
Jaargang 13 | Nummer 3 | November 2007

Kader Primair

3

Recente directievacatures vaak niet tijdig ingevuld
Ouders: 7,8 voor basisschool kinderen
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Schoolleiderstekort
Het schoolleiderstekort kan binnen drie jaar zomaar oplopen 
tot achthonderd à duizend openstaande vacatures. Vergrij
zing, te hoge werkdruk en een te laag salaris werken het 
tekort in de hand. Hoe zien de wervingspogingen er op dit 
moment uit? En zijn er lange termijn oplossingen?
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Inhoud november

Arbeidsvreugde meten en verbeteren
De meeste mensen brengen meer tijd door met collega’s dan 
met hun partner. Leuke collega’s en een prettige werksfeer 
worden dan ook steeds belangrijker gevonden. Een pleidooi 
voor meer plezier op de werkvloer én een methode om dit 
te meten.

> 24

Een kijkje in de keuken van vernieuwing  s
scholen
Terwijl de parlementaire onderzoekscommissie de opbrengst 
van het nieuwe leren onderzoekt, maakte een groepje 
nieuws gierige schoolleiders en leerkrachten een toer langs 
scholen voor vernieuwend onderwijs. Waarom hebben deze 
scholen zo’n ingrijpende keuze gemaakt? En wat vinden zij 
van de kritiek? Over kiezen, starten en volhouden.

> 40 

Nieuw inspectietoezicht: wel of geen vooruitgang?
Vanaf het begin van dit schooljaar is het nieuwe inspectietoezicht 
van toepassing. Het toezicht is meer risicogestuurd, de eindop
brengsten van de school spelen een belangrijke rol en het bestuur 
is het aanspreekpunt van de Onderwijsinspectie. De meningen 
over het nieuwe toezicht zijn verdeeld.
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Met een zwierige hoed 
ben je er nog niet
Er pakken donkere wolken samen boven het hoofd van minister Plasterk 

en de PvdA. Naarmate de tijd vordert, lijken de opties van de minister om 

ruim 1 miljard euro vrij te maken voor ondersteuning en salarisverbetering 

van leerkrachten en schoolleiders af te nemen. Een ballonnetje, opgelaten 

door iemand uit het departement, om de basisbeurs om te zetten in een 

lening sneuvelde al direct in een hoogst verontwaardigde Tweede Kamer. 

Deze keuze zou een groot deel van de budgettaire problemen van de minis-

ter oplossen, ware het niet dat studenten dan het gelag voor de leerkrach-

ten betalen. 

Hoe je ook over het profijtbeginsel denkt - hoog opgeleiden verdienen gedu-

rende hun hele leven meer, dus waarom niet laten meebetalen aan hun 

studie - deze weg lijkt nu afgesloten. Bezuinigen op de leerkrachtsalaris-

sen, een veel gebruikte truc om tekorten op de begroting werken, kan men 

ironisch genoeg nu niet toepassen. Het lijkt er op dat Plasterk de weg naar 

Cannossa moet nemen: minister Bos vragen om extra geld. Maar ja, dan 

zal Bos vast naar de Tweede Kamer worden geroepen. Hebben we een PvdA-

minister van Financiën, heeft die weer een gat in z’n hand. De oppositie zal 

er garen bij spinnen.

Wat jammer genoeg niet tot onze politici doordringt is dat in dit geval het 

politieke spel niet erg belangrijk is, maar de toekomst van de jeugd en dus 

van ons allemaal. Onderinvesteringen en verwaarlozing van onze kinderen 

zorgen voor toekomstige sociale, culturele, maar ook financiële problemen, 

waar de 1 miljard euro van nu bij verbleekt. De hele Tweede Kamer, inclu-

sief de oppositie, zou de handen ineen moeten slaan om dit financiële kor-

te termijn probleem op te lossen. In het belang van de zaak. Maar helaas, 

veel politici zitten er alleen voor hun termijn. Dan zijn meer dan vier jaren 

moeilijk te overzien…

Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was het actieplan van minister 
Plasterk naar aanleiding van het rapport Rinnooy Kan nog niet behandeld door 
de ministerraad. Dat gebeurt naar verwachting op 2 november aanstaande.

Kaderspel > Ton	Duif

Kader Primair  November 2007 1



 

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

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

Recente directievacatures vaak niet tijdig ingevuld
Uit	het	jaarlijkse	AVS	Scholenpanel	Vacatures,	dat	dit	jaar	voor	de	negende	keer	op	rij	is	gehouden	onder	

leden,	blijkt	dat	de	directievacatures	die	aan	het	begin	van	dit	schooljaar	zijn	ontstaan	vaak	niet	tijdig	

ingevuld	worden.	Daarnaast	vertoont	het	aantal	vacatures	onder	schooldirecteuren	over	schooljaar	

2006/2007	een	lichte	stijging	ten	opzichte	van	voorgaande	jaren.	Vooralsnog	konden	deze	op	de	meeste	

scholen	wel	tijdig	ingevuld	worden.

Het Scholenpanelonderzoek laat weinig 

grote veranderingen zien ten opzichte 

van voorgaande jaren. De directievaca-

tures, van bovenschools manager tot 

adjunct-directeur, konden het afgelopen 

schooljaar door meer scholen (85 pro-

cent tegenover 73 procent vorig jaar) 

tijdig ingevuld worden, echter: voor 

de vacatures die aan het begin van dit 

schooljaar zijn ontstaan wordt op veel 

plaatsen de geplande datum van vervul-

ling niet gehaald. Met name bij de vaca-

tures voor adjunct-directeuren is dit las-

tig; slechts 11 procent is tijdig ingevuld.

Als een vacature niet tijdig ingevuld kon 

worden zijn de meest gekozen oplossin-

gen – evenals vorig jaar – de inzet van 

een interim-directeur en op de tweede 

plaats een meerschoolse directeur, wat 

later soms een definitieve aanstelling 

wordt of waar bij voorbaat voor gekozen 

wordt. Sommige scholen geven aan van-

uit het verwachte tekort aan schoollei-

ders kweekvijvers in te richten om op de 

toekomst voorbereid te zijn.

De leerkrachtvacatures vormen een 

groot aandeel in relatie tot de huidige 

formatie; circa 33 procent. Toch kost 

het relatief weinig moeite voor scholen 

deze tijdig in te vullen; ruim 90 procent 

slaagt daarin. Wat wel beduidend meer 

moeite kost, is het regelen van vervan-

ging: 67 procent van de respondenten 

geeft aan dat dit gemiddeld tot zeer veel 

moeite kost. Bovendien is de groep die 

aangeeft hiermee zeer veel moeite te 

hebben gegroeid van 22 naar 27 procent. 

De meest gekozen oplossing, wanneer 

vervanging van leerkrachten niet gere-

geld kan worden, is nog steeds om een 

parttimer een tijdelijke urenuitbreiding 

te geven. Daarnaast maakt men regel-

matig gebruik van een vaste invalpool. <

> De	volledige	resultaten	van	het	AVS	
Scholenpanel	Vacatures	vindt	u	op	

www.avs.nl	>	Vereniging	>	Meepraten	

>	Scholenpanels.	Op	pagina	18	van	deze	

Kader	Primair	treft	u	een	uitgebreid	artikel	

over	het	schoolleiderstekort.

Ledenraadpleging cao onderwijs: 80 procent stemt in
Het	onderhandelaarsakkoord	over	de	cao	voor	de	primaire	arbeidsvoorwaarden	heeft	de	instemming	

van	80	procent	van	de	AVS	leden.

De ‘nee-stemmers’ geven meestal als 

reden voor hun afwijzing te twijfelen 

aan de inzet van de minister in de 

tweede fase van het overleg. In die fase 

gaat het om het actieplan voor de verbe-

tering van onder meer de salarissen van 

leerkrachten en schoolleiders.

Actie AVS
Begin oktober lanceerde de AVS de 

website www.vooronsisdemaatvol.nl. 
Schoolleiders in het primair onderwijs 

kunnen deze actie nog steeds ondersteu-

nen. Het gaat immers om de rechtspositie 

en arbeidsvoorwaarden van alle leiding-

gevenden in het po, óók adjunct-directeu-

ren, integraal directeuren, locatieleiders, 

bovenschools managers et cetera. Met de 

actie vraagt de AVS aandacht én onder-

steuning voor:

•  Structurele financiering om voor de 

directeuren in het primair onderwijs 

conciërges en administratief perso-

neel aan te trekken;

•  Een fundamentele loonsverhoging 

voor leidinggevenden in het primair 

onderwijs van gemiddeld 8 procent 

per 1 januari 2008;

•  Een concrete verplichting, gevolgd 

door een actieplan van de overheid, 

om de administratieve lastendruk te 

verlagen. <

>	Ga	naar	www.vooronsisdemaatvol.nl	en	
laat	weten	dat	u	de	actie	steunt.	Hoe	meer	

reacties,	hoe	beter	de	AVS	de	belangen	

van	schoolleiders	in	het	primair	onderwijs	

kan	verdedigen!	Zie	voor	meer	informa-

tie	ook	Kadernieuws	3	(oktober	2007)	of	

neemt		contact	op	met	AVS	adviseur	Carine	

Hulscher-Slot,	c.hulscher@avs.nl
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VVE bereikt meerderheid peuters en kleuters
Op	dit	moment	wordt	53	procent	van	alle	doelgroeppeuters	bereikt	met	voorschoolse	educatie.	Van	de	

doelgroepkleuters	wordt	67	procent	bereikt	met	vroegschoolse	educatie.	Met	name	in	grotere	gemeenten	is	

het	bereik	hoog.	Dit	blijkt	uit	onderzoek	van	Sardes	in	opdracht	van	het	ministerie	van	OCW.

Onderzoeksbureau Sardes heeft afge-

lopen voorjaar de eerste meting uitge-

voerd in het kader van de Landelijke 

Monitor VVE (Voor- en Vroegschoolse 

Educatie) onder de 294 gemeenten die 

middelen voor onderwijsachterstan-

denbeleid (OAB) krijgen. Deze eerste 

meting fungeert als ijkpunt, waartegen 

de resultaten van het VVE-beleid van 

de komende jaren worden afgezet. De 

belangrijkste uitkomsten:

•  Op dit moment wordt 53 procent 

van alle doelgroeppeuters (2,5- tot 

4-jarigen) bereikt met voorschoolse 

educatie.

•  Van de doelgroepkleuters (4- en 

5-jarigen) wordt 67 procent bereikt 

met vroegschoolse educatie. In gro-

tere gemeenten wordt een hoger 

bereik gerealiseerd dan in kleinere 

gemeenten. Voor de bepaling van de 

doelgroepkinderen is uitgegaan van 

de herijkte gewichtenregeling.

•  Alleen in de vier grote steden krij-

gen de bereikte doelgroepkinderen 

vier dagdelen per week een VVE-

programma aangeboden, in de klei-

nere gemeenten is twee of drie dag-

delen gebruikelijk.

•  In driekwart van de gemeenten zijn 

(bijna) alle peuterleidsters geschoold 

in VVE. In de gemeenten met VVE-

beleid in de kinderopvang moet het 

grootste deel van de leidsters nog 

geschoold worden. Leerkrachten 

basisonderwijs zijn in iets mindere 

mate geschoold dan leidsters van 

peuterspeelzalen.

•  Leidsters van peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven zijn over het alge-

meen mbo-geschoold, leidsters met een 

hbo-opleiding komen nauwelijks voor.

•  In tweederde van de gemeenten 

worden op (bijna) alle peuterspeel-

zalen extra personele uren ingezet 

bij de uitvoering van VVE. De meeste 

gemeenten kennen ‘VVE-koppels’ 

(samenwerkingsverband tussen kin-

deropvang/peuterspeelzaal met een 

VVE-programma en een basisschool 

met ditzelfde programma). <

>	De	komende	jaren	krijgt	de	Landelijke	

Monitor	VVE	een	vervolg	om	na	te	gaan	hoe	

de	VVE	zich	verder	(landelijk)	ontwikkelt.	

U	vindt	de	Landelijke	Monitor	VVE	2007	via	

www.minocw.nl <
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Ouders: 7,8 voor basisschool kinderen
Ouders	met	kinderen	in	het	basisonderwijs	zijn	over	het	algemeen	tevreden	over	het	onderwijs.	Zij	geven	

de	kwaliteit	van	de	school	van	hun	eigen	kinderen	een	7,8.	Dit	blijkt	uit	de	jaarlijkse	Onderwijsmeter	die	

minister	Plasterk	onlangs	naar	de	Tweede	Kamer	heeft	gestuurd.

Jaarlijks peilt het ministerie van OCW 

de mening van ouders van schoolgaande 

kinderen en Nederlanders over het 

onderwijs. De waardering van ouders 

met schoolgaande kinderen is de afge-

lopen jaren stabiel. Het meest tevreden 

zijn ouders over de leerkrachten in het 

basisonderwijs. Zij krijgen van ouders 

een 7,9, het hoogste cijfer tot nu toe. 

