het gebied van onderwijs voor de komende

vier jaar. tekst ans aerts

Verkiezingsprogramma’s
vergeleken



Kinderopvang 
& onderwijs

Salariëring 
& arbeidsvoorwaarden

Financiën

Vrijheid schoolkeuze ouders
& vrijheid van onderwijs

Regelgeving 
versus autonomie

Terugdringen bureaucratie
en managementfuncties

Sport & cultuur

Schoolgrootte

InnovatieInnovatie
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Scholen organiseren buitenschoolse opvang
als ouders dat willen; Kinderopvangtaak
scholen mag niet ten koste gaan van de
kerntaak: het onderwijs.

Vóór uitbreiding kinderopvang; Kwaliteits-
verbetering is heel belangrijk; Voor kinderen
tussen 4 en 12 jaar wordt de school verant-
woordelijk om, in overleg met de ouders,
een aanbod te doen voor kinderopvang op
of buiten de school. School hoeft opvang
niet zelf te organiseren, maar kan organi-
satie(s) voor kinderopvang inschakelen.

Investeren in beter carrièreperspectief
leerkrachten; Mogelijkheid tot
prestatiebeloning voor goede leerkrachten
en meer belonings- en functiedifferentiatie;
Vak van leerkracht inhoudelijk aantrekkelijker
maken.

10 procent voor verhoging salarissen en
verlaging werkdruk in het basisonderwijs.
Inhaalslag maken voor verbetering arbeids-
voorwaarden leerkrachten t.o.v. andere
sectoren; Carrièreperspectief van leer-
krachten verbeteren; Arbeidsomstandig-
heden verbeteren; Prestatiebeloning
overlaten aan scholen zelf.

1,2 miljard extra voor onderwijs; Meer geld
voor beloningsdifferentiatie, voor- en
vroegschoolse educatie, leerlingbegeleiders
en schakelklassen voor achterstands-
leerlingen.

Extra investering van 4,3 miljard voor
kinderen, waarvan 2,3 miljard voor de
kinderopvang (inclusief voorschoolse opvang)
en 2 miljard voor het onderwijs.

Niet tornen aan vrijheid van onderwijs;
Vrijheid van onderwijs is vrijheid van
schoolkeuze ouders; Bij afspraken tussen
gemeenten en scholen over het spreidings-
beleid ook ouders betrekken.

Vrijheid van ouders om de school te kiezen
staat voorop. Keuzevrijheid verder ver-
sterken; Niet nodig om aan de vrijheid van
onderwijs te komen, wel verbetering van de
positie van het openbaar onderwijs.

Mogelijkheid om scholen beroep te laten
doen op vermindering Inspectietoezicht als
zij hun zaken op orde hebben.

Geen nieuwe structuurwijzigingen in het
onderwijs; Autonomie van scholen is be-
langrijk. Ook leerkrachten niet te veel met
regels belasten; Goed verantwoordings-
proces is essentieel, maar mag niet leiden
tot teveel papierwerk.

Schoolbesturen mogen leerkrachten niet te
veel belasten met interne processen;
Onderwijskundig leiderschap is hard nodig
en staat juist in primair onderwijs dicht bij de
werkvloer.

Bureaucratie terugdringen waar mogelijk.
Accent op lesgeven; Niet te veel managers.
Op school goed onderzoeken of daad-
werkelijk sprake is van te veel managers;
Meer tijd voor uitoefening vak leerkracht en
minder tijd steken in bureaucratie.

Soepeler omgaan met verplichte
bevoegdheid leerkrachten om lichamelijke
opvoeding te mogen geven; Meer samen-
werking tussen bijvoorbeeld sport- en
muziekverenigingen en scholen.

Goed aanbod van sport en cultuur op school;
Sport en culturele activiteiten opnemen in
aanbod voor- en naschoolse opvang.

Investeren in kleinschalige onderwijs-
huisvesting en verlaging opheffingsnormen;
Fusietoets toepassen bij schaalvergroting.

Streven naar kleinere scholen 
(binnen grotere bestuurlijke eenheden).

Leerkrachten zelf meer invulling laten geven
aan hun vak; Afschaffen van allerlei specifieke
stimulerings- en innovatieregelingen. Geef
vertrouwen en investeer in innovatiebox
(gekoppeld aan lumpsum).

Innovatie van onderop: leerkracht moet
ruimte hebben om zich bezig te houden met
ontwikkeling van zijn vak; Geen grote
structuurwijzigingen.

Basisscholen bieden voor- en naschoolse
opvang. Aanbod van een goed, sluitend
dagarrangement op school.

Snellere doorgroei naar hoger salaris;
Prestatiebeloning: goede leerkracht moet
meer kunnen verdienen dan middelmatige;
Beroep leerkracht interessanter en aan-
trekkelijker maken. Carrière maken voor
de klas.

2 à 2,5 miljard extra voor verbetering positie
leerkrachten.

Artikel 1 voorrang geven op andere
grondrechten. Scholen mogen geen beroep
doen op de vrijheid van onderwijs of religie
om bijvoorbeeld een homoseksuele
leerkracht te weren.

Aantal regels is al afgeschaft, maar
verantwoording levert veel papierwerk op.
Verantwoording alleen op hoofdlijnen laten
plaatsvinden.

Bureaucratie aan banden leggen. 
Advies van buitenaf terugdringen; 
10 tot 15 procent reductie van het aantal
bestuursleden en managers.

Meer aandacht voor sport en cultuur op
school; Sportverenigingen, scholen en
buitenschoolse opvang moeten nauw
samenwerken.

Schoolgrootte moet goed afgestemd zijn op
relatie leerkracht – leerling. Voorkomen van
anonimiteit. Rem op ongebreidelde
schoolgroei.

Variatie in aanpak voor elke leerling;
Leerkrachten stimuleren om hun vak zelf
vorm en inhoud te geven, bv. ook wat betreft
het ontwikkelen van lesmateriaal; Meer
aandacht voor werken met computers en
nieuwe media.
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School niet extra belasten met
kinderopvang; 1000 brede scholen extra
met voorschoolse activiteiten. Bekostiging
moet goed geregeld zijn.

Investeren in salarissen leerkrachten; Meer
doorgroeimogelijkheden voor goede
leerkrachten; Betere beloning van goed
opgeleide en gespecialiseerde leerkrachten
a.d.h.v. objectieve criteria; Werkdruk
aanpakken en werkomstandigheden
verbeteren.

2,5 miljard extra voor het onderwijs, waarvan
de helft voor leerkrachten.

Vrijheid van ouders om kind naar de school
van hun keuze te laten gaan; School mag
van ouders vragen dat zij de grondslag van
de school respecteren.

Vóór terugdringen regelgeving. Regels
komen ook vaak van schoolbesturen, niet
altijd uit Den Haag; Deregulering en
autonomie is pas geslaagd als het op de
werkvloer doorwerkt.

Primair onderwijs is niet de sector waar dit
een groot probleem is. Wel waken voor een
juiste verdeling van het lumpsumbudget.

Meer ruimte voor cultuureducatie en
voldoende uren sport. Ook kijken naar
mogelijkheden brede school.