Meest genoemde succesfactor in het 

basisonderwijs is de individuele aanpak 

en begeleiding. Wanneer in plaats van 

ouders van schoolgaande kinderen alle 

Nederlanders naar hun mening wordt 

gevraagd, zijn zij kritischer in hun 

oordeel over het onderwijs: de cijfers 

schommelen gemiddeld rond de 6.

Zorgen
Lesuitval, het lerarentekort en de kwa-

liteit van leerkrachten zijn de belang-

rijkste zorgpunten van ouders met 

schoolgaande kinderen in met name 

het voortgezet onderwijs. In het vo is de 

frequentie waarin lesuitval voorkomt 

beduidend hoger dan in het basisonder-

wijs. Het dreigende tekort aan perso-

neel wordt ten opzichte van vorig jaar 

vaker als zorgpunt omschreven. Meer 

carrièreperspectief is volgens alle res-

pondenten de belangrijkste maatregel 

om het tekort aan leerkrachten tegen 

te gaan. Minister Plasterk onderschrijft 

de zorgen van ouders en Nederlanders: 

“De uitkomsten van de Onderwijsmeter 

2007 sterken mij in de gedachte dat de 

prioriteiten die wij de komende vier jaar 

willen gaan uitwerken om de kwaliteit 

van het onderwijs over de gehele linie te 

verbeteren, naadloos aansluiten bij de 

zorgen die de ouders hebben uitgespro-

ken.” <

> U	vindt	de	Onderwijsmonitor	2007	via	

www.minocw.nl
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Gemeenten krijgen extra geld voor voorschoolse 
educatie
Nederlandse	gemeenten	krijgen	volgens	de	regeling	‘Tijdelijke	toekenning	extra	voorschoolse	middelen’	

45	miljoen	euro	ter	beschikking	voor	de	schooljaren	2007/2008	en	2008/2009,	met	een	doorlooptijd	tot	

1	augustus	2009.	Deze	regeling	maakte	Cfi	onlangs	bekend.

Het vorige kabinet heeft het belang van 

VVE en het uitbannen van taalachter-

standen onderstreept door 45 miljoen 

euro extra aan gemeenten toe te ken-

nen voor de schooljaren 2007/2008 en 

2008/2009, waarmee gemeenten in de 

gelegenheid worden gesteld al voor 2010 

70 procent van de doelgroepkinderen 

te bereiken, of 20 procentpunten meer 

dan in 2006. De specifieke uitkering 

bedraagt de som van het aantal school-

gewichten in de gemeente, vermenig-

vuldigd met Y 176,45 per schooljaar. 

Gemeenten die deel uitmaken van het 

Grotestedenbeleid hebben deze bekos-

tiging ondertussen als onderdeel van 

de brede doeluitkering ontvangen. Aan 

de overige gemeenten worden de extra 

voorschoolse middelen toegekend in 

de vorm van een specifieke uitkering. 

Gemeenten die anders dan op grond van 

de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) 

middelen uit de rijkskas ontvangen 

voor de bestrijding van onderwijsachter-

standen komen niet voor de regeling in 

aanmerking. De regeling zal met terug-

werkende kracht vanaf 1 augustus 2007 

in werking treden.

Per 1 augustus 2006 geldt de Algemene 

Maatregel van Bestuur onderwijsach-

terstanden (AMvB). Op grond van deze 

AMvB krijgen gemeenten een speci-

fieke uitkering voor de bestrijding van 

onderwijsachterstanden. De uitkering 

wordt voor het schooljaar 2006/2007 

tot en met 2009/2010 vastgesteld. In de 

AMvB is als doelstelling bij de voor- en 

vroegschoolse educatie (VVE) geformu-

leerd dat gemeenten vóór 1 augustus 

2010 70 procent van de doelgroepkin-

deren in de voorschoolse educatie die-

nen te bereiken. Als dit niet het geval 

is, dient minimaal 20 procentpunten 

meer van de doelgroep te zijn bereikt 

ten opzichte van het niveau op 1 augus-

tus 2006. <

> Kijk	voor	meer	informatie	over	de	regeling	

en	wanneer	gemeenten	daarvoor	in	aan-

merking	komen	op	www.cfi.nl
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Dijksma eist ontslag schoolbestuur bij rechter
Staatssecretaris	Sharon	Dijksma	van	Onderwijs	wil	via	de	rechter	het	bestuur	van	Stichting	Islamitische	

Scholen	Helmond	(SIS	Helmond)	dwingen	om	te	vertrekken.	Het	is	voor	het	eerst	dat	deze	maatregel	tegen	

een	schoolbestuur	wordt	genomen.

Volgens Dijksma heeft het bestuur van 

SIS Helmond onrechtmatig (overheids)-

geld besteed, dat bestemd was voor het 

onderwijs op de basisschool. In totaal 

betreft het enkele tonnen die zijn 

opgegaan aan leerlingenvervoer en aan 

vergoedingen voor mensen die daar niet 

of nauwelijks een tegenprestatie voor 

leverden. Dijksma beziet of de bestuurs-

leden persoonlijk aansprakelijk kunnen 

worden gesteld.

In een eerder stadium deed het minis-

terie van Onderwijs al aangifte voor 

de onrechtmatige besteding van over-

heidsgeld. Het fraudeparket van Justitie 

onderzoekt de zaak nog. Dijksma gaf 

de bestuursleden in eerste instantie 

de mogelijkheid om zelf te vertrekken. 

Ook heeft zij het bestuur een regeling 

aangeboden voor terugbetaling, maar 

daar zijn de bestuursleden niet op 

ingegaan.

Volgens Hans Koster, adviseur van het 

schoolbestuur, is nog niet aangetoond 

dat er sprake is van wanbeleid. Het 

schoolbestuur is volgens hem juist bezig 

om eventuele fouten te herstellen.

Naast het gerommel met subsidie kla-

gen verschillende ouders van leerlingen 

van SIS Helmond over de sociale onvei-

ligheid. De Onderwijsinspectie doet 

daar op dit moment onderzoek naar. < 
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Onderwijspersoneel voelt zich veiliger
De	veiligheid	rondom	de	school	is	naar	het	gevoel	van	het	onderwijspersoneel	sinds	2003	sterk	verbeterd.	

Scholen	lijken	ook	strenger	geworden:	de	gedragsregels	zijn	duidelijker	en	worden	beter	gehandhaafd	dan	

in	2003.	Een	op	de	vijf	scholen	–	vooral	in	het	vo	en	de	bve	–	rapporteert	echter	dat	ze	geweld	probeert	te	

verdoezelen.	In	het	basisonderwijs	komt	dit	veel	minder	vaak	voor.

Dit blijkt uit een enquête naar het vei-

ligheidsgevoel dat het Onderwijsblad 

van de AOb samen met onderzoeksinsti-

tuut ITS voor de tweede keer hield.

In totaal deden 1.606 mensen – zowel 

leerkrachten, onderwijsondersteuners 

als managers – mee, waaronder 884 

werknemers uit het po, 601 uit het vo 

en 121 uit de bve. Het aantal scholen 

met een veiligheidsplan of geweldspro-

tocol enorm gestegen. Er zijn echter nog 

steeds scholen (13 tot 18 procent) die het 

veiligheidsbeleid niet serieus nemen 

en te weinig scholen hebben volgens 

de onderzoekers een registratiesysteem 

voor incidenten (en leggen de lijst voor 

aan de MR). Specifieke cijfers over het po 

wijzen uit dat 44 procent van de scholen 

uit deze sector al voor 2004 voldoende 

aandacht besteedde aan veiligheid; bij 

36 procent is die aandacht toegenomen 

sinds 2004.

Opmerkelijk is dat nog altijd een op de 

vijf scholen rapporteert dat ze geweld 

proberen te verdoezelen ‘uit angst voor 

de goede naam’ van de instelling. Dat is 

meer dan in 2003. Hierbij is het verschil 

per sector groot: in het basisonderwijs 

komt dit volgens de respondenten maar 

in 15 procent van de gevallen voor, 

tegenover 27 procent in het vo en 28 

procent in de bve.

Nog enkele belangrijke conclusies:

•  Het veiligheidsgevoel in de klas is 

onveranderd hoog (94 procent: veilig/

zeer veilig), datzelfde geldt voor het 

veiligheidsgevoel op school (90 pro-

cent: veilig/zeer veilig);

•  Het veiligheidsgevoel op schoolplein 

en in de omgeving van de school is 

respectievelijk met 19 en 16 procent 

gestegen;

•  Schelden, pesten en bedreiging met 

fysiek geweld door leerlingen en in 

mindere mate door ouders komen 

het meeste voor;

•  Zwaar fysiek geweld en bedreiging 

met wapens komen zelden voor;

•  Specifieke aandacht voor agressie 

tegen homoseksueel onderwijsperso-

neel is zeldzaam;

•  Opvang door de school na agressie-

incident is verbeterd: in 2003 vond 19 

procent dit matig of slecht tegenover 

13 procent in 2007.

Publieke taak
Vrijwel tegelijkertijd met het verschij-

nen van de enquêteresultaten van ITS/

AOb meldt de ministerraad dat agressie 

en geweld tegen werknemers met een 

publieke taak, waaronder onderwijsper-

soneel, met 15 procent omlaag moet. 

Het kabinet stelt daarvoor de komende 

drie jaar in totaal 6.5 miljoen euro 

beschikbaar. Uit onderzoek naar onge-

wenst gedrag tegen werknemers blijkt 

dat in 2006 66 procent van de werkne-

mers met een publieke taak te maken 

heeft gekregen met ongewenst verbaal 

en fysiek gedrag. Treinconducteurs, 

gevangenispersoneel en mensen op 

de ambulance hebben hier het meeste 

last van. Van de 6.5 miljoen euro die 

het kabinet de komende drie jaar uit-

trekt, is 2.5 miljoen euro bestemd voor 

werkgevers die een bijzondere aanpak 

ontwikkelen. Om ervaringen en oplos-

singen te verspreiden zal een kennis-

bank worden ingericht. Afgesproken 

is dat politie en Openbaar Ministerie 

adequaat en overal op dezelfde manier 

optreden. De officieren van justitie 

eisen nu al bij geweld tegen mensen die 

werken voor het publiek een twee keer 

zo hoge straf als normaal. Ook komt er 

centrale regie als ondersteuning voor de 

verschillende sectoren om te voorkomen 

dat bijvoorbeeld ziekenhuizen geheel 

anders op agressie reageren dan scholen 

of het openbaar vervoer. Bovendien zal 

een uniforme norm worden ontwikkeld 

over wat wel en niet acceptabel is: kla-

gen mag uiteraard wel, maar schelden 

niet en geweld al helemaal niet. Tot slot 

wordt onderzoek gedaan naar de oorza-

ken van geweld tegen personeel met een 

publieke taak. <

> Via	het	Meldpunt	agressie	en	geweld	van	

de	AVS	kunt	u	nog	tot	december	2007	vor-

men	van	agressie	en/of	geweld	in	het	onder-

wijs	melden:	meldpuntagressie@avs.nl.	
Voor	meer	informatie	over	het	meldpunt	

en	eventuele	voorbeeldprotocollen	kunt	u	

contact	opnemen	met	de	AVS,	Gerda	Leeuw,	

g.leeuw@avs.nl,	tel.	030-2361010.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Ruim honderd basisscholen te dicht bij drukke weg
Van	de	ruim	9.000	schoolgebouwen	voor	het	primair	onderwijs	staan	er	43	binnen	honderd	meter	van	de	

snelweg	en	72	gebouwen	liggen	minder	dan	vijftig	meter	van	een	provinciale	weg.	Dit	blijkt	uit	onlangs	

gepubliceerde	berekeningen	van	het	Centraal	Bureau	voor	de	Statistiek	(CBS).

Hiermee is de discussie opgelaaid of 

nieuwe schoolgebouwen langs snel- 

en provinciewegen mogen worden 

gebouwd. Teveel fijnstof, afkomstig van 

het verkeer, tast de gezondheid van 

leerlingen en leerkrachten aan. Minister 

Cramer (VROM) kondigde afgelopen 

september aan dat scholen in de toe-

komst alleen nog maar mogen worden 

gebouwd als ze verder dan honderd 

meter van de snelweg en vijftig meter 

van de provinciale weg liggen. Van de 

huidige schoolgebouwen liggen er 43 

binnen de door de minister gestelde 

100-metergrens. Voorstellen vanuit de 

Kamer op advies van de GGD om de 

grens bij 300 meter te leggen zijn ingrij-

pender, maar volgens Cramer niet haal-

baar in grote steden. Van de bestaande 

gebouwen liggen er 275 binnen deze 

300-metergrens.

Meer cijfers
De gemiddelde afstand van de ingang 

van het schoolgebouw tot aan het hart 

van de hoofdrijbaan van de dichtst-

bijzijnde rijksweg is 3,2 kilometer. In 

Utrecht is de afstand met gemiddeld 2,3 

kilometer het kortst, in Friesland met 

6,4 kilometer het langst.

De grens waarbinnen langs provinciale 

wegen niet meer gebouwd zou mogen 

worden, ligt bij vijftig meter. Nu lig-

gen er 72 schoolgebouwen binnen die 

grenzen. De gemiddelde afstand tot de 

dichtstbijzijnde provinciale weg is 1,8 

kilometer, variërend van 1 kilometer in 

Groningen tot 2,3 kilometer in Noord-

Brabant.