Scholen met een menselijke maat. Geen
schaalvergroting. Kijken naar alternatieve
samenwerkingsmogelijkheden, zoals
coöperatieve samenwerking.

Ruimte voor scholen om zelf vorm te geven
aan ideeën over innovatie. Leerkrachten en
andere professionals spelen hierbij een
grote rol. Innovatie moet gedragen worden
door degenen die het uitvoeren.

Alle scholen worden brede scholen. School
biedt onderwijs, opvang, culturele en
sportieve activiteiten; Opvang moet van
goede kwaliteit zijn, goed geregeld en
betaalbaar voor ouders. Kinderen moeten
het leuk vinden.

Betere beloning voor leerkrachten die aan veel
achterstandsleerlingen onderwijs geven; Wer-
ken in het onderwijs aantrekkelijker maken:
werkdruk verminderen; Statusverbetering van
vakleerkracht. Degelijke salariëring. Meer
mogelijkheden voor leerkrachten om zich te
specialiseren; Schoolbesturen moeten ervoor
waken dat er voldoende budget aan het perso-
neel wordt besteed.

3,7 miljard extra voor het onderwijs;
Financiering voor alle achterstandsleerlingen.

Geen enkele school mag kinderen weigeren;
Tegengaan segregatie. Ouders en scholen
stimuleren om aan spreiding van leerlingen
te doen.

Meer vrijheid voor scholen, minder richtlijnen
vanuit het ministerie; Scholen moeten inzicht
bieden in wat ze leveren. Betere
rapportages.

Schaalgrootte schoolbesturen verminderen;
Bureaucratie ten dienste van deregulering is
goed. Onnodige bureaucratie, veroorzaakt
door lokaal management, bestrijden. Taak
van scholen zelf.

Meer ruimte voor cultuureducatie op
scholen. Sport en cultuur ook stimuleren in
naschoolse opvang.

Schaalvergrotingen en fusies beoordelen op
maatschappelijke wenselijkheid; Scholen op
menselijke maat.

Toepassing systemen van best practices en
evidence-based learning. Getoetst op
effectiviteit.

Geen verplichte kinderopvang op school.
Wel: uitbreiding verlofregeling en
flexibilisering werktijden ouders.

Salarissen leerkrachten marktconform; Beroep
van leerkracht aantrekkelijker maken door
betere beloning en arbeidsvoorwaarden;
Sneller doorgroeien leerkrachten naar een
hogere salarisschaal; Apart budget voor
bijscholing leerkrachten; Geen prestatie-
beloning. Wel extra beloning op basis van
objectieve criteria, zoals aanvullende
opleiding.

2,5 miljard extra voor het onderwijs.

Acceptatierecht leerlingen, als ouders de
grondslag van de school respecteren;
Nieuwe scholen moeten een afspiegeling van
de omgeving zijn; Acceptatieplicht in
bijzonder onderwijs.

Overheid stelt heldere voorwaarden m.b.t.
kwaliteit onderwijs; Leerkrachten gaan over
onderwijskundige autonomie; Salarissen van
leerkrachten mogen niet de dupe worden
van autonomie.

Beperking bureaucratie en regeldrift vanuit
de overheid en het schoolmanagement; De
leerkracht staat centraal, niet de manager.

Sport- en cultuurstrippenkaart voor
basisschoolleerlingen; Schoolzwemmen in
het lesprogramma en uitbreiding schoolgym.

Streven naar kleinere scholen. De-fuseren
van scholen.

Leerkrachten moeten de ruimte hebben om
zelf aan onderwijsontwikkeling en de ont-
wikkeling van lesmaterialen te doen; Het
uitwisselen van ervaringen met lesmetho-
dieken tussen leerkrachten. Op die manier
de ontwikkeling van evidence-based learning
vormgeven: wat werkt en wat werkt minder
goed om leerlingen te motiveren en betere
resultaten te laten behalen?

Kinderopvang 
& onderwijs

Salariëring 
& arbeidsvoorwaarden

Financiën

Vrijheid schoolkeuze ouders
& vrijheid van onderwijs

Regelgeving 
versus autonomie

Terugdringen bureaucratie
en managementfuncties

Sport & cultuur

Schoolgrootte

InnovatieInnovatie
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Geen wettelijke verplichting voor kinder-
opvang op school. Scholen mogen voor- en
naschoolse kinderopvang aanbieden, als ze
dat zelf willen.

Prioriteit bij verbetering arbeidsvoorwaarden.
Investeren in o.a. vermindering werkdruk,
minder uren voor de klas, diversiteit in
begeleiding leerlingen; Meer variatie aan
functies binnen het leraarschap. Vrijheid bij
scholen zelf om bepaalde leerkrachten beter
te belonen.

1,1 miljard extra voor het onderwijs, waarvan
een substantieel deel voor het primair
onderwijs; Extra financiering voor scholen
met veel achterstandsleerlingen.

Ouders mogen vorm van onderwijs kiezen
die bij hun levensvisie past; School mag van
ouders vragen om missie en visie van school
te respecteren en te onderschrijven.

Ruimte voor scholen om eigen keuzes te
maken: via lumpsum, maar ook beleids-
inhoudelijk. Niet teveel voorschriften vanuit
Den Haag; Wel verantwoordingsplicht; Geen
verplichte eindtoets.

School heeft zelf rol in terugdringen regels;
Er zijn aanwijzingen dat er juist een tekort
aan managers is i.p.v teveel. Terugdringen
managementfuncties is dan niet nodig.

Sport en cultuur zijn belangrijk. School geeft
hier zelf inhoud aan.

Schoolgrootte is in eerste instantie zaak van
scholen zelf. Organisatie moet op orde zijn.

Investeren in verlaging werkdruk, waardoor
leerkrachten ruimte hebben om te investeren
in onderwijsontwikkeling en de ontwikkeling
van lesmaterialen.

Geen kinderopvang op school. Scholen niet
opzadelen met iets dat niet inherent is aan
de onderwijstaak.

250 miljoen voor verbetering arbeidsvoor-
waarden onderwijspersoneel; Geen prestatie-
beloning. Wel extra beloning voor leer-
krachten die werken met veel achterstands-
leerlingen.

700 miljoen extra voor het onderwijs:
250 miljoen voor verbetering arbeidsvoor-
waarden (waarvan 100 miljoen voor het pri-
mair onderwijs), 175 miljoen voor kwaliteits-
verbetering (waarvan 75 miljoen voor het
primair onderwijs), 200 miljoen voor gratis
schoolboeken en 75 miljoen voor het
raakvlak onderwijs/jeugdzorg.

Niet sleutelen aan vrijheid van onderwijs;
Ouders moeten school kunnen kiezen voor
hun kinderen die aansluit bij de eigen
levensovertuiging. Ouders moeten de
grondslag van de school onderschrijven.

Vóór verdere dereguleringen en vergroting
van autonomie van scholen.

Vóór terugdringen bureaucratie.

Beweging verdient structurele aandacht in
het onderwijs; Cultuureducatie is van groot
belang. De invulling is aan de scholen;
Cultuur zoveel mogelijk integreren in
bestaande vakken.

Stoppen met de fusiedrang van onderwijs-
instellingen; Schoolgrootte moet niet
toenemen, eerder afnemen. Opteren voor
kleinere scholen.

Geen stelselwijzingen van bovenaf; Meer tijd
voor leerkrachten om zichzelf te
professionaliseren. Hierdoor kunnen ze hun
eigen werkwijze, zowel individueel als in
teamverband, innoveren.

–

Betere beloning van leerkrachten; 
Meer handen in de klas.

–

Artikel 23 van de Grondwet handhaven.
Artikel mag niet misbruikt worden om
leerlingen te weren of om leerlingen zich van
de westerse maatschappij af te laten keren.

Eigen verantwoordelijkheid scholen voor
hun resultaten en vrijheid om dat op hun
eigen manier te bereiken met leerkrachten
die weer verantwoordelijkheid dragen;
Verplichte deelname Cito-toets; Scholen
hebben bevoegdheid over besteding van
een eigen budget.

Invoeren managersquotum: op elke tien
leerkrachten niet meer dan één manager.

–

Kleinere scholen van maximaal 600
leerlingen.

–

Kinderopvang 
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Vrijheid schoolkeuze ouders
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> Maria van der Hoeven meer dan vier jaar minister van onderwijs
De week van M is de weblog van minister Van der Hoeven. Maar voor hoe lang nog? Inmiddels

staat de week van M op een laag pitje, want de verkiezingen lonken. En aan die lokroep kan

ook een minister van onderwijs geen weerstand bieden. Alle politici zijn op verkiezingspad. 

En de AVS kijkt terug op vier jaar Maria van der Hoeven op onderwijs. Wat heeft zij het

onderwijs gebracht? En hoe blij mogen we daarmee zijn?

tekst carine hulscher-slot en rené van eijk

Het lijkt echt een successtory: lumpsum is ingevoerd.
Een van de maatregelen die in Koers PO staat genoemd
is de invoering van de lumpsumbekostiging in het pri-
mair onderwijs. In de voortgangsrapportage aan de
Tweede Kamer in juli 2006 meldt de minister daarover
dat deregulering een prominente plaats heeft in haar
beleid. De AVS merkt dat niet op alle beleidsterreinen,
maar bij lumpsum lijkt de minister haar zin te krijgen.
Begin 2006 stemde de Tweede Kamer dan ook in met
invoering van de lumpsumbekostiging per 1 augustus
2006. Lang bleef het spannend, omdat een aantal
kamerleden bang was dat de scholen niet voldoende
waren voorbereid. Maar uiteindelijk wist Van der Hoe-
ven de Tweede Kamer te overtuigen, vooral ook omdat
ze toezegde de scholen die werden aangemerkt als
‘achterblijvers’ extra in de gaten te laten houden en
extra ondersteuning te bieden. De inzet van de minis-
ter, in combinatie met een stevige inzet van de onder-
wijsorganisaties – in het kader van het ‘flankerend
beleid’ – heeft hier dus vruchten afgeworpen.

En nu, de eerste twee maanden na de invoering, lijkt
alles redelijk geruisloos te verlopen. Een groot verschil
met de periode na de invoering van de lumpsumbeko-
stiging in het voortgezet onderwijs. Daar brak toen
juist een tijd aan van mopperende schoolleiders, scho-
len in problemen, beroepszaken, et cetera. De minister
heeft laten zien dat ze hiervan heeft geleerd.

Persoonsgebonden nummer
De wet die ten grondslag ligt aan het persoonsgebon-
den nummer, was al aangenomen voordat de minister
aantrad. Het ging om de invoering.
In het voortgezet onderwijs liep het een en ander niet
geheel volgens plan. Binnen het primair onderwijs, dat
met al haar besturen en kleine scholen een veel grote-
re complexiteit bezit op dit gebied, stonden de seinen
spoedig op oranje/rood.
De minister is op dit terrein niet geheel geslaagd. De
scholen doen nu hun best om alle BSN/sofi-nummers
van de leerlingen te bemachtigen. Het blijkt lastiger
dan gepland. Om nog maar te zwijgen over de com-
plexe manier van verwerking achter de schermen, die
ervoor moet gaan zorgen dat scholen straks de juiste

De periode vanM
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bekostiging krijgen. Voor het zover is, gaat er nog een
paar jaar overheen.
In haar voortgangsrapportage Koers PO focust de minis-
ter zich verder op een drietal gebieden: goed bestuur,
kwaliteit en innovatie én maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Thema’s die aansluiten bij haar beleidsprio-
riteiten: autonomie, deregulering en rekenschap, inno-
vatie en versterking (top)kennisinfrastructuur, meer
mensen in het onderwijs en meer participatie.

Goed bestuur
Minder regels en meer ruimte. De sector riep het al
jaren om het hardst. En ja, er zijn minder regels geko-
men. Sterker nog: er zijn een heleboel regels afgeschaft.
Een mooi resultaat? De realiteit is enigszins bitter: de
regels die zijn verdwenen, waren vooral regels die lagen
te verstoffen op de plank. Goed dat ze zijn verdwenen,
maar de ervaren regeldruk neemt daardoor niet af.
De kerngedachte van good governance is dat de partijen
die het meeste belang hebben bij onderwijs hun invloed
daarop kunnen uitoefenen op instellingsniveau.

De discussie loopt en dat is goed, maar daarmee is ook
tegelijk alles gezegd. Hoe de term binnen het primair
onderwijs zou moeten worden ingevuld, is nog een
kwestie van veel overleg. Met het wetsvoorstel ‘Goed
bestuur PO/VO’, dat de minister rond de jaarwisseling
bij de Tweede Kamer van plan is in te dienen, wil zij
de principes van goed bestuur in de wet verankeren.
Denk aan een zorgplicht voor goed bestuur en goed
financieel beleid. Ook zal deze wet de scheiding tussen
bestuur en toezicht vormgeven.
Wordt vervolgd dus, maar hoe het onderwijsveld de
verhouding toezicht en besturen moet gaan realiseren
op kleine eenpitters, is nog een aardige hersenbreker
en doet een mooi beroep op het creatieve brein.
Ouderbetrokkenheid is ook van belang in deze discus-
sie. Is deze nu werkelijk toegenomen? De AVS denkt
daar met de nodige reserves over. De Wet Medezeggen-
schap Scholen (WMS) is weliswaar in juni 2006 aange-
nomen en volgens de minister zou dat deel uitmaken
van ‘een breed pakket maatregelen ter versterking van
de school-ouderbetrokkenheid’. Daarvan is nog niet
veel zichtbaar. En de voor- en naschoolse opvang staat
dan wel op de agenda, maar de manier van uitwerking
is geen schoolvoorbeeld van ouderbetrokkenheid.
Wat ook hoog op de agenda staat is de ruimte voor ver-
schillen. Daarover kunnen we kort zijn. Ondanks alle
mooie woorden is daar nog weinig van terecht geko-
men. Scholen worden allemaal nog over dezelfde kam
geschoren.