Gevarenzone
Van de vier grote steden liggen eigen-

lijk alleen in Amsterdam en Rotterdam 

schoolgebouwen in de gevarenzone. In 

Amsterdam liggen vier en in Rotterdam 

drie schoolgebouwen binnen honderd 

meter van de snelweg. Nog eens respec-

tievelijk 26 en elf schoolgebouwen in 

deze steden liggen binnen 300 meter 

van een snelweg. In Den Haag ligt geen 

enkel schoolgebouw binnen de kritische 

grens.

In Noord-Holland liggen de meeste 

schoolgebouwen vlak langs een snel-

weg (14), in Flevoland geen enkele. 

Gelderland kent de meeste schoolgebou-

wen binnen vijftig meter van een pro-

vinciale weg (19), in Zeeland komt dit 

helemaal niet voor.

Een woordvoerster van minister Cramer 

meldt in Trouw dat gemeenten zelf moe-

ten bepalen wat ze doen met de gebou-

wen die nu al te dicht bij wegen staan. Te 

denken valt aan een verkeersplan, waar-

bij het verkeer zoveel mogelijk wordt 

omgeleid bij de scholen. Of dat scholen 

zelf met een ventilatiesysteem meer aan 

klimaatbeheersing gaan doen. <

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Nieuwe website PO Platform Kwaliteit en Innovatie
Het	PO	Platform	Kwaliteit	en	Innovatie	heeft	de	site	www.schoolaanzet.nl	gelanceerd.	Met	informatie	

en	good	practices	over	innovatieprojecten,	kwaliteitszorg,	onderwijs	anders,	leerlingenzorg,	opleiden	in	

de	school	en	taalpilots.

De website is vooral bestemd voor 

leerkrachten, intern begeleiders, 

schoolleiders, bovenschools mana-

gers, bestuurders en coördinatoren 

van samenwerkingsverbanden. Het 

PO Platform werkt samen met andere 

organisaties voor bestuur en manage-

ment, personeelsorganisaties en de AVS. 

Met ingang van dit schooljaar fungeert 

het PO Platform als aanspreekpunt 

voor de ondersteuning van scholen op 

het gebied van kwaliteit en innovatie. 

Het PO Platform bevordert ook de 

samenhang en afstemming tussen de 

verschillende landelijke innovatiepro-

gramma’s en projecten. <
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‘Pabo te vrouwelijk’
Dat	het	leraarschap	in	het	basisonderwijs	een	vrouwenberoep	lijkt	te	zijn	geworden	zal	niemand	ontgaan	

zijn.	Niet	alleen	kiezen	relatief	weinig	jongens	voor	de	pabo,	van	de	jongens	die	deze	opleiding	wel	gaan	

volgen,	haalt	maar	de	helft	de	eindstreep.	Promovenda	Gerda	Geerdink	onderzocht	de	oorzaken	en	komt	met	

aanbevelingen	om	meer	mannen	te	werven	en	te	behouden	als	basisschoolleerkracht.

Het slechte studierendement van jon-

gens blijkt niet te berusten op luiheid 

of een gebrek aan geschiktheid, maar 

op seksespecifieke verschillen. Geerdink 

constateert onder meer dat de pabo 

beter aansluit bij de beroepsmotivatie 

en de manier van studeren van meisjes. 

Vrouwelijke studenten worden door 

de opleiding bevestigd in hun beroeps-

keuze en in de ideeën die ze over het 

beroep hebben. De opleiding sluit echter 

minder aan bij het beroepsbeeld van de 

mannelijke studenten. “Die hebben een 

andere beroepsmotivatie en opleidings-

verwachtingen. Ze zien een leerkracht 

primair als iemand die kinderen iets 

leert en vertelt hoe de wereld in elkaar 

steekt”, licht Geerdink toe. “Voor meis-

jes is een leerkracht vooral iemand 

die met kinderen werkt. Dat is hun 

motivatie: ze willen ‘iets’ met kinderen 

doen.” Mannelijke studenten zijn dus 

meer gericht op leerstof en producten 

en daarom op ‘harde’ pabo-onderdelen 

als schoolvakken en vakdidactiek; hun 

vrouwelijke collega’s zijn meer gericht 

op de leerling en het leerproces en op 

‘zachte’ onderdelen als pedagogiek en 

onderwijskunde. Bovendien zijn meisjes 

intrinsiek gemotiveerd – leren en jezelf 

ontwikkelen is voor hen vanzelfspre-

kend – jongens zijn doelgerichter. Dat 

leidt ertoe dat jongens kritischer zijn 

over de pabo dan meisjes. Ze vinden 

de opleiding te weinig uitdagend en te 

vrijblijvend, wat demotiveert. Ze heb-

ben meer externe prikkels nodig om te 

studeren.

Omdat het onderwijs op de pabo, con-

form de laatste ontwikkelingen van de 

leerpsychologie, het kind (de leerling) in 

plaats van de kennis centraal stelt, sluit 

dit beter aan bij de verwachtingen en 

wensen van vrouwelijke studenten en 

zorgt dit bij mannelijke studenten voor 

teleurstelling.

Ongewenst
Geerdink ziet het als een ongewenste 

ontwikkeling dat er steeds minder man-

nen en steeds meer vrouwen voor de 

klas staan. Maar niet, zoals regelmatig 

beweerd wordt, omdat deze feminise-

ring slecht zou zijn voor de leerpresta-

ties van jongens. “Dat is nog nooit bewe-

zen. Zoals het ook niet bewezen is dat 

jongens beter zouden presteren als er 

een man voor de klas staat. Sterker: uit 

recent onderzoek van ITS blijkt dat de 

leerprestaties van jongens en meisjes de 

laatste tien jaar nauwelijks veranderd 

zijn.” Maar door feminisering dreigt er 

wel een ander gevaar, stelt Geerdink. 

Namelijk een inhoudelijke verschra-

ling van het onderwijs door gebrek aan 

diversiteit. “Met alleen maar vrouwen 

voor de klas raakt het onderwijs te 

veel naar binnen gericht. Mannelijke 

leerkrachten halen meer de wereld de 

klas binnen. Het gros van de vrouwe-

lijke pabo-studenten vindt bijvoorbeeld 

geschiedenis en aardrijkskunde geen 

leuke vakken. Bovendien schotel je kin-

deren een verkeerd beroepsbeeld voor: 

met louter vrouwen voor de klas leren 

ze ten onrechte dat basisschoolleer-

kracht een beroep voor vrouwen is.”

Aanbevelingen
De pabo kan zelf bijdragen aan meer 

diversiteit. Geerdink adviseert pabo’s 

meer rekening te houden met sekse-

verschillen. Dat betekent aanpassin-

gen in het curriculum, de didactische 

werkwijze, aansturing en toetsing van 

studenten en rekening houden met de 

beroepswensen van studenten. Om meer 

mannen voor de klas te krijgen, moeten 

pabo’s meer nadruk op vakkennis en 

vakdidactiek leggen, luidt een van haar 

aanbevelingen.

Een andere aanbeveling van Geerdink is 

dat pabo’s weer eens stil moeten staan 

bij wat ze eigenlijk verstaan onder een 

goede leerkracht. Onderwijsgevenden 

zijn geneigd zich op de meerderheid 

te richten, en op de pabo zijn dat nu 

eenmaal de meisjes. “Maar een pabo-

student moet ook leren waarom bij-

voorbeeld geschiedenis een belangrijk 

vak is. Je kunt niet accepteren dat een 

leerkracht het vak geschiedenis niet de 

moeite waard vindt.”

Ook hebben veel meisjes op de pabo 

een voorkeur voor het omgaan met 

kwetsbare, moeilijke leerlingen. 

Geerdink: “Dat is mooi, maar ook weer 

niet iets om te veel nadruk op te leggen 

tijdens de opleiding. Je hebt niets aan 

schoolteams die allemaal goed zijn in 

de omgang met kwetsbare leerlingen. 

Het gros van de basisschoolleerlingen 

is ‘normaal’, die moeten gewoon goed 

onderwijs hebben.”

Tot slot adviseert Geerdink om meer 

werk te maken van differentiatie in het 

lerarenberoep, zodat ieder teamlid kan 

doen waar hij of zij goed in is. Dat staat 

of valt met een divers aanbod aan leer-

krachten op de arbeidsmarkt. <

> Gerda	Geerdink	promoveert	op	maandag	

5	november	aan	de	Radboud	Universiteit	

Nijmegen	met	haar	proefschrift	‘Diversiteit	

op	de	pabo.	Sekseverschillen	in	motivatie,	

curriculumperceptie	en	studieresultaten’.	

Een	handelseditie	verschijnt	bij	Garant	

Uitgevers	(Antwerpen/Apeldoorn),		

ISBN	978	90	441	2192	6,	prijs	t	32.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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PGN-scan fase 2 van start met ondertekenen 
bewerkerovereenkomst
De	invoering	van	het	Persoonsgebonden	Nummer	(PGN),	oftewel	Onderwijsnummer,	verkeert	momenteel	in	

een	belangrijke	fase:	PGN-scan	fase	2.	Hiervoor	ontvangt	het	bevoegd	gezag	van	elke	school	binnenkort	een	

bewerkerovereenkomst	met	het	verzoek	deze	zo	snel	mogelijk	te	ondertekenen,	zodat	daadwerkelijk	met	de	

PGN-scan	fase	2	kan	worden	gestart.

Nadat nagenoeg alle po-scholen hebben 

meegewerkt om sofi-nummers van alle 

leerlingen in hun leerlingadministratie 

in te voeren, begint nu PGN-scan fase 2. 

Dit houdt in dat leerlingbestanden in 

orde worden gemaakt om elektronische 

gegevensuitwisseling met de IB-Groep 

mogelijk te maken. Voor de meeste scho-

len geldt dat hun softwareleveranciers 

hiervoor een aangepast leerlingadmini-

stratiepakket hebben aangeleverd of dit 

nog zullen doen. Om dit alles mogelijk 

te maken en volledig te voldoen aan 

de Wet Privacybescherming (WPB) ont-

vangt het bevoegd gezag van elke school 

binnenkort dus een te ondertekenen 

bewerkerovereenkomst.

Projectorganisatie PGNPO begeleidt de 

invoering van het PGN. In het bestuur 

van deze organisatie is ook de AVS 

vertegenwoordigd en aan de klankbord-

groep gevormd door scholen nemen 

AVS leden deel, die vanuit de praktijk 

het proces nauwlettend volgen. PGNPO 

doet er alles aan om de invoering zo soe-

pel mogelijk te laten verlopen. Bij elke 

handeling wordt bekeken hoe deze kan 

plaatsvinden met zo min mogelijk over-

last voor de school. <

> Met	vragen	over	het	proces	of	over	de	

toegestuurde	bewerkerovereenkomst	

kunt	u	contact	opnemen	met	de	online	

helpdesk	van	PGNPO.	Kijk	daarvoor	op	

www.pgnpo.nl
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Bij het ter perse gaan van deze Kader Primair was het actieplan van minister Plasterk naar aanleiding 
van het rapport Rinnooy Kan nog niet behandeld door de ministerraad. 
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Over	het	thema…

Onderwijsarbeidsmarkt

Als	één	onderwerp	dit	najaar	het	onderwijsnieuws	beheerste,	dan	was	dat	wel	onze	eigen	weer	barstige	

arbeidsmarkt.	Vlak	nadat	Alexander	Rinnooy	Kan	zijn	aanbevelingen	naar	buiten	bracht,	werd	de	cao-

onderhandeling	primair	onderwijs	gevoerd,	het	geld	verdeeld	(op	Prinsjesdag)	en	voert	de	AVS	–	met	het	

oog	op	de	tweede	fase	van	de	cao-onderhandelingen	–	actie	via	www.vooronsisdemaatvol.nl

Bij	het	ter	perse	gaan	van	deze	Kader	Primair	weet	Plasterk	nog	niet	zo	goed	waar	hij	de	1.1	miljard	

voor	de	plannen	van	Rinnooy	Kan	vandaan	moet	halen,	maar	dat	hij	wil	investeren	in	leerkrachten	en	

schoolleiders	staat	volgens	hem	als	een	paal	boven	water.

Dat	is	mooi.	Maar	hoe	staat	onze	arbeidsmarkt	er	nu	eigenlijk	voor?	Het	primair	onderwijs	kent	andere	

problemen	dan	het	voortgezet	onderwijs,	of	andere	onderwijssectoren.	Er	wordt	al	een	tijdje	vanuit	

diverse	hoeken	actie	ondernomen	om	tekorten	tegen	te	gaan,	bijvoorbeeld	via	regionale	platforms.

En	hoe	houdt	de	pabo	zich	staande	in	de	stroom	van	kritiek?	Last but not least	een	methodiek	om	het	

plezier	op	de	werkvloer	van	die	arbeidsmarkt	te	onderzoeken.	

Veel	achtergronden	en	meningen.	Zowel	van,	als	over	uw	–	al	dan	niet	ontbrekende	–	collega’s	in	

het	onderwijs.	Veel	leesplezier!