Per leerling is minder geld
beschikbaar dan vier jaar
geleden.

Foto: Gerard Helt
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ning van Van der Hoeven te schrijven. De ontwikke-
ling loopt al lang en zet gestaag maar zeker door. De
minister heeft bestaand beleid ondersteund. Prima. 
Het idee voor de dagarrangementen kwam oorspronke-
lijk van een coalitiepartner. De motie Van Aartsen/Bos
tekende voor deze impuls. De inzet is meer samen-
hang in onderwijs en opvang en een goed aanbod voor
kinderen. Daar kan de AVS wel mee uit de voeten.
Maar er komt meer op de scholen af. Pakt het veld dat
goed op, dan lévert het ook het nodige op. Waar de
gelden en de mogelijkheden ook vandaan komen.

Inzet
De minister belooft in haar weblog er na 22 november
weer te zijn. De verkiezingen zijn dan immers achter
de rug en de nieuwe regering zal er waarschijnlijk niet
meteen zijn. Of zij nog deel uit zal maken van een
nieuw kabinet, valt nu nog niet te voorzien. Of dat
wenselijk is mag de eenieder zelf uitmaken. De minis-
ter heeft ongetwijfeld hard gewerkt, met veel inzet en
enthousiasme. Zij hield dat ook de Tweede Kamer voor
op 11 en 12 oktober, bij de behandeling van de onder-
wijsbegroting 2007. Enthousiast stelde ze dat het
onderwijs er beter voor staat, dat er weer elan is en dat
de scholen bruisen. In het basisonderwijs, zo stelde de
minister, staat het ontwikkelen van de talenten van
alle leerlingen centraal. Ook door zo vroeg mogelijk
onderwijsachterstanden weg te werken. Onderwijs
moet maatwerk kunnen leveren en de minister wil het
veld daarbij niet voor de voeten lopen. Aan het eind
van de regeerperioden van de verschillende kabinetten
Balkenende is de bewindsvrouwe van mening dat zij
de scholen rust en ruimte heeft geboden en de kansen
gegeven om zelf inhoudelijk te vernieuwen.
Maar... heeft Van der Hoeven wel echt geïnvesteerd in
onderwijs? Er is geld bij gekomen, maar er zijn ook
veel leerlingen bijgekomen. Per leerling is minder geld
beschikbaar dan vier jaar geleden. De AVS kan daar
heel helder over zijn: de investeringen waren onvol-
doende. Ondanks alle inzet scoort de minister, om met
de Cito-scores te spreken, zeker geen A. Mmm… <

* Cultuur en school, TOM, Q-primair,VTB, WSNS+, Kennisnet
ICT op school

René van Eijk (r.vaneijk@avs.nl) en Carine Hulscher-Slot
(c.hulscher@avs.nl) zijn beiden werkzaam bij de AVS als
(senior)adviseur op het gebied van respectievelijk organisatie-
ontwikkeling en arbeidsvoorwaardenontwikkeling, mede-
zeggenschap en de verhouding bestuur-management. Ook
houdt Carine Hulscher-Slot zich bezig met politieke
beleidsbeïnvloeding.

Kwaliteit en innovatie
De aanzet is gegeven. Zes projectorganisaties* zijn
gevraagd om een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen.
De AVS hoop dat het onderwijs daar veel van gaat zien
de komende tijd. Het komt van de grond. Maar voorals-
nog staat het toestel nog aan het begin van de start-
baan. Klaar om op te stijgen. Eerst mogen we nog met
z’n allen door de detectiepoortjes. Het gaat namelijk
om projecten, terwijl structureel geld wellicht effectie-
ver zou zijn. Volgens de minister heeft zij haar innova-
tiebeleid onderverdeeld in drie strategieën: de basis-
strategie, de breedtestrategie en de dieptestrategie.
Mooie woorden, maar wat heeft de schoolleider daar-
aan? Het gaat erom dat de kinderen binnen de school
zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. De
schoolleider maakt op basis van eigen afwegingen zelf
wel de keuze waar het geld het best naar toe kan gaan.
Toch geen gezeur op dit punt: investeren in innovatie
kan de AVS zeker bekoren. Dat vliegtuig komt wel van
de grond en gaat een mooie vlucht maken.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het derde thema van de Koers PO valt in twee delen
uiteen: ‘Actief burgerschap en sociale integratie’ en
‘Brede school en dagarrangementen’. Het eerste deel
lijkt eigenlijk nog niet veel. Er is veel geroepen en wei-
nig gedaan. Dit item staat duidelijk in de kinderschoe-
nen, of eerder babyslofjes. Het tweede deel heeft al de
nodige stof doen opwaaien en de rust is daar voorlopig
nog niet weergekeerd. De grenzen van de school zijn
de afgelopen jaren lekker opgerekt. In 2010 dienen er
1200 brede scholen te zijn; een verdubbeling van nu.
Toch is de ontwikkeling van scholen niet op de reke-

Foto: Will Geurts
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> Vertrouwen in levensloopregeling moet nog groeien
De levensloopregeling viert bijna haar eerste verjaardag. Is er reden om een feestje

te vieren? Recente cijfers geven een deelname in de sectoren overheid en onderwijs

aan van zo’n 5 procent, terwijl de spaarloonregeling goed is voor een deelname van

meer dan 60 procent. Toch is Marcel Dückers (39), manager productontwikkeling bij

Loyalis, niet ontevreden.

Tekst rené meijers

“Vijf procent klinkt inderdaad weinig, maar anderzijds
is het een bemoedigend percentage”, aldus Dückers.
“Het betreft hier een nieuwe regeling, waar mensen
ook nog eens de spaarloonregeling voor moeten opge-
ven. Vijf procent is natuurlijk te weinig om de regeling
succesvol te noemen. Onderzoek toont echter aan dat
een deelnemingspercentage van 25 procent mogelijk
is, gezien de belangstelling voor de regeling.”

Veel te kiezen
Het vertrouwen in de levensloopregeling moet nog
groeien. Veel mensen zijn sceptisch over de regeling
én de geluiden hierover uit de politiek. Dückers: “Wat
nog wel eens onderbelicht blijft, is dat werknemers
voorheen nauwelijks keuzes hoefden te maken. Het
afgelopen jaar was dat wel even anders. Ze moesten
kiezen voor een nieuwe zorgverzekering, de WAO
werd helemaal vernieuwd en daar kwam de levens-
loopregeling nog eens bij. Keuzevrijheid is een groot
goed, maar zijn mensen in staat en in de gelegenheid
om al die keuzes te maken? Uiteindelijk lijden mensen
aan keuzestress.” Ook zijn er volgens Dückers nogal
wat misverstanden en onduidelijkheden over de
(inhoud van de) regeling. Vooral de keuze tussen spaar-
loon en levensloop wordt door werknemers als zeer
complex ervaren. Wat is voordeliger? Hoe werkt dit in
de praktijk? Daarnaast bestaat er onzekerheid over het
voortbestaan van de huidige regeling. Dückers: “Stel

Een verjaardagsfeest 
voor levensloop?

“Niet meer hoeven kiezen tussen levensloop en

spaarloon is de belangrijkste verwachte aanpassing

voor de toekomst”, aldus Marcel Dückers.
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Langer doorwerken?
Wanneer moeten mensen meedoen aan spaarloon, en
wanneer aan levensloop? Dückers: “Bij Loyalis hante-
ren we een financiële vuistregel. Als je niet meer wilt
inleggen dan 613 euro per jaar (de maximuminleg bij
de spaarloonregeling), dan moet je vooral blijven mee-
doen aan de spaarloonregeling. Dit soort bedragen
leveren omgerekend naar verloftijd nu eenmaal niet
veel op. Belangrijker is: wat wil je als werknemer? Als
je geen plannen hebt om met tussentijds verlof te gaan
of eerder te stoppen met werken, heeft deelname aan
de levensloopregeling weinig zin. Maar als je die plan-
nen wel hebt, dan zou ik zeker deelnemen. Eén ding is
zeker: wil of ga je ooit ouderschapsverlof opnemen,
doe dan mee aan de levensloopregeling.” Dückers doet
zelf ook mee. Waarvoor hij het geld zal gebruiken,
weet hij nog niet. “Misschien wil ik er over een jaar of

tien even tussenuit, of wil ik een opleiding volgen. De
regeling zou overigens een stuk aantrekkelijker wor-
den als niet alleen aan ouderschapsverlof fiscale voor-
delen zouden kleven, maar ook aan scholingsverlof.
Dan gaan mensen de regeling veel meer gebruiken
waarvoor deze bedoeld is: namelijk tussentijds stop-
pen. Als dat gebeurt, werken werknemers vanzelf lan-
ger door. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers
bij plezier in het werk en dynamiek in de loopbaan
langer willen doorwerken. Met een tussentijds (scho-
lings)verlof kan dit worden bereikt. En dit past ook
nog eens in het Leeftijdsbewust personeelsbeleid dat
de overheid voert. Zo slaat de overheid meerdere
vliegen in één klap.” <

dat er alsnog beperkingen komen in de regeling, dan
geldt dat waarschijnlijk niet voor bestaande deelne-
mers. Het geld blijft hoe dan ook van jou, alleen kun-
nen de voorwaarden waaronder je het opneemt veran-
deren. Ik verwacht overigens eerder dat de
mogelijkheden van de levensloopregeling verder wor-
den uitgebreid. Niet meer hoeven kiezen tussen
levensloop en spaarloon is de belangrijkste verwachte
aanpassing voor de toekomst.”

Deelname stimuleren
In het begin namen vooral werknemers in de leeftijds-
categorie 45 tot 55 jaar deel aan de levenslooprege-
ling. Zij gebruiken de regeling vooral om eerder te
stoppen met werken. Langzamerhand gaan ook jonge-
ren de levensloopregeling ontdekken. Dückers: “Het
gaat hier met name om mensen in de categorie 25 tot
40 jaar. Vaak hebben zij een ander doel voor ogen.
Jongeren zullen het geld eerder aanwenden om tus-
sentijds te stoppen met werken, niet om korter te
gaan werken. Vooral als werknemers ouderschapsver-
lof willen opnemen, is de regeling natuurlijk zeer
gunstig dankzij de fiscale voordelen zoals de extra
heffingkorting. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je
deelneemt aan de levensloopregeling.” Een aantal sec-
toren kent inmiddels cao-afspraken die erop gericht
zijn deelname aan de regeling verder te stimuleren.
Bijvoorbeeld in de cao voor de sector primair onder-
wijs. Daar wordt de doorbetaling vanaf 2007 bij ouder-
schapsverlof lager. Door deelname aan de levensloop-
regeling kunnen mensen terugkomen op het oude
niveau van doorbetaling.

“Uiteindelijk leiden mensen
aan keuzestress.”
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> uw mening telt – webpoll

Verkiezingen

De afgelopen weken heeft u via het AVS Scholenportaal kun-

nen reageren op onderstaande stelling. De uitslag staat

erbij vermeld, evenals enkele reacties uit het veld.

De verkiezingen zijn in aantocht. Mijn stem gaat naar de

partij die zich het meest inzet voor onderwijs.

■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ja, een goed onderwijsbeleid is doorslaggevend 

voor mijn stemgedrag. 

■■■■■■■ 
Een goed onderwijsbeleid vind ik wel belangrijk, 

maar niet doorslaggevend. Ik bekijk het breder. 

■■ 
Of ik onderwijsbeleid doorslaggevend laat zijn, 

verschilt per verkiezing. 

■
Ik stem nooit.

Nieuwe webpoll

De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt

reageren luidt:

De kwaliteit van de leerkracht is het meest bepalend voor 

de kwaliteit van het onderwijs.

• Eens; de leerkracht is degene die het meeste invloed kan

uitoefenen op de onderwijskwaliteit.

• Gedeeltelijk eens; ook budget, het management en

dergelijke zijn bepalend.

• Oneens; de leerkracht is volledig afhankelijk van goed

management en financiële middelen.

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

Enkele reacties

Joop Schonis, directeur van De Kaleidoskoop in Utrecht

“Onderwijsbeleid is doorslaggevend. Vooral omdat ik vind dat

de salarissen veel te laag zijn. Er zijn directeuren die een totaal-

pakket aan verantwoordelijkheden dragen en minder verdienen

dan hun leerkrachten! Ik zit negenentwintig jaar in het vak als

schoolleider, de werkzaamheden hebben zich flink opgesta-

peld, maar het salaris blijft daar ernstig bij achter. Ik heb een

bedrijf met vijfendertig personeelsleden, driehonderd leerlin-

gen, twee gebouwen en een omzet van 1,8 miljoen. Dat is een

middenbedrijf!

Ik heb nog geen partij gevonden die aan mijn wensen voldoet.

Ze laten het allemaal afweten. Per saldo is de Onderwijsbegro-

ting juist naar beneden gegaan. We steken slecht af bij de ons

omringende rijke landen. Voor mij wordt het deze verkiezingen

dus moeilijk. Ik heb daarom de stemwijzer gedaan en kwam uit

bij de Dierenpartij!”

Carla Luycx, directeur van De Bieshaar in Hoogland

“Ik kies voor stelling twee. Politiek gaat over meer dan onder-

wijs, maar ook over goede zorg, economie en een prettig, veilig,

schoon en sociaal leefklimaat. En onderwijs is niet het enige

terrein waar het slecht gaat, ik denk ook aan de jeugdzorg.

Slecht vind ik dat er steeds meer regelingen door het onderwijs

uitgevoerd moeten worden; de werkdruk gaat omhoog. De

minister heeft er geen zicht op dat je niet de ene regeling na

de andere de scholen kunt binnenduwen. Als je ziet wat wij

allemaal moeten wegzetten, dat is van de gekke! Mijn grootste

frustratie is dat de bureaucratie toeneemt. Ook rondom het

onderwijs waar allerlei managementlagen en consultants zich

met ons vak bemoeien. Teveel schijven. Zorg dat het geld

terecht komt bij de mensen die het moeten doen.”