Overschot of tekort?
Groot	verschil	tussen	onderwijssectoren

Trouw	kopte	begin	september:	‘Tekort	aan	leraren	even	opgelost’,	terwijl	het	Algemeen	

Dagblad	diezelfde	dag	stelde:	‘Tekort	leraren	onderschat’.	Twee	krantenkoppen	die	

het	tegenovergestelde	suggereren.	Hoe	staat	de	onderwijsarbeidsmarkt	er	nu	echt	voor?	

Kader	Primair	ging	te	rade	bij	Marc	Vermeulen,	dè	deskundige	op	dit	vlak.

Tekst Bert Nijveld
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Marc Vermeulen is hoogleraar onderwijssociologie 

met een specialisme in de relatie tussen onderwijs, 

arbeidsmarkt en economie. Hij was lid van de commis-

sie Rinnooy Kan. Volgens Vermeulen kent de onderwijs-

arbeidsmarkt een eigen dynamiek, zeker die van het 

primair onderwijs. “Dat komt omdat de pabo echt een 

specifieke opleiding voor leraarschap is”, stelt hij. “Met 

pabo kun je niet veel andere dingen doen dan het basis-

onderwijs in. Je ziet een eenzijdige ervaringsopbouw 

die in het onderwijs zeer functioneel is, maar waarmee 

je daarbuiten niet aan de bak komt. Bij mensen uit het 

voortgezet onderwijs zie je veel meer uitwisseling met 

de rest van de arbeidsmarkt.”

Als tweede kenmerk noemt hij de feminisering van 

het onderwijs en in samenhang daarmee het parttime 

werken. Juist dat deeltijd werken maakt het er volgens 

hem niet eenvoudiger op. “Parttimers hebben een aan-

tal typische kenmerken. Ze verhuizen meestal niet voor 

een baan, waardoor de geografische mobiliteit gering 

is. Bij een tekort op de ene plek en een overschot elders 

zie je geen evenwicht ontstaan. Verder investeert men 

minder in zichzelf en de organisatie waarvoor men 

werkt. Parttimers spannen zich minder in voor organi-

satievraagstukken, wonen niet alle vergaderingen bij 

en nemen minder lesoverstijgende taken voor hun reke-

ning.” Vermeulen zou parttime werken daarom graag 

terugdringen. “Het zou echt een zegen zijn als er meer 

fulltimers waren; daaromheen kun je best enkele part-

timers hebben. Nu zie je het omgekeerde: de directeur 

is vaak de enige fulltimer. Ga je in het bedrijfsleven 

minder werken, dan heb je bijna altijd een negatief 

salariseffect. Het onderwijs is bijna de enige sector 

waar dat niet het geval is.” >

“In het voortgezet onderwijs is 
het lerarentekort veel groter 
dan in het basisonderwijs, waar 
de arbeidsmarkt ongeveer in 
evenwicht is.”

Trouw,	3	september	2007

Algemeen	Dagblad,	3	september	2007

“Ik	verwacht	dat	we	over	een	jaar	of	tien	tot	vijftien	weer	kunnen	kiezen	uit	
sollicitanten”,	aldus	Marc	Vermeulen,	hoogleraar	onderwijssociologie.
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Een derde kenmerk van de onderwijsarbeidsmarkt is 

dat conjunctuureffecten beperkt blijven. Vermeulen: 

“Wat veel sterker speelt is het effect van de demografie: 

het aantal kinderen dat geboren wordt bepaalt de werk-

gelegenheid. De conjunctuur heeft wel effect bij het 

bepalen van de keuze voor een opleiding. Bij een hoge 

werkgelegenheid zie je minder mensen naar de pabo 

gaan.” 

Discrepantie
Maar hoe staat het nu met de discrepantie in de 

berichtgeving over het tekort aan leerkrachten? 

Vermeulen verklaart deze vooral uit het feit dat de 

media de verschillende onderwijssectoren op één hoop 

vegen. “Je moet een onderscheid maken naar sectoren. 

In het voortgezet onderwijs is het tekort veel groter 

dan in het basisonderwijs, waar de arbeidsmarkt onge-

veer in evenwicht is. Ook is er een regionaal verschil. 

Limburg is een voorbeeld van een ontgroenend gebied 

waar het dus lastig is om aan de bak te komen.

Het voortgezet onderwijs krijgt met dramatische tekor-

ten te maken. Zeer veel leerkrachten gaan de komende 

jaren met pensioen. Het primair onderwijs is – wat 

leerkrachten betreft – al door de vergrijzingsgolf heen. 

Je ziet hier een andere leeftijdsopbouw. Wel zie je een 

geografische onevenwichtigheid. De zwarte school in 

de binnenstad heeft meer moeite personeel te vinden 

dan een school in pakweg Voorschoten.”

Valt het met het lerarentekort in het primair onderwijs 

dus wel mee, slechter is het gesteld met de kwaliteit 

van de onderwijsgevenden. Het advies van de commis-

sie Rinnooy Kan richt zich daarom vooral op het bevor-

deren van de kwaliteit van de leerkracht. Vermeulen: 

“Je ziet momenteel een gestage daling van het kwalifi-

catieniveau van leerkrachten. Je slaat twee vliegen in 

één klap door mensen een beter loopbaanperspectief te 

bieden en dat te koppelen aan het opleidingsniveau. Je 

verhoogt dan de kwaliteit van het onderwijs. Op de lan-

gere termijn verdien je dat gewoon terug.”

‘Dan val ik uit mijn schoenen’

Tijdens	een	bijeenkomst	van	de	AVS-beleidscommissie	

Arbeidsvoorwaarden	en	Personeelsbeleid	vond	een	discussie	

plaats	over	het	adviesrapport	LeerKracht	van	de	commissie	

Rinnooy	Kan.	Onder	de	aanwezigen	waren	enkele	directeuren.	

Zij	zien	positieve	aanknopingspunten	in	het	advies.	“Er	staan	

veel	goede	dingen	in,	waar	ik	hartgrondig	mee	instem”,	aldus	

de	meerderheid.	Albert	Renders	(interim-directeur,	algemeen	

directeur	en	adviseur):	“Ik	zie	het	advies	als	richtinggevend:	

onderwijs	doe	je	aan	de	basis.	Zorg	dat	de	verantwoordelijkheid	

voor	de	kwaliteit	bij	het	onderwijzend	personeel	verankerd	is.	

Die	grondgedachte	vind	ik	positief.”

Maar	er	is	ook	kritiek.	Want	hoe	zit	het	met	de	rol	van	de	

schoolleider?	Renders	opnieuw:	“Hoe	zet	je	die	basis	goed	in	de	

steigers?	Zonder	te	zorgen	voor	nog	betere	en	hoger	opgeleide	

schoolleiders	is	dat	een	kansloze	missie.	Ik	zou	liever	een	inte-

grale	benadering	zien	van	de	totale	bemensing	van	een	organi-

satie.	En	niet	teveel	het	accent	leggen	op	de	leerkracht.	In	mijn	

optiek	staat	of	valt	een	schoolorganisatie	met	de	professiona-

liteit	van	het	management.	Het	is	goed	minder	kaderstellend	te	

zijn	en	de	verantwoordelijkheid	laag	in	de	organisatie	te	leggen.	

Maar	doe	dat	dan	wel	bij	degene	die	verantwoordelijk	is	voor	de	

uitvoering:	de	schoolleiding.”

De	laatste	tien	jaar	is	een	nivellering	opgetreden	in	het	kwa-

liteitsniveau	van	de	gemiddelde	leerkracht.	Signalen	dat	het	

slecht	gesteld	is	met	reken-	en	taalvaardigheden	stemmen	tot	

zorg.	De	leerbaarheid	van	leerkrachten	schat	het	gezelschap	

niet	al	te	hoog	in.	“De	beroepsgroep	bestaat	uit	welwillende	

mensen,	maar	je	zou	ze	meer	power,	meer	niveau	toewensen.	

Niet	alleen	op	kennis	en	kunde,	maar	vooral	op	vaardigheid	

en	persoonlijkheid”,	aldus	de	discussievoerders.	Volgens	

Hans	Sonnemans	(adjunct-directeur)	zou	de	pabo	hogere	

eisen	moeten	stellen	aan	instromende	studenten.	“Ze	mogen	

al	door	als	ze	voldoende	scoren	voor	de	Cito-toets,	dan	val	ik	

uit	mijn	schoenen!	Iemand	die	leerkracht	wil	worden,	moet	

een	basis	hebben	in	vakken	als	taal,	wiskunde	en	algemene	

ontwikkeling.”

De	deelnemers	aan	de	discussie	verwachten	veel	van	

het	instellen	van	een	beroepsregister	voor	leerkrachten.	

Sonnemans:	“Laat	mensen	maar	aantonen	dat	ze	zich	bij-	of	

opscholen,	het	zou	goed	zijn	als	we	een	drukmiddel	achter	

de	hand	hebben.	Doe	je	er	helemaal	niets	aan	om	je	vak	bij	

te	houden,	dan	zou	je	na	een	zekere	periode	afscheid	van	zo	

iemand	moeten	kunnen	nemen.”

De	gedachte	dat	leerkrachten	via	medezeggenschap	meer	

invloed	kunnen	uitoefenen	op	het	lesprogramma,	kan	bij	de	

aanwezigen	niet	op	steun	rekenen.	“De	MR	heeft	een	controle-

rende	en	adviserende	taak,	niet	een	specifiek	vakinhoudelijke.	

Directeuren	zijn	goed	in	staat	hun	mensen	te	betrekken	bij	de	

schoolontwikkeling.”

“Het zou echt een zegen zijn  
als er meer fulltimers waren.”

November 2007  Kader Primair 12 



Personeelsbeleid
Een andere uitdaging ziet Vermeulen in het verbeteren 

van het personeelsbeleid binnen het primair onderwijs. 

Volgens hem schiet de sector daarin ernstig tekort. 

“Zeven jaar geleden is afgesproken dat integraal perso-

neelsbeleid ingevoerd zou worden. De intenties en de 

middelen waren er, maar het is gewoon niet gebeurd. 

Het wervingsbeleid deugt vaak niet, er is geen lange 

termijn beeld: waar moeten we over drie jaar staan met 

deze organisatie en welke mensen hebben we daarvoor 

nodig? Functioneringsgesprekken zijn vaak kwalitatief 

slecht, een verplicht nummer. Je kunt zeggen dat direc-

teuren hun werk niet goed doen, maar het personeel 

vraagt er zelf ook niet om. Er lijkt een stilzwijgende 

consensus te zijn: laten we het elkaar maar niet te 

moeilijk maken.”

Het aantal kinderen  
dat geboren wordt bepaalt  
de werkgelegenheid.”

De adviezen van de commissie Rinnooy Kan zijn 

direct omarmd door Plasterk. Hoe ziet de toekomst 

van de onderwijsarbeidsmarkt er volgens Vermeulen 

uit? “Laten we ervan uitgaan dat het geld er komt en 

Nederland het belang inziet van dit soort investerin-

gen. Dan verwacht ik dat we over een jaar of tien tot 

vijftien in het primair onderwijs bij vacatures weer 

kunnen kiezen uit sollicitanten. Dat er meer fullti-

mers zullen zijn die zich volledig met de school en het 

schoolbeleid engageren. Dat er in die school meer men-

sen rondlopen die bereid zijn kritisch na te denken en 

dat ze de intellectuele mogelijkheid en de drive hebben 

om dat te doen. Dat er een constructieve dialoog is tus-

sen het bestuur/management en de professionals over 

de onderwijskundige vormgeving. Dat het onderwijs 

meer als een collectieve verantwoordelijkheid gezien 

wordt. Dat als we die scholen zo ingericht hebben, men-

sen zullen zeggen: ‘Verrek, dat is best een leuke baan in 

het onderwijs’.” <

Meer weten?
Het	rapport	LeerKracht	van	Rinnooy	Kan	is	te	vinden	op	

www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	Personeelsbeleid	>	

Beloningsbeleid.
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De laatste cijfers van het Cito liegen er niet om: 38,7 

procent van de eerstejaars pabo-studenten stoppen in 

of aan het eind van het eerste jaar. Van die groep moet 

12 procent noodgedwongen ophouden: zij zakten voor 

de taal- en/of rekentoets. Dat is 7,5 procent meer dan 

in 2006. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, 

is ondanks deze hoge uitval niet van plan concessies te 

doen aan de kwaliteitseisen in het onderwijs. Terpstra 

wil dat het probleem van onderaf wordt aangepakt 

door de reken- en taalvaardigheid te verbeteren van vo- 

en mbo-leerlingen die willen doorstuderen.

De pabo heeft niet alleen last van uitvallers. Ook het 

aantal aanmeldingen neemt dit jaar voor het eerst af. 

Opleidingen tot leerkracht in het basisonderwijs heb-

ben dit studiejaar zo’n 11 procent minder eerstejaars 

dan vorig jaar, wat uitkomt op een totaal van ongeveer 

7800 studenten. Deze daling volgt wel na een specta-

culaire groei in de afgelopen jaren tot maar liefst 8692 

pabo-studenten en wordt mede veroorzaakt door het 

aantal deeltijdstudenten dat afneemt. Door ongunstige 

toekomstperspectieven heeft de pabo minder zij-instro-

mers. En minder studenten betekent simpelweg voor de 

toekomst: minder leerkrachten.

Het niveau van de pabo-student is ondertussen een ‘kip-

of-het-ei-verhaal’ aan het worden. Is de student zelf ver-

antwoordelijk voor het feit dat hij slecht kan rekenen? 

Of was het onderwijs dat hij of zij volgde vóór de pabo 

niet goed genoeg? En kan een kwaliteitsslag uiteinde-

lijk ook meer studenten trekken?

De pabo ontleed, met portretten van een pabo-direc-

teur, een schoolleider en een pabo-student.

> thema onderwijsarbeidsmarkt

Foto:	Marnix	Academie,	Ivar	Pel

Foto:	Marnix	Academie,	Ivar	Pel De pabo ontleed
Wie	is	verantwoordelijk	voor	het	niveau	van	de	pabo?

Pabo’s	staan	al	een	tijdje	in	een	negatief	daglicht.	Jongens	haken	massaal	af	omdat	de	opleiding	

te	‘vrouwelijk’	is	en	allochtonen	voelen	zich	er	niet	thuis.	Ook	zouden	pabo-studenten	de		

‘d-t	regel’	niet	goed	hanteren	en	geen	fatsoenlijke	rekensom	kunnen	maken.	

Maar	wie	is	verantwoordelijk?		Tekst Noortje van Dorp
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De	pabo-directeur
Karel Aardse, directielid Marnix Academie in Utrecht

De	schoolleider
Jos de Bruijn, bovenschools manager Katholieke Scholenstichting Fectio

“Wij zijn een kleine hogeschool, maar 

een grote pabo. De Marnix Academie 

heeft momenteel 1400 vol- en deeltijd-

studenten: 17 procent is man en de rest 

vrouw. We zitten op de top van onze 

omvang. Voor het eerst loopt dit jaar 

het studentenaantal duidelijk terug. 

Landelijk is dat 11 procent gemiddeld, 

voor ons is dit 14 procent. We worden 

daar nog niet onrustig van, maar het 

geeft wel aanleiding tot zorg.

Er zijn verschillende factoren voor deze 

terugloop. Er is minder perspectief 

op een baan, er is een aantrekkende 

werking van andere sectoren en de 

kwaliteitseisen zijn opgeschroefd. 

Studenten worden nu geconfronteerd 

met het feit dat er al jarenlang minder 

aandacht is voor basisvaardigheden in 

het onderwijs. Ik vind het voorstel van 

de commissie van Rinnooy Kan om stu-

diezin, het doorleren tijdens het werk, 

te stimuleren positief. Dit was weg uit 

het onderwijs. Het idee van Plasterk 

om universitair opgeleide leerkrachten 

hoger te belonen dan hbo’ers vind ik 

niks. Het bachelorniveau van hbo en wo 

moet gelijkgeschakeld zijn, evenals het 

masterniveau. Een academicus hoeft 

nog geen goede leerkracht te zijn.

Wij zijn permanent bezig met een pro-

ces van verandering en verbetering. De 

laatste visitatie was in 2002. In het alge-

meen was er toen kritiek op de pabo’s. 

Wij hebben daarop gereageerd door 

het hbo-niveau te versterken. Verder 

proberen we in een partnerschap met 

basisscholen het niveau te versterken. 

Studenten werken tegelijkertijd mee aan 

de ontwikkelingen op zo’n school door 

bijvoorbeeld gericht onderzoek te doen 

in een bepaald vakgebied of naar peda-

gogisch didactische problemen. Door 

deze praktijkgerichtheid sluiten we nog 

beter aan bij de wensen van de scholen.

We hebben de afgelopen jaren wel last 

gehad van de overgang naar het nieuwe 

programma. We verwachtten van stu-

denten dat ze meer verantwoording 

gingen nemen voor hun eigen studie. 

Meer zelfstandig waren. Daar hebben 

we ons in vergist. Nu merken we dat stu-

denten meer structuur nodig hebben. 

Wij werken hier met een Persoonlijk 

Ontwikkelings Plan (POP), assessments en 

een portfolio, zodat studenten weer zelf 

die balans kunnen vinden.”

“Ik werk maar met één pabo intensief 

samen (Hogeschool Domstad, red.), dus 

heb een beperkt beeld. De afgelopen 

jaren hebben wij veel zorgen gehad. We 

zagen dat studenten afdreven van het 

werkveld, minder begeleiding kregen en 

geen goed niveau hadden. Iedereen kon 

de pabo doorlopen, dat merkten wij ook 

aan nieuwe collega’s.

‘Onze’ pabo heeft nadrukkelijk aan-

dacht besteed aan deze kritiekpunten. 

Door het veld meer te betrekken bij de 

opleidingen, is er een nieuwe vorm van 

onderwijs ontstaan. Momenteel lopen 

er enkele pilots. Studenten lopen stage 

op de basisschool waar ze, na het afstu-

deren, eventueel ook een aanstelling 

zullen krijgen. Het basisonderwijs en 

de pabo werken samen aan een gedegen 

opleiding van de studenten.

Was de kritiek op de pabo-studenten 

terecht? Het was ongenuanceerd, maar 

er zat wel een kern van waarheid in. 

Of de pabo daar alles aan kon doen? 

De pabo’s zijn niet verantwoordelijk 

voor de grotere toestroom van mbo-

studenten, een groep die meer aandacht 

vraagt. Gelukkig is de overheid zich 

daar ook van bewust geworden door de 

invoering van de taal- en rekentoets. Zo 

wordt het opleidingsniveau weer scherp 

gesteld. Een universitaire opleiding tot 

leerkracht vind ik wat zwaar, maar een 

schappelijk eis is dat je goed de havo 

moet hebben doorlopen.

Het beeld van de pabo en de leerkracht 

is soft. Geld is een belangrijk aspect. 

Door het beter belonen van deze men-

sen, wordt het beroep ook aantrekkelij-

ker. Het onderwijs is bovendien gebaat 

bij meer rust. Niet voor vier jaar, maar 

voor tien jaar. Bij elke nieuwe regeerpe-

riode, komen er weer nieuwe plannen. 

Proefballonnetjes zoals het Studiehuis 

worden opgelaten, er wordt te veel 

geëxperimenteerd.

Een ideale pabo is een pabo met in ieder 

geval meer mannelijke, maar ook meer 

allochtone studenten. Een pabo met een 

hoog opleidingsniveau waar studenten 

en de latere onderwijzers een voortdu-

rend leertraject kunnen bewandelen. 

Je bent voor eeuwig bevoegd, maar niet 

voor eeuwig bekwaam. Blijven studeren 

is noodzakelijk.” >

Foto:	Marnix	Academie,	Ivar	Pel

Foto:	Gerard	Helt
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De	pabo-student
Nam Huppes, 3e jaars aan de Educatieve Hogeschool van Amsterdam

“Wanneer ik vertel dat ik de pabo doe, 

reageren mensen in eerste instantie wel 

leuk, maar ze vinden het niet een heel 

stoer beroep. De tweede reactie gaat 

vaak over de taal- en rekentoetsen. Ze 

vergeten dat zo’n toets niet uit optel-

sommetjes bestaat. Het zijn procent-

sommen en breuken. Ik kan begrijpen 

dat er studenten zijn die daarvoor een 

opfrisser nodig hebben. Je leert op de 

basisschool en middelbare school heel 

veel, ook vaardigheden die je later niet 

meer gebruikt of nodig hebt. Dan zak-

ken dingen weg.

Ik vind het wel belangrijk dat de pabo-

student goed kan rekenen en spellen. 

Wij moeten als leraar boven de stof 

staan. Het gebruik van de ‘d-t regel’ is 

bijvoorbeeld voor veel mensen een auto-

matisme. Wij moeten kunnen uitleg-

gen hoe je deze regel toepast. Maar tot 

ongeveer een jaar terug, kregen wij hier 

helemaal geen les in. Natuurlijk is dat 

geen excuus voor slecht zijn in taal of 

rekenen. Je bent zelf verantwoordelijk.

Iedere week staat er wel een negatief 

stukje in de krant over de pabo of het 

onderwijs. Dat is niet leuk, maar ik wil 

nog steeds leerkracht worden. Daarvoor 

moet ik nog even hard doorwerken. Ik 

vind op dit moment weinig vakken leuk 

en leerzaam. Ook heb ik maar een paar 

docenten die echt goed lesgeven. Het is 

heel kinderachtig als mijn klasgenoten 

praten tijdens de les, maar als je als 

docent geen orde kan houden terwijl die 

dat ons moet leren... De stageperiodes 

zijn te kort. Jammer. De eerste tweeën-

eenhalf jaar is het één dag in de week. 

De laatste anderhalf jaar maar twee 

dagen, zelf tijdens je afstudeerstage.

Veel mensen realiseren zich niet dat het 

zwaar en intensief is om voor de klas te 

staan. Ook door alle veranderingen in 

het onderwijs. Er zijn de laatste jaren 

veel nieuwe soorten onderwijs bij geko-

men. Sommige leervormen, bijvoorbeeld 

het ‘nieuwe leren’, zijn zelfs voor veel 

docenten nog onduidelijk. Het lijkt mij 

op dit moment voor ouders heel moei-

lijk om, als je niet uit het onderwijs 

komt, een goede schoolkeuze te maken 

voor hun kind. <

Foto:	Hans	Roggen

Foto:	Marnix	Academie,	Ivar	Pel

Het	aantal	aanmeldingen	voor	de	pabo	neemt	dit	jaar	voor	het	eerst	af.

Kader Primair  November 2007 17



	

> thema onderwijsarbeidsmarkt

Het	schoolleiderstekort	kan	binnen	drie	jaar	zomaar	oplopen	tot	achthonderd	à	duizend	openstaande	vacatures.								Hoe	zien	de	wervingspogingen	er	op	dit	moment	uit?	En	zijn	er	lange	termijn	oplossingen?

Tekst Jaan van Aken

De lichtpaarse advertentie van Vivente flitste onlangs 

twee weken lang bijna honderd keer per dag voorbij 

op Utrecht Centraal. ‘Directeur worden van een basis-

school in Zwolle?’, werd de voorbijgangers via een groot 

scherm in de stationshal gevraagd. Het schoolleiderste-

kort vraagt om creatieve vondsten als die van de stich-

ting voor christelijk basisonderwijs in Zwolle, want in 

het primair onderwijs tekent het grootste probleem 

zich namelijk af bij de schoolleiders, stelt de commissie 

Rinnooy Kan. Als het economisch goed gaat, loopt het 

tekort aan schoolleiders in 2011 op tot 5 procent, staat 

in het advies ‘LeerKracht!’.
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De AVS zet zelf jaarlijks een Scholenpanelonderzoek 

(enquête) uit over vacatures. Over het schooljaar 

2006/2007 blijkt daaruit dat de meeste directiefuncties 

tijdig werden ingevuld. Toch verwacht ook de AVS bin-

nen drie jaar een snel oplopend tekort. Twee keer zo 

groot zelfs als Rinnooy Kan stelt: zo’n achthonderd 

tot duizend schoolleiders (op een totaal van ongeveer 

7000 scholen). “Door de vergrijzing stromen er een 

hoop mensen uit. Daarbij heeft het beroep een slechte 

status”, stelt Carine Hulscher-Slot, cao-onderhandelaar 

namens de AVS.

Lucratiever
Andere voorlopige AVS-cijfers geven aan dat driekwart 

van de huidige schoolleiders genoeg redenen heeft 

om uit te kijken naar een andere baan. De werkdruk is 

te hoog, de ondersteuning ontbreekt en het salaris is 

veel te laag. Salarisverschillen met leerkrachten zijn te 

verwaarlozen en in vergelijking met dezelfde functies 

binnen en buiten het onderwijs lopen schoolleiders 8 

tot 10 procent achter. De AVS voert dan ook actie: zie 

www.vooronsisdemaatvol.nl. Hulscher-Slot: “Een leer-

kracht die na tien jaar overstapt naar een directeurs-

functie gaat ongeveer 112 euro bruto per maand meer 

verdienen. Bij een overstap naar het voortgezet onder-

wijs zou diezelfde leraar er 154 euro op vooruit gaan. 

Het is financieel gezien dus lucratiever om docent op 

een middelbare school te worden dan directeur van 

een basisschool. Daar komt bij dat de verantwoorde-

lijkheid van een schoolleider een stuk groter is.”

Een minstens zo groot probleem als het salaris is 

de werkdruk. Deze weerhoudt met name vrouwen 

van het schoolleiderschap, denkt Hulscher-Slot. Zij 

zouden vaak denken dat een deeltijdbaan als direc-

teur niet mogelijk is. “Terwijl dat vaak heel goed 

kan. Het zijn niet altijd fulltime banen en bovendien 

kan je het ook goed met zijn tweeën of drieën doen. 

Besturen zouden deeltijddirecties meer kunnen sti-

muleren”, vindt ze.