Fred van Oijen, directeur van De Cirkel in Amstelveen

“Ik kijk naar het onderwijsbeleid van de partijen. In het verle-

den heb ik mij laten verleiden op D66 te stemmen. Zij profileren

zich als onderwijspartij. Ze hebben de kans gehad het waar te

maken, maar ik zie er weinig van terug. De regelgeving moet

teruggedrongen worden en de Onderwijsbegroting op het

niveau gebracht van de andere rijke landen. Wij willen metho-

den op tijd kunnen aanschaffen, gebouwen netjes onderhouden

en aanpassen aan ontwikkelingen als het Nieuwe leren. Het

salaris van leerkrachten moet omhoog, zodat er weer eens wat

mannen in het primair onderwijs gaan werken. Jongeren vragen

altijd meteen wat het schuift en haken dan af. Het aanvangssa-

laris is in orde, maar in de doorgroeimogelijkheden blijven wij

ver achter. Gezien de verantwoordelijkheden die je hebt, zou

ook het directeurssalaris fors omhoog moeten.” <

tekst bert nijveld

70%

22%

5%

2%
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> politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen

in onderwijsland. Deze maand het woord aan Maria van der Hoeven,

minister van Onderwijs.

Manager?

De manager. Volgens steeds meer van mijn Haagse
collega's een wild om zich heen grijpend verschijnsel
in het onderwijs. Niet gehinderd door al te veel gevoel
voor het werken met kinderen, snijdt deze manager
juist in het primaire proces. Om het bespaarde budget
vervolgens in te zetten voor hinderlijke bureaucratie
en overbodige overhead. Want zo zijn ze, die managers.
Als ik dat hoor, moet ik altijd denken aan al die direc-
teuren van basisscholen die ik regelmatig spreek op
mijn werkbezoeken. Nog nooit heeft iemand zich aan
mij voorgesteld als 'de manager van de school'. En dat
is niet voor niets. Het begrip 'manager' is een vlag die
de lading niet dekt. 'Managen' betekent niet veel meer
dan regelen of organiseren. Een arme weergave van
het vak, als je het mij vraagt. Het schoolleiderschap is
zoveel meer.

Een goede schoolleider weet zijn geloof in de kracht
van goed onderwijs over te dragen op zijn leerkrach-
ten. En goede schoolleider stimuleert leerkrachten in
hun eigen professionele ontwikkeling en weet het bes-
te in hen naar boven te halen. Een goede schoolleider
inspireert leerkrachten om de talenten van de hun
toevertrouwde leerlingen maximaal tot ontplooiing
te laten komen, draagt uit dat er meer uit het leven
te halen is dan een 6 min. Een goede schoolleider is

een luisterend oor voor ouders. En ja, natuurlijk,
een goede schoolleider zorgt ook dat de zaken goed
geregeld zijn.
In mijn eigen schooltijd heette de man of vrouw (door-
gaans man!) die op school de leiding had nog ‘hoofd
ener school’. Die benaming was zo gek nog niet. Het
‘hoofd’ had vaak zelf een volledige lestaak. De leiding-
gevende taken werden na schooltijd en in de avondu-
ren gedaan. Veel eigen beleidsruimte was er niet. Dat
is nu wel even anders. Maar wat naar mijn idee onver-
anderd is gebleven, is de kern van de zaak: bezield en
bezielend leiderschap, met hart voor kinderen, gedre-
ven door liefde voor het vak. Zulke schoolleiders
maken het verschil.
Maak ik mij dan in het geheel geen zorgen over de
hoeveelheid onderwijsgeld die wordt uitgegeven aan
management en overhead? Dat doe ik wel. Daarom heb
ik de besturenorganisaties gevraagd om per onderwijs-
sector de improductieve overhead in kaart te brengen
en een ‘bureaucratie-benchmark’ te ontwikkelen. Een
norm houdt scholen en instellingen scherp, zorgt
ervoor dat we alles op alles zetten om zoveel mogelijk
onderwijsgeld direct aan het onderwijs ten goede te
laten komen. Maar dat is voor mij nog geen reden om
alle onderwijssectoren over één kam te scheren. En al
helemaal geen reden om leidinggevenden in het
onderwijs weg te zetten als managers die vooral als
bureaucratische ballast moeten worden gezien. Daar-
mee doe je naar mijn mening geen recht aan de werke-
lijkheid, geen recht aan de toewijding en gedrevenheid
van schoolleiders. <

“Het begrip ‘manager’ is een
vlag die de lading niet dekt.”
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Tweedaagse training

Dilemma, dilemma…
Kenmerkend voor een dilemma is dat ‘dé oplossing’ of

‘hét antwoord’ niet lijkt te bestaan. Een dilemma is een

‘goed-versus-goed’ vraagstuk, er spelen meerdere voor u

belangrijke waarden tegelijkertijd. 

Wilt u leren omgaan met uw dilemma’s of juist leren omgaan

met collega’s die eerder geneigd zijn dilemma’s te zien dan

u, dan is deze tweedaagse training geschikt. U neemt de tijd

en de rust om zicht te krijgen op waarden die meespelen bij

uw werk. Uw moraal, ethiek en integriteit zijn het

uitgangspunt. Uitwisseling met andere deelnemers en

sturing van de trainer helpen u om uw ethiek te verbinden

met gedrag. Uw huidige dilemma(s) zijn de basis voor

verschillende oefeningen.

data: 7 en 8 maart 2007

doelgroep: Schoolleiders en bovenschools managers

trainers: Aagje Voordouw en Magda Snijders

kosten: leden t 850,– / niet-leden t 950,–

inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Vervolgcursus

Meesterlijk coachen
Meesterlijk coachen is een vervolg op de basiscursus Com-

petentiegericht coachen. De trainingen zijn gecentreerd

rond specifieke problemen waar coaches in scholen tegen-

aan lopen, zoals het coachen van ‘moeilijke’ mensen en het

herkennen van persoonlijkheidsstructuren en het hiermee

omgaan buiten een psychotherapeutische setting. De focus

ligt op effectief omgaan met ‘lastig’ gedrag van leerkrach-

ten: Hoe gaat u om met te afhankelijke mensen en weer-

standen? Hoe achterhaalt u verborgen gevoelens en beïn-

vloedt u interne dialogen? Hoe gaat u om met manipulatief

gedrag? Verder komen aan bod: teamcoaching (systeem-

denken, groepsdynamica, fases in teamontwikkeling en

interactie tussen situatie en groep) en het ‘oppoetsen van

roestig gereedschap’: basale coachings-, denk- en doe-

modellen en het onderzoeken van eigen blokkades en val-

kuilen. En tot slot: nieuwe technieken als provocatief

coachen, conflictcoachen en coachen op enneagrammen. 

data: 8 en 9 februari 2007, 19 en 20 april 2007, 20/21

september 2007 (de cursus bestaat uit drie 2-daagsen)

doelgroep: iedereen die in school te maken krijgt met

coaching en hierin al enigszins geschoold en vaardig is.

trainers: Anita Burlet, met acteurs en experts 

op deelterreinen

locatie: hotel Ruimzicht, Zeddam

kosten: leden t 2550,– / niet-leden t 2750,–

inschrijven: schoolforleadership@avs.nl
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie van f 6000,– voor startende directeuren is verlengd 
tot 2008!  Laat deze kans niet schieten en vraag ernaar bij uw bestuur!