Scholen en besturen kunnen sowieso meer onder-

nemen tegen het tekort, meent Hulscher-Slot. Door 

gunstiger arbeidsvoorwaarden dan de gebruikelijke 

aan te bieden bijvoorbeeld. “Besturen gaan hier pas 

over nadenken op het moment dat ze met een pro-

bleem zitten.” Ook voor de pabo’s is een rol weggelegd. 

“Opleidingen moeten zich ook richten op competenties 

voor leidinggevende functies. Tijdens de opleiding kan 

heel goed gekeken worden naar leidinggevende capaci-

teiten bij studenten om hen daar vervolgens verder in 

te scholen.” >

	
Het	schoolleiderstekort	kan	binnen	drie	jaar	zomaar	oplopen	tot	achthonderd	à	duizend	openstaande	vacatures.								Hoe	zien	de	wervingspogingen	er	op	dit	moment	uit?	En	zijn	er	lange	termijn	oplossingen?

Pabo-minor ‘leiding geven’

Op	de	meeste	pabo’s	krijgen	studenten	niet	de	mogelijkheid	om	

leidinggevende	kwaliteiten	te	ontwikkelen.	Met	de	minor	‘leiding	

geven’	vormt	Hogeschool	Driestar	Educatief	sinds	vorig	studiejaar	

een	uitzondering	op	die	regel.	“Het	doel	van	de	halfjaardurende	

minor	is	leidinggevende	talenten	bij	pabo-studenten	aan	te	boren	

voor	ze	in	de	schoolpraktijk	verdwijnen”,	vertelt	directeur	Bert	

Kalkman.

Studenten	krijgen	tijdens	de	minor	te	maken	met	onderwerpen	

als	leiderschapsstijlen,	beleid	vormgeven	in	de	school,	kwaliteits-

beleid	en	omgaan	met	collega’s.	“De	cursus	blijkt	heel	aantrek-

kelijk	voor	studenten”,	merkt	Kalkman.	Zo’n	20	à	25	aankomende	

leerkrachten,	waaronder	veel	vrouwen,	hebben	zich	ingeschreven.	

Ongeveer	10	procent	van	een	jaargroep.	Minpunt	vindt	de	directeur	

van	Driestar	de	terughoudendheid	van	scholen	op	het	moment	dat	

afgestudeerden	de	arbeidsmarkt	betreden.	“Ze	zeggen	meestal:	ga	

jij	eerst	maar	gewoon	lesgeven,	dan	zien	we	over	vijf	jaar	verder.	

Directies	vinden	beginnende	leerkrachten	te	jong	en	het	past	niet	

in	de	cultuur	hen	leidinggevende	functies	te	geven.”	Ook	besturen	

zijn	vaak	gericht	op	de	korte	termijn.	“Besturen	zijn	terughou-

dend	in	het	aanbieden	van	opleidingen	uit	angst	dat	beginnende	

leerkrachten	binnen	een	paar	jaar	vertrekken	met	hun	verworven	

kennis.	Maar	studenten	van	vandaag	zijn	de	schoolleiders	van	

morgen.”	Hij	roept	besturen	daarom	op	een	voorbeeld	te	nemen	

aan	scholen	die	wel	jonge	leerkrachten	aanstellen	op	middenfunc-

ties	zoals	bouwcoördinator.	“Bied	jong	talent	een	traineeschip,	

masteropleiding	of	kweekvijvertraject	aan	en	geef	ze	de	ruimte	

om	bijvoorbeeld	hun	professionaliseringstijd	in	te	zetten	voor	het	

ontwikkelen	van	leidinggevende	kwaliteiten.”
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Cadeaubon
Het schoolleiderstekort dwingt dus tot originele wer-

vingsmethoden zoals die van Vivente. Om een nieuwe 

collega te vinden, zoeken bovenschools managers over 

het algemeen eerst via hun netwerk. Ze vragen colle-

ga-managers of medewerkers binnen de school of ze 

een geschikte kandidaat weten. In het directieberaad 

bespreken ze wie van buiten het onderwijs de functie 

kan vervullen.

Een andere mogelijkheid is dat besturen pools maken 

van leerkrachten die zij het talent toedichten om 

schoolleider te worden. Of een schoolleider aanstel-

len op twee scholen met op beide locaties een goede 

adjunct.

Een cadeaubon van 150 euro uitloven voor de gou-

den tip is goedkoper dan een advertentie. De meeste 

vacatures halen daarom krant of tijdschrift niet meer. 

Alleen bij een erg moeizame zoektocht gaan besturen 

over tot het plaatsen van een – dure – advertentie. 

Bij het Openbaar Primair Onderwijs in Lelystad ver-

trokken bijvoorbeeld in korte tijd drie schoolleiders. 

Onder dit integraal schoolbestuur vallen negentien 

basisscholen. “We starten de zoektocht altijd met 

een interne sollicitatieprocedure”, vertelt algemeen 

directeur André van der Velde. Hij schakelde zijn 

netwerk in, de schoolbegeleidingsdienst bijvoorbeeld. 

“Je laat vallen dat je een vacature hebt en de ander 

zegt wel iemand te kennen. Die nodig ik dan uit om te 

solliciteren.” 

Adverteren
Van der Veldes netwerk leverde niets op, dus stond 

begin april de eerste advertentie in de Volkskrant en 

de lokale krant in Lelystad. De globale eisen waren: 

onderwijsbevoegdheid en -ervaring, bereidheid om een 

groep te draaien en de schoolleidersopleiding gevolgd 

of daartoe bereid.

Van de vijf sollicitanten werden er twee uitgenodigd. 

“Die mensen hadden weliswaar ervaring in het onder-

wijs, maar beschikten niet over de benodigde kwaliteiten 

om schoolleider te worden. De andere sollicitanten had-

den geen of onvoldoende ervaring in het onderwijs.” 

Eind mei concludeerde Van der Velde dat een tweede 

advertentie nodig was, nogmaals in de Volkskrant en in 

Kader Primair. De advertentiekosten liepen hiermee op 

tot zo’n 10.000 euro. Dit keer reageerden zes sollicitan-

ten, waarvan er één volledig aan de eisen voldeed. Het 

arbeidsvoorwaardengesprek met deze ene geschikte kan-

didaat heeft inmiddels plaatsgevonden.

Prachtige positie
Dat maar weinig mensen reageerden wijt hij aan het 

schoolleiderstekort. Van der Velde: “Gezien het tekort 

heb je momenteel als directielid juist een prachtige 

positie. Maar kwalitatief ligt het moeilijk: het is lastig 

om goede mensen te krijgen.”

Daarnaast speelt een rol dat het een zware baan met 

weinig ondersteuning en een relatief laag salaris is. 

“Leerkrachten kennen de werkzaamheden en verant-

woordelijkheden van schoolleiders en zien hun lei-

dinggevende kei- en keihard werken. Daar heeft niet 
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iedereen behoefte aan voor een paar tientjes meer in 

de maand.” Om het schoolleiderschap aan te prijzen 

houdt hij kandidaten voor dat het een mooi vak is. “Je 

bent ondernemer en je hebt de ruimte het primaire 

proces vorm te geven. Doordat je niet alleen maar voor 

de klas staat, krijg je een totaalvisie op de school.” Ook 

probeert hij kandidaten te winnen door te wijzen op 

zijn organisatie. “Het is een professionele organisatie in 

opbouw met enthousiaste schoolleiders.”

Om de zoektocht in de toekomst te vergemakkelijken 

gaat het primair onderwijs in Lelystad in samenwer-

king met besturen in Dronten een kweekvijver via de 

AVS starten, vertelt Van der Velde. “We verwachten 

binnen een paar jaar nog vier tot vijf vacatures voor 

directieleden. Dat willen we zoveel mogelijk opvangen 

uit eigen kweek.” <

Meer weten?
Met	‘Oriëntatie	op	management’	speelt	de	AVS	in	op	het	

schoolleiderstekort.	De	training	richt	zich	op	het	opspo-

ren	en	ontwikkelen	van	leerkrachten	met	leidinggevende	

capaciteiten.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.avs.nl	
>	Professionalisering	>	AVS	School	for	Leadership	

>	Cursusaanbod	2007-2008	>	Opleidingen.	Kijk	voor	

meer	informatie	over	het	AVS-kweekvijvertraject	op	

www.avs.nl	>	Professionalisering	>	Maatwerk	en	advies	

>	Maatwerkaanbod	2007-2008.
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Interne opleiding

De	Stichting	Openbaar	Basisonderwijs	(OBO)	West-Brabant	merk-

te	dat	het	steeds	lastiger	werd	om	schoolleiders	met	een	gecer-

tificeerde	opleiding	te	vinden	en	koos	voor	een	eigen	opleiding,	

zodat	ze	zelf	verantwoordelijk	is	en	een	vinger	aan	de	pols	kan	

houden.	“Onze	cursisten	krijgen	extra	bagage	op	het	gebied	van	

gedrag-	en	leiderschapsstijlen.	We	leren	ze	procesgericht	werken	

en	denken	met	oog	voor	personeel	en	leerlingen.	Op	deze	manier	

hebben	we	voor	ons	de	beste	opleiding	en	een	kweekvijver	voor	

de	toekomst”,	vertelt	algemeen	directeur	Peter	Graafmans.	In	

april	zijn	zestien	(toekomstige)	directeuren	begonnen	en	eind	

2008	studeren	ze	af.	De	groep	bestaat	uit	tien	zittende	directie-

leden	die	nog	niet	gekwalificeerd	waren,	vijf	leerkrachten	die	via	

een	assessment geselecteerd	zijn	om	schoolleider	te	worden	en	

de	zestiende	is	een	leerkracht	die	daarin	geïnteresseerd	is.	“Het	

vijftal	is	na	de	opleiding	benoembaar	als	schooldirecteur”,	ver-

telt	Graafmans.	Tot	zijn	tevredenheid	is	de	helft	van	de	cursisten	

vrouw.	“Ik	heb	wel	een	aantal	gesprekken	moeten	voeren	om	

mensen	te	stimuleren,	maar	ik	ben	blij	dat	het	gelukt	is.”
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Regionale platforms 
tegen personeelstekort
Arbeidsmarktproblematiek	vergt	maatwerkoplossingen

Wat	doen	basisscholen	zelf	om	een	‘gezonde’	onderwijsarbeidsmarkt	te	creëren?	

Marieke	Huber	van	het	Sectorbestuur	Onderwijsarbeidsmarkt	(SBO)	geeft	succesvolle	

praktijkvoorbeelden	en	belicht	de	rol	van	regionale	platforms	en	convenanten.

Tekst Mariëtte Schrader

Rond de eeuwwisseling dringt in de onderwijssector 

het besef door dat de problemen op de onderwijsar-

beidsmarkt om maatwerkoplossingen vragen. Zo kent 

Zuid-Limburg een lerarenoverschot, terwijl Amsterdam 

en Den Haag juist een tekort verwachten. Sinds 2002 

verenigen daarom steeds meer schoolbesturen en 

lerarenopleidingen zich – op initiatief van en onder-

steund door het SBO – in regionale platforms. Het SBO 

stimuleert hiermee de regionale samenwerking tussen 

besturen en opleidingen om beter in te kunnen spelen 

op knelpunten in de onderwijsarbeidsmarkt. Partijen 

uit de platforms leggen afspraken vast in regionale con-

venanten, zoals maatregelen om nieuwe leerkrachten 

te werven, huidige leerkrachten te behouden en het 

aantal vrouwelijke directeuren te vergroten. Zonodig 

kunnen de betreffende schoolbesturen en lerarenop-

leidingen partijen als de gemeente, provincie of een 

ROC bij hun convenant betrekken. De regionale con-

venanten zijn een uitvloeisel van het basisconvenant 

tussen het ministerie van OCW en het SBO. OCW heeft 

daarvoor Mirror ontwikkeld: een digitaal instrument 

aan de hand waarvan de partners in een regionaal 

platform vraag en aanbod in de regio in kaart kunnen 

brengen. Door op de landkaart een bepaalde regio aan 

te klikken, kunt u lezen wat er in die regio gebeurt om 

de onderwijsarbeidsmarkt nu en in de toekomst goed 

in te richten.

> thema onderwijsarbeidsmarkt

Marieke	Huber,	accountmanager	primair	onderwijs	bij	het	
Sectorbestuur	Onderwijsarbeidsmarkt	(SBO).
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“Deze aanpak voldoet goed”, vertelt Huber, account-

manager primair onderwijs bij het SBO. “Als je de 

knelpunten van de onderwijsarbeidsmarkt in de regio 

wilt aanpakken, moet je dat doen met mensen die 

daarop rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen en het 

afgesproken beleid ook kunnen uitvoeren. Die moet je 

om de tafel zetten. Regionale platforms kunnen niet 

alle oplossingen aandragen maar wel veel. Het SBO 

begeleidt de platforms bij het afsluiten en uitwerken 

van de regionale convenanten en zorgt ervoor dat deze 

niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Het SBO weet 

immers wat elders gebeurt. Schoolbesturen kunnen 

zich hierin niet verdiepen omdat zij veel tijd kwijt zijn 

aan de waan van de dag.”

Behalve met kwantiteit houden de regionale platforms 

zich bezig met kwaliteit. “Met alleen voldoende kwan-

titeit kun je de problemen in het onderwijs niet oplos-

sen”, zegt Huber. Dat die mening breed wordt gedeeld, 

bevestigt een recente meting van het SBO onder 2500 

directeuren, bovenschoolse managers en personeels-

functionarissen. Maar liefst 69 procent van de respon-

denten maakt zich zorgen over de kwaliteit van het 

onderwijs. Bang dat regionale platforms een extra 

bestuurlijke laag vormen, is het SBO niet. De platforms 

waken er volgens Huber zelf voor dat dit niet gebeurt.

Schoolvoorbeelden
Huber kent veel goedwerkende platforms. Zo heeft het 

regionaal platform Peel en Maas een interessant kwali-

teitsproject voor schooldirecteuren afgerond. Huber: “In 

deze regio beschikt niet elke basisschool over een eigen 

directeur, omdat het gaat om kleine scholen en daarvoor 

de financiële middelen ontbreken. Meer schoolleiders 

aanstellen was dus geen optie. Het leek echter wel haal-

baar de kwaliteit van de huidige directeuren zodanig te 

verhogen dat zij niet één, maar twee basisscholen kun-

nen leiden. Hiervoor moeten directeuren wel over meer 

competenties beschikken. Om daaraan te voldoen, heeft 

Hogeschool De Kempel in Helmond een specifiek compe-

tentieprofiel voor hen ontwikkeld.”

Een ander geslaagd kwaliteitsproject zette het regio-

naal platform Den Haag op. Weliswaar is in deze regio 

het lerarentekort op basisscholen nog niet verontrus-

tend hoog, maar dat kan het in de toekomst wel wor-

den. Daarom is het van groot belang dat de huidige, 

vooral startende leerkrachten voor het onderwijs blij-

ven behouden. Dankzij het project Coaching Startende 

Leerkrachten lijkt dit te lukken. Alle schoolbesturen 

vertegenwoordigd in het platform, konden hiervoor 

ervaren leerkrachten aanmelden. Nadat deze het traject 

met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen zij op hun 

eigen basisschool startende collega’s beter begeleiden, 

waardoor de uitval afneemt.

Dat het werven van onderwijspersoneel meer succes 

heeft als scholen dit gezamenlijk doen via een centraal 

punt, zag het regionaal platform Oost-Gelderland 

vroeg in. Al in 2002 kreeg het platform hiervoor alle 

schoolbesturen op één lijn en werkte het grootste deel 

van de besturen samen in het Personeelscluster Oost 

Nederland (PON).

Van veel visie getuigt ook het regionaal platform West-

Brabant. In deze regio stelden schoolbesturen, al voordat 

dit mogelijk was via de motie Dittrich, jonge pas afge-

studeerde leerkrachten aan vanuit hun eigen middelen. 

Weliswaar kent West-Brabant momenteel geen leraren-

tekort, maar het is wel belangrijk dat pabo-afgestudeer-

den nu niet voor het onderwijs verloren gaan. Huber: 

“Leerkrachten uit het po kunnen ook doorstromen naar 

het vo, waar het lerarentekort groot is. Net afgestudeer-

den kunnen dan hun plaats innemen. Dat geeft ook 

nieuwe instroom van jong personeel in de organisatie.”

Goed werkgeverschap
Maar schoolleiders kunnen zelf ook veel doen om 

leerkrachten te werven en te behouden. Bijvoorbeeld 

door goed werkgeverschap, zo blijkt uit het landelijk 

IiP proefproject. Investors in People is een soort ISO-norm 

voor scholen. “Op zo’n school weet iedereen wat de 

organisatie wil en welke bijdrage van het personeel 

wordt verwacht”, vertelt Huber. “De schoolleider sti-

muleert dat leerkrachten voor hun professie staan. Dit 

houdt in dat zij nadenken over hun vak en hoe ze daar-

aan invulling willen geven. Daarbij kan de schoolleider 

helpen door te faciliteren wat hiervoor nodig is. Goed 

personeelsbeleid en goed werkgeverschap vergroten de 

betrokkenheid van het personeel en verbeteren de sfeer 

in de school. Het verloop neemt erdoor af en vacatures 

worden gemakkelijker vervuld, omdat de school goed 

bekend staat.”

Meer weten?
Het	Sectorbestuur	Onderwijsarbeidsmarkt	heeft	zich	in	

tien	jaar	ontwikkeld	tot	een	kenniscentrum	over	onderwijs-

personeel.	De	organisatie	van	sociale	partners	(werkgevers	

en	werknemers)	draagt	bij	aan	het	goed	functioneren	van	

werken	in	het	onderwijs.	Behalve	cijfers	en	trends	over	

de	onderwijsarbeidsmarkt,	verzamelt	het	SBO	kennis	en	

	ervaring	over	actuele	arbeidsmarktthema’s.	Ook	organiseert	

het	(pers)conferenties,	debatten	en	proefprojecten.	Kijk	

voor	meer	informatie	op	www.onderwijsarbeidsmarkt.nl	
en	www.IiPinscholen.nl

“Als je de knelpunten van de 
onderwijsarbeidsmarkt in de 
regio wilt aanpakken, moet je 
dat doen met mensen die daarop 
rechtstreeks invloed kunnen 
uitoefenen.”
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 Plezier op het werk
Arbeidsvreugde	meten	en	verbeteren

De	meeste	mensen	brengen	meer	tijd	door	met	collega’s	dan	met	hun	partner.	

Leuke	collega’s	en	een	prettige	werksfeer	worden	dan	ook	steeds	belangrijker	gevonden.	

Een	pleidooi	voor	meer	plezier	op	de	werkvloer	én	een	methode	om	dit	te	meten.

Tekst Daniëlle Arets

‘Zeven bronnen van arbeidsvreugde’ heet de methode 

die Kees Kouwenhoven bedacht heeft om arbeids-

vreugde in bedrijven en onderwijsinstellingen te meten 

en te verbeteren. Het is ook de titel van zijn boek over 

dit thema, die refereert aan ‘Zeven eigenschappen van 

effectief leiderschap’, de bestseller van management-

goeroe Steven Covey. Wil Kouwenhoven daarmee sugge-

reren dat arbeidsvreugde momenteel minstens zo bepa-

lend is voor het goed functioneren van een organisatie 

als goede managers?

Geluksgevoel
Kouwenhoven, opgeleid als integraal personeelsad-

viseur, gooide negen jaar geleden het roer om en 

stortte zich op onderzoek naar arbeidsvreugde op de 

werkvloer. “In onze welvaartsmaatschappij moet werk 

ook bijdragen aan het geluksgevoel. Bovendien zorgt 

werkplezier voor een lager verzuim en betere presta-

ties. In mijn eigen werkveld was er wel veel aandacht 

voor gezond en veilig werken, maar nauwelijks voor 

plezierig werken.” Op basis van talrijke gesprekken over 

plezier op de werkvloer ontdekte Kouwenhoven dat er 

steevast een zevental aspecten zijn te onderscheiden 

die te maken hebben met arbeidsvreugde:

> thema onderwijsarbeidsmarkt

Dik	Troost	(links)	en	Kees	
Kouwenhoven		proberen	
van	elke	werkdag	een	
feestje	te	maken.

Foto’s:	Gerard	Helt
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1. Fysiek welbevinden
Of je het werk veilig en gezond kunt verrichten en 

bovendien voldoende inkomenszekerheid hebt.

2. Collegialiteit
Het genieten van het samenspel met collega’s, maar 

ook de samenwerking tussen een leerkracht en zijn 

leerlingen of een teamleider met zijn team.

3. Vertrouwen en waardering
Voor veel mensen de belangrijkste bron; veel communi-

catiestoringen vloeien voort uit gebrek aan vertrouwen 

of waardering.

4. Goede prestaties
Hierbij gaat het niet alleen over het genieten van de 

eigen prestaties maar ook van de prestaties van een 

team of een klas.

5. Groei
Zelfgroei, maar ook anderen helpen groeien.

6. Werken met hart en ziel
Authentiek in je werk zijn.

7. Hogere zingeving
In welke mate doet het werk ertoe voor een ander?

Alle bronnen spelen volgens Kouwenhoven in meer of 

mindere mate een rol bij arbeidsvreugde. Natuurlijk 

zijn er verschillen: die hangen vaak samen met leeftijd 

en sociale klasse. Zo scoren 55-plussers over het geheel 

genomen hoog op bron zeven. “Hogere zingeving is 

voor deze groep heel belangrijk. De laatste jaren van 

je werkende leven wil je het gevoel hebben dat je werk 

echt iets bijdraagt aan de wereld.” Gek genoeg scoort 

dezelfde doelgroep uit de zorgsector juist laag op de 

behoefte aan zingeving. Ook zijn er verschillen in pri-

oritering tussen leidinggevenden en hun personeel. 

Waar voor leidinggevenden goede prestaties vaak pri-

mair zijn, is voor het personeel juist vertrouwen en col-

legialiteit (bron twee en drie) cruciaal.

Langs de meetlat
Kouwenhoven werkt samen met een aantal freelance 

‘zeven bronnen coaches’ voor zowel grote bedrijven 

als voor onderwijsinstellingen. Gezien het tekort aan 

(gemotiveerd) onderwijzend personeel, mag duidelijk 

zijn dat plezier op de onderwijsvloer hoge prioriteit 

heeft. Maar waar beleidsmakers de oplossing zoeken bij 

een hogere salariëring, denkt zeven bronnen coach en 

interim-manager Dik Troost dat ontevredenheid meer 

gerelateerd is aan gebrek aan vertrouwen en waardering. 

“Als interim-manager wissel ik gemiddeld twee keer 

per jaar van organisatie. Meestal wordt ik ingezet bij 

instellingen waar een negatief klimaat heerst. Zelden 

wordt salaris aangehaald als oorzaak van het probleem. 

Daarentegen passeren in teamgesprekken wel alle zeven 

bronnen uit de methode van Kouwenhoven de revue. 

Het is een zeer bruikbare methode om de meetlat 

langs een organisatie te leggen.” Uit onderzoeken die 

Kouwenhoven en zijn coaches inmiddels hebben ver-

richt, is een omvangrijke database opgebouwd. Daardoor 

kan een organisatie vergeleken worden met het landelijk 

gemiddelde. Troost: “Dat gemiddelde is voor mij als 

coach of als manager niet zo belangrijk, maar voor een 

instelling kan het wel een trigger zijn om een probleem 

bij de kraag te vatten.”

Koffiekamer wordt bijzaak
De zeven bronnen methode wordt vooral ingezet bij 

teamsessies. Alle medewerkers vullen een vragenlijst 

in. Daaruit rolt een teamrapportage. Kouwenhoven: 

“De vragenlijst en onze rapportages hebben een posi-

tieve insteek. Ik geloof niet in het focussen op proble-

men; daarmee creëer je vaak ontevredenheid. In onze 

teamworkshops scheppen we een klimaat waarin we 

mensen aansporen zelf een actieplan op te stellen. Zo 

kwam in een recente sessie op een school het gebrek 

aan onderlinge communicatie aan de orde. Volgens een 

aantal leerkrachten zou de communicatie al verbeterd 

kunnen worden door een gezamenlijke koffiekamer in 

te richten. Met een dergelijk concreet actieplan in het 

vooruitzicht kan al een geheel nieuw klimaat ontstaan. 

De koffiekamer zelf is dan soms maar bijzaak.”

Troost vindt dat de methode zich ook goed leent voor 

individuele functioneringsgesprekken. “Er is heel veel 

taal om over organisaties te praten, maar er zijn nau-

welijks termen om over individuele beleving te praten. 

Ik denk dat de methode een goede terminologie aan-

reikt om het gesprek hierover te voeren. Medewerkers 

kunnen op basis van de vragenlijst het gesprek voor-

bereiden en zich afvragen wat ze nodig hebben om te 

floreren en wat ze zelf kunnen meebrengen om bij te 

dragen aan een positief klimaat op de werkvloer.“ >

“Er is heel veel taal om over 
organisaties te praten, maar er 
zijn nauwelijks termen om over 
individuele beleving te praten.”
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Score-overzicht zeven bronnen methode

In	tabel 1	een	overzicht	van	de	totaalscores	van	een	manage-

mentteam	(MT)	dat	de	vragenlijst	heeft	ingevuld.	‘Ervaren’	

staat	voor	de	mate	waarin	deelnemers	aan	het	onderzoek	

de	arbeidsvreugde	van	de	betreffende	bron	daadwerkelijk	in	

hun	werk	ervaren.	‘Belang’	impliceert	in	hoeverre	de	deelne-

mers	belang	hechten	aan	de	arbeidsvreugde	van	de	betref-

fende	bron.	‘Méér’	geeft	aan	in	welke	mate	de	deelnemers	

méér	van	een	bepaalde	bron	wensen	te	ervaren.	Opvallend	

is	dat	de	MT-leden	op	het	belang	van	‘Groei’	laag	scoren	en	

bij	‘Goede	prestaties’	niet	veel	méér	wensen.	Ook	vraagt	in	

het	MT	de	bron	‘Waardering	en	vertrouwen’	om	aandacht:	die	

scoort	het	laagste	op	‘ervaren’,	maar	het	hoogste	op	‘belang’	

en	‘meer’	gewenst.