December 2006

Opleiding/training Data Trainer/adviseur

Competentiemanagement 7 en 8 december Tom Roetert

Hoe IPB-proof bent u? 12 december Magda Snijders

De juiste interim-manager op de juiste plaats 13 december (start) Anita Burlet, Trieneke van Manen 

i.s.m. Peter Kesteloo (De Roo)

Verandermanagement 13 en 14 december Willem Vrakking

Human dynamics & Leidinggeven 14 en 15 december Anita Burlet

Een ondernemingsplan, hoe doe je dat? 14 en 15 december Ad van der Staak

(onder voorbehoud)

Inschrijven via schoolforleadership@avs.nl Raadpleeg voor de overige opleidingen en trainingen, inhoudelijke

omschrijvingen en meer informatie de AVS Professionaliseringsgids 2006/2007 of kijk op www.avs.nl >

Professionalisering en download de gids. Bellen met de AVS kan ook, tel. 030-2361010.

School for
Leadership

data: 13 december 2006 (intake), 11 en 12 januari, 13 maart,

5 juni, 13 en 14 september, 16 november (afsluiting) 2007.

Plus vier intervisiebijeenkomsten.

doelgroep: Startende interim-managers en ervaren

directeuren, die een volgende stap in hun loopbaan

overwegen.

uitvoering: Anita Burlet, Trieneke van Manen, Peter

Kesteloo (Adviesbureau De Roo). Ook medewerking van

experts op deelterreinen en ervaren interims.

kosten: t 3950,– (zowel voor leden als niet-leden)

meer informatie: AVS, Trieneke van Manen, tel. 030-

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

AVS School for Leadership > Cursusaanbod 2006-2007

(Opleidingen)

inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Opleiding

De juiste interim-manager
op de juiste plaats
Ook in het basisonderwijs neemt de behoefte aan en inzet

van interim-managers toe. Soms als een veranderstrateeg,

een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach, een

crisismanager of een operationele implementatiemanager;

net waar de organisatie (schools of bovenschools) behoefte

aan heeft. Interim-manager zijn vraagt specifieke kwaliteiten

op het gebied van inhoud, ervaring en mentaliteit. Daarnaast

zijn eigenschappen als integriteit, transparantie en professio-

naliteit van groot belang. De te klaren klus stelt hoge eisen

aan het vakmanschap. Alleen een goede directeur geweest

zijn, blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn.

De opleiding ‘De juiste interim-manager op de juiste plaats’

biedt ondersteuning en professionalisering aan interim-

directeuren in het primair onderwijs en bestaat uit vier 1-

daagsen met aandacht voor organisatiekunde, veranderma-

nagement, sturen op middelen en relatieonderhoud met de

opdrachtgever(s). Daarnaast zijn er twee 2-daagsen: het

vakmanschap van de interim en meesterlijk coachen (team-

en conflictcoaching).
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> Congres

Stem tegen
kindermishandeling!
Elke week sterft een kind aan de gevolgen van kindermishande-

ling en elk jaar zijn vijftig- tot tachtigduizend kinderen slacht-

offer van allerlei vormen van kindermishandeling. Kinderen heb-

ben recht op een veilige opvoeding. En hun ouders op hulp bij

het opvoeden. Ook de maatschappij waarin het kind opgroeit,

moet betrouwbaar en veilig zijn en kinderen beschermen. Het

congres Stem tegen kindermishandeling! op 20 november in de

RAI kent een gevarieerd en indringend programma, bedoeld voor

onder meer basisscholen, jeugdzorg, kinderopvang en jeugd-

artsen. Kijk voor meer informatie op www.raakcongres.nl

> Studiedag

Sociale zekerheid in 
het onderwijs
Wat zijn de consequenties van de nieuwe WIA? Wat is de relatie

met de Wet Poortwachter? Wat zijn de gevolgen van ingrepen

in de WW en het ontslagrecht? Wat zijn de re-integratieverplich-

tingen bij bijvoorbeeld een zieke leerkracht?  En aan welke ver-

plichtingen moet een medewerker voldoen? Deze en andere

praktische vragen komen aan bod op de studiedag ‘Sociale

Zekerheid in het Onderwijs’ die Elsevier Overheid op 19 decem-

ber organiseert. De wet- en regelgeving wordt helder toegelicht

aan de hand van nieuwe jurisprudentie. De studiedag richt zich

onder andere op directeuren, managers, hoofden en functiona-

rissen Personeelszaken van onderwijsinstellingen (PO/VO/

BVE/HBO). Voor alle deelnemers geldt de mogelijkheid om

een specifieke vraag of casus voor te leggen en deze door

deskundige sprekers te laten behandelen. Aanmelden kan via

tel. 070–4415188 of overheid@reedbusiness.nl

> Platform

Eenpitters in de regio
ontmoeten elkaar
Bijna 10 procent van alle basisscholen in Nederland is eenpitter.

Om kennis uit te wisselen en expertise te bundelen is in 2006

het Eenpitterplatform opgericht: van en voor eenpitters, denomi-

natieoverschrijdend en aanvullend op en in samenwerking met

bestaande organisaties voor bestuur en management. Deze

maand vinden verschillende regionale eenpitterbijeenkomsten

plaats. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt stilgestaan bij de bijzon-

dere situatie van eenpitterscholen, landelijke ontwikkelingen

en kunnen directeuren en bestuurders van eenpitters leren van

elkaar. Onderwerpen en deskundigen verschillen per regio,

omdat de aanwezigen zelf bepalen wat er op de agenda staat.

Bijvoorbeeld: hoe om te gaan met de hoge taakbelasting van

directeuren van eenpitters? Bij alle bijeenkomsten is in ieder

geval één AVS-adviseur aanwezig. Kijk voor de data en meer

informatie op www.eenpitterplatform.nl

> Bijeenkomst aansluiting PO-VO

Wat wacht groep 8
Onderwijsbegeleidingdiensten organiseren samen met Onder-

bouw-VO en de IJsselgroep in januari 2007 bijeenkomsten

speciaal voor leerkrachten groep 8, schoolleiders en intern

begeleiders in het primair onderwijs. Het onderwerp van de bij-

eenkomsten is de aansluiting van het basisonderwijs op het

voortgezet onderwijs. Doel is om het basisonderwijs te informe-

ren over de nieuwe wet- en regelgeving die sinds 1 augustus

2006 van kracht is voor de onderbouw van het voortgezet onder-

wijs: de adviserende taak van leerkrachten moet geoptimali-

seerd worden om zo de doorlopende leerlijn basisonderwijs-

voortgezet onderwijs te verbeteren. Meer informatie over data

en locaties staat op www.onderbouw-vo.nl. Aanmelden kan

tussen 1 november en 1 december van dit jaar.

> Reserveer nu in uw agenda

AVS-congres 2007
Vrijdag 23 maart 2007, Nieuwegeins Business Center

> Website

Schoolreisjes.nl
De tijd om leuke schoolreisjes uit te kiezen en voor te bereiden

komt er weer aan. Recreatie Media BV uit Harderwijk lanceerde

daarom de nieuwe website www.schoolreisjes.nl. Scholen kun-

nen op de website eenvoudig en snel naar een schoolreisje zoeken

voor kinderen uit groep 1 tot en met 8. Dit kan geografisch op pro-

vincieniveau, via trefwoorden of via zeventien verschillende the-

ma´s zoals dierentuinen, attractieparken en kinderboerderijen.
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> Publicatie

Inclusief onderwijs
In Nederland gaan de meeste kinderen met een beperking nog

steeds naar een speciale school, buiten hun wijk of dorp. Dat dit

anders kan, werd duidelijk tijdens drie werkconferenties die

Stichting Perspectief onder de naam ‘Samen leren: grote klasse!’

organiseerde in het najaar van 2005. De onlangs verschenen

publicatie ‘Op weg naar passend onderwijs in een inclusieve

samenleving’ bevat het verslag van die conferenties. Inclusief

onderwijs houdt in dat alle leerlingen, dus ook degenen met

beperkingen, op elke school welkom zijn. De publicatie dient als

naslagwerk, maar ook als inspiratiebron voor scholen, instellin-

gen, organisaties, beleidsmakers en ouders. In het boek zijn

voorbeelden opgenomen, die samen met de informatieve teksten

een startpunt bieden om het concept inclusief onderwijs beter te

leren kennen en in de praktijk vorm te geven. De publicatie is te

bestellen via infodesk@cps.nl

> Publicatie

Bewegingsonderwijs 
met plezier
In de pedagogisch-didactische serie ‘Kinderen en…’ van Kwintes-

sens NZV Uitgevers is ‘Kinderen en… van sportdag tot speelfeest’

verschenen. Een uitgave waarin allerlei concrete ideeën voor

sport- en speldagen aan de orde komen. Doel is dat alle kinde-

ren plezier beleven aan sport en spel, zowel de ‘bedreven’ als

de ‘minder bedreven’ kinderen.

In het reguliere bewegingsonderwijs komen veel spelelementen

voor die op een groot deel van de kinderen een negatieve uitwer-

king hebben, zoals het gegeven dat kinderen die ‘af’ zijn bij een

tik- of trefspel aan de kant worden gezet. Maar dat zijn juist de

kinderen die veel oefening nodig hebben. Kinderen die buitenge-

sloten worden, raken hun plezier in het spel en een stukje zelf-

vertrouwen kwijt en willen niet meer meedoen. In het boek ‘Kin-

deren en… van sportdag tot speelfeest’ worden sport en spel op

een positieve manier benaderd, waarbij er geen verliezers zijn.

Het boek is te bestellen via www.kwintessens.nl

Nieuwe medewerker

Per 1 oktober is Pauline Boogerd werkzaam

als adviseur en trainer bij de AVS. Daarvoor

was zij directeur van obs De Toermalijn in

Lochem. Ook is ze actief geweest als interim

manager en deed ze internationale ervaring

op in het onderwijs en bedrijfsleven. Haar specialisaties zijn het

begeleiden van fusietrajecten en organisatieveranderingen,

loopbaanbegeleiding en coaching, en de implementatie nieuwe

schoolconcepten en nieuwbouwprojecten.

> Studiereis

Met de AVS naar Marokko
Kennismaken met het ongekende land van herkomst

In het kader van haar Educatieve reizen organiseert de AVS van

17 tot en met 25 maart 2007 een groepsstudiereis naar Marokko.

Maak kennis met een land, waarvandaan velen naar Nederland

zijn gekomen om hier een ander, beter bestaan op te bouwen.

Tijdens de reis maakt u kennis met de cultuur en het onderwijs-

systeem (primair en voorgezet) van Marokko en krijgt u meer

inzicht in de culturele achtergrond van Marokkaans-Nederlandse

leerlingen. Leerlingen van Marokkaanse afkomst ondervinden in

het Nederlandse onderwijs veel moeilijkheden met begrijpend

lezen. We bestuderen het tweetalige onderwijs (Berbertaal en

Marokkaans-Arabisch) zoals dat in Fes en omgeving georgani-

seerd wordt. De groepsstudiereis start in Casablanca en gaat via

Fes, Erfoud (aan de rand van de Sahara) en Ouarzazate naar de

eindbestemming Marrakech. U discussieert met verschillende

schooldirecties en beleidsmedewerkers. Natuurlijk maakt u ook

kennis met de cultuur en natuur van dit prachtige land, via een

city tour en wandeling door Fes, een kamelentocht met een zons-

opgang in de woestijn en een bezoek aan een filmdecor van de

filmstudio’s in Ourzazate en Marrakech. Voorafgaand aan de reis

vindt een informatiebijeenkomst plaats.

Doelgroep: schoolleiders en intern begeleiders uit primair

en voortgezet onderwijs

Prijs: leden t 1125,–/ niet-leden t 1225,– (incl. vliegreis,

hotel, ontbijt, lunches, diners, excursies en vervoer)

Toeslag eenpersoonskamer: t 150,–

Aanmelden: www.avs.nl > Professionalisering >

Internationaal > Educatieve reizen
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> Netwerken
Ik geef mij op voor het netwerk:
____________________________________
(t 75 per jaar alléén leden)
Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 
(t 210 leden / t 420 niet-leden)

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

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

> Management*
Werken aan leiderschap (boek Anita Burlet, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 
Anneke van der Linde, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Sturen met geld (boek Marcel Verbart, (t 15 leden / t 20 niet-leden)
Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 
t 2 leden / t 4 niet-leden, of gratis downloaden van www.avs.nl)

> Personeelsbeleid*
Het Talentenspel (t 21 leden / t 25 niet-leden)
Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35 )
Het Generatiespel (boek Gerda Hamann, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 
t 15 leden / t 20 niet-leden)
nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 
Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Berekening personele budget bao sbo 2005-2006**
(t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Formatieberekening sbo 2005 – 2006 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

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

> Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver
en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid
worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen
t 95 vanaf 1 augustus 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2006.

Lid worden per 1 augustus 2006
Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 183 – t 270 (afhankelijk van
het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
van t 113 op mijn naam.
Er is al een AVS-lid op mijn school. 
Ik ontvang een acceptgiro van t 113 op mijn naam.

NB: Kijk voor het actieaanbod voor nieuwe leden (50% korting op
lidmaatschap of op een AVS training) op www.avs.nl > Vereniging 
> Lid worden

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)
abonnement Kader Primair en Kadernieuws t 105 (excl. 6% BTW)
voor schooljaar 2006–2007.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

Soort onderwijs: BO SBO SO I SO II SO III SO IV 
VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

Denominatie: Openb. Alg. bijz. RK PC Ref. Interconf.
Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS
Postbus 1003, 3500 BA Utrecht
Fax 030-2361036
Bestellen kan ook via www.avs.nl

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

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

Kloppen
uw gegevens 

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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management