In	tabel 2	zijn	de	totaalscores	voor	de	zeven	bronnen	metho-

de	opgenomen.	De	scores	van	het	MT	van	de	Voorbeeld-

school	zijn	naast	de	scores	van	andere	groepen	gezet.	

Het	MT	van	de	Voorbeeldschool	scoort	laag	op	alle	onder-

delen.	‘Uitvoerenden	in	het	onderwijs’	vinden	bijvoorbeeld	

arbeidsvreugde	veel	belangrijker.	Bovendien	scoren	ze	veel	

hoger	dan	de	MT-leden	op	het	onderdeel	‘Ik	wil	méér	

arbeidsvreugde’.	De	database	geeft	ook	aan	dat	mensen	in	

andere	sectoren	(overheid,	bedrijfsleven)	meer	arbeids-

vreugde	ervaren	en	daar	een	groter	belang	aan	hechten	dan	

de	MT-leden	van	de	Voorbeeldschool.	Op	basis	van	dit	rap-

port	is	met	de	MT-leden	een	indringend	gesprek	gevoerd	

over	de	eigen	werkbeleving	en	die	van	de	medewerkers.
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De	zeven	bronnen	methode	wordt	vooral	ingezet	bij	teamsessies.

Elke dag een feestje
Ook Troost en Kouwenhoven proberen van elke werk-

dag een feestje te maken. Troost: “Voor mij is bron drie 

absoluut cruciaal om goed te kunnen functioneren. Als 

mijn opdrachtgevers denken dat ik als interim-manager 

goed ben ik het oplossen van een crisissituatie, moe-

ten ze me het vertrouwen en de ruimte geven om het 

probleem volgens mijn eigen inzichten aan te pakken.” 

Kouwenhoven houdt een dagboekje bij. “Ik wil mezelf 

eerlijk blijven aankijken. Ik schrijf op waar ik van 

geniet en bedenk van tijd tot tijd hoe ik daar meer van 

kan krijgen.”

Voorlopig biedt de zeven bronnen methode voor de 

coaches plezierige vooruitzichten. Kouwenhoven: “ Er 

wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar geluk, 

waardoor de methode verder kan worden bijgesteld. We 

zijn nu bezig met de implementatie van werkvormen 

waarmee leerkrachten de methode ook in de klas kun-

nen inzetten. Want je kunt je niet vroeg genoeg bewust 

worden van het feit dat je iedere dag fluitend naar je 

werk kunt gaan.” <
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Onderwijsarbeidsmarkt

Afgelopen	maand	heeft	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunnen	reageren	op	onderstaande	

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

> uw mening telt – webpoll

Huub van Gaal van bs De Kastanjelaar uit Milheeze 

koos voor optie 2:

“Zolang	je	nog	eigen	keuzes	kunt	maken,	neig	ik	nog	niet	

naar	optie	3.	Wat	betreft	de	salarisverhoging	had	ik	wel	wat	

meer	verwacht	(Wet	BIO).	De	gesprekkencyclus	et	cetera	

moeten	geïntensiveerd	worden.	Dat	kost	mij	dertig	uur	per	

personeelslid	extra.	Aangezien	ik	veel	parttimers	heb,	staat	

dat	niet	in	verhouding	tot	de	ambulante	tijd	die	ik	krijg.	

‘Men’	gaat	uit	van	22	leerlingen	per	groep	0,1	fte	ambu-

lant.	Ik	zou	daarboven	nog	0,02	fte	willen	zien	voor	elke	

parttimer.”

Herma van Tuijl van bs ‘t Span.nl koos voor optie 1:

“Het	belangrijkste	onderdeel	van	onderwijs	geven	–	een	

goede	relatie	opbouwen	met	kinderen	en	van	daaruit	peda-

gogisch	en	didactisch	handelen	–	wint	het	van	alle	negatieve	

beslommeringen	eromheen!”

P. Peeters van bs Paersacker in Best koos voor optie 3:

“We	hebben	het	vak	overladen	met	allerlei	dingen	die	

‘moeten’.	Regelingen	vechten	met	elkaar	om	belangrijk-

heid,	onderwijskundig	wordt	veel	gevraagd,	secundaire	

arbeidsvoorwaarden	worden	uitgehold,	over	salariëring	

wordt	al	gesproken	sinds	mijn	aantreden	dertig	jaar	geleden	

(wie	kent	nog	het	‘zwartboek	hoofden	basisonderwijs’?)	en	

	respect	en	waardering	voor	de	leerkracht	is	nagenoeg	ver-

dwenen.	Maar	het	is	en	blijft	een	mooi	vak!”

Nieuwe webpoll

De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunt	

reageren	luidt:

Het gaat beter in het onderwijs dan de media beweren.

•	 	Helemaal	mee	eens,	dat	het	goed	gaat	moet	we	sterker	

uitdragen!

•	 	Mee	eens,	maar	dat	beeld	zal	niet	snel	veranderen…

•	 	Oneens,	de	media	hebben	het	bij	het	rechte	eind:	het	is	

een	puinhoop.

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

Ik begrijp niet waarom het zo lastig is om mensen te vinden 

die in het onderwijs willen werken.

[12%]

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

[24%]

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

zie	ik	nadelen:	bijvoorbeeld	slechte	salariëring	tegen	

steeds	meer	verantwoordelijkheden.

[64%]

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

in	een	sector	waar	men	slecht	gewaardeerd	en	slecht	

betaald	wordt,	en	waarin	de	werkdruk	alsmaar	toeneemt?	

Het	onderwijsvak	heeft	zijn	aanzien	en	bijbehorend	res-

pect	verloren.

Enkele reacties

P. Vessies van Ontmoetingsschool De Triangel 

in Velsen-Noord koos voor optie 3:

“Lesgeven	aan	kinderen	en	leidinggeven	aan	een	school	zijn	

zeer	boeiende	en	inspirerende	activiteiten.	Het	kan	niet	anders	

dan	dat	je	hier	veel	energie	aan	ontleend.	Het	is	jammer	dat	de	

overheid	nog	steeds	niet	beseft	dat	de	omstandigheden	waarin	

we	werken	nog	zeer	te	wensen	overlaat.	Door	structurele	en	

volledige	inzet	van	onderwijsassistenten	in	alle	groepen	én	

structurele	en	volledige	ondersteuning	door	administratieve	

medewerkers	en	conciërges	kunnen	zowel	leerkrachten	als	

directeuren	zich	volledig	op	hun	kernactiviteiten	richten.”

Gerrit Bussink van obs Het Overbos koos voor optie 1:

“Wij	zijn	er	zelf	debet	aan	dat	we	een	‘negatief’	getint	

beroep	hebben.	Altijd	maar	weer	die	klaagcultuur.	Werken	

met	kinderen	en	volwassenen	met	een	gezamenlijk	doel	is	

geweldig.	We	hebben	de	meest	invloedrijke	baan	die	er	is.	

Wacht	niet	tot	alles	geregeld	is	van	bovenaf,	maar	neem	initi-

atief.	Dan	kan	er	heel	veel	en	is	je	werk	veel	leuker.”

A. Brenninkmeijer van bs de Wieken in Vught 

koos voor optie 3:

“Momenteel	lopen	er	veel	net	afgestudeerde	leerkrachten	te	

leuren	om	een	baan.	Binnenkort	hebben	we	ze	nodig,	maar	

dan	hebben	ze	inmiddels	een	baan	in	een	andere	sector.	Laat	

deze	talenten	niet	verloren	gaan!	Daarnaast	moet	het	jaren-

lange	onrecht	van	onderbetaalde	leerkrachten	nu	eindelijk	

eens	teniet	gedaan	worden.”
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Omdat het extern niet lukte om een directeur te vinden 

voor De Zonnewijzer, heeft SKOFV een creatieve oplos-

sing bedacht: leerkrachten die geïnteresseerd zijn in 

een directeursfunctie intern opleiden tot directeur. 

Daarbij richt de stichting zich ook op vrouwen, omdat 

de functie gezamenlijk en parttime ingevuld kon wor-

den. Het bijzondere is dat het bestuur hiervoor een 

eigen interim-directeur in dienst heeft. Otto Vrijhof, 

interim-directeur en werkbegeleider binnen SKOFV: “Ik 

heb ook coaching en begeleiding van startende direc-

teuren in mijn pakket. Dat zie je niet vaak binnen ande-

re besturen. Het voordeel is dat ik de organisatie goed 

ken en niet ingewerkt hoef te worden. Ik kan direct 

aanhaken bij de ontwikkeling van de school, die in het 

verlengde ligt van het bestuursbeleid. Dat geldt voor 

alle 27 aangesloten scholen. Momenteel hebben vier 

daarvan geen directeur, drie hebben een interim-direc-

teur van buiten. Dat is een veel duurdere oplossing.”

Claudia Diepstraten en Gonny Moerkens zijn sinds 

1 april – onder begeleiding van Vrijhof – samen direc-

teur van De Zonnewijzer. Diepstraten werkt drie dagen 

en Moerkens vier. Diepstraten: “Ik ben vijftien jaar leer-

kracht geweest en dit is voor mij een nieuwe uitdaging 

op een ander niveau. Ik voel me nog wel onervaren, 

maar in de praktijk leer je ontzettend veel. 

Maar we vullen elkaar goed aan en verdelen de taken. 

Gonny houdt zich meer bezig met personeelszaken, ik 

met financiën en huisvesting. Voor onderwijskundige 

taken zijn we samen verantwoordelijk. Het voordeel 

met z’n tweeën is dat we veel met elkaar kunnen over-

leggen en feedback krijgen. Nadeel is dat je wel eens 

wat mist, omdat je niet elke dag op school bent. Het 

is prettig dat we begeleid worden door Otto, zodat 

we kunnen bespreken waar we tegenaan lopen. We 

oefenen ook in gesprekstechnieken, via een coachings-

bureau. De ouders reageren heel positief: ze vinden het 

leuk, twee vrouwen aan het roer.”

Vrijhof vindt coaching heel belangrijk, omdat veel 

startende directeuren afhaken vanwege onvoldoende 

begeleiding, de onvermijdelijke ‘waan van de dag’ of 

te weinig secretariële ondersteuning. “Wij konden zor-

gen voor drie ochtenden secretariële ondersteuning. 

Dan kunnen de directeuren zich bezighouden met de 

dingen waar het werkelijk om draait. Ik heb Claudia en 

Gonny een jaar lang aan de hand genomen en ze leren 

omgaan met de ‘waan van de dag’. Natuurlijk moeten 

ze wel de nodige (NSA-)competenties hebben, dus een 

assessment werd onderdeel van het programma.” Vrijhof 

heeft de AVS ingeschakeld om via het instrument ‘De 

Talentspotter’ meer nieuwe talenten te spotten. “Als 

leerkrachten competent blijken, kan ik in beeld komen 

voor het vervolgtraject. Misschien word ik in de toe-

komst zelfs fulltime ingezet, onder andere voor het 

coachen van startende (vrouwelijke) directeuren. Die 

moeten we immers zien te behouden!” <

> Otto	Vrijhof	was	een	van	de	deelnemers	aan	de	NSA	

Kennisdeeldag	‘Parelvissen	in	de	praktijk’	op	21	september	

van	dit	jaar.

> Ook	een	creatieve	probleemaanpak	op	uw	school?	

Mail	naar	communicatie@avs.nl	o.v.v.	‘Zo	kan	het	ook’.

‘Twee vrouwen aan het roer’

Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	problemen		

–	of	kansen	–	aan.	Stichting	Katholiek	Onderwijs	Flevoland/Veluwe	(SKOFV)	kon	geen	

directeur	vinden	voor	basisschool	De	Zonnewijzer	in	Dronten.	Uiteindelijk	werden	intern	

twee	leerkrachten	gevonden	die,	onder	begeleiding,	een	duo-functie	zijn	aangegaan.

Tekst Winnie Lafeber

> zo kan het ook

Claudia	Diepstraten	(rechts)	en	Gonny	Moerkens	zijn	sinds	
1	april,	onder	begeleiding	van	Otto	Vrijhof,	samen	directeur	van	
De	Zonnewijzer.
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Zo zwart-wit als hierboven geschetst ligt het natuur-

lijk niet. Behalve financiële aspecten, spelen sociale 

aspecten een rol. Ziekte van een leerkracht heeft altijd 

onderwijskundige gevolgen. En iedere werkgever weet 

dat ziekteverzuim meer kosten met zich meebrengt 

dan alleen de kosten voor een vervanger; zoals kosten 

voor de begeleiding van de zieke werknemer en het 

arbocontract. Bovendien zijn er allerlei ontwikkelingen 

die een optimaal ziekteverzuimbeleid noodzakelijk 

maken. Denk aan de niet meer verplichte verzekering 

van nieuwe werknemers bij het Vervangingsfonds en 

het achterwege blijven van ontslag van werknemers 

die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn. 

Redenen genoeg om het ziekteverzuim systematisch op 

te pakken en op bovenschools niveau aandacht te beste-

den aan het beperken van de instroom (preventie) en 

het bevorderen van de uitstroom (reïntegratie).

Geïsoleerd probleem
Te vaak nog wordt ziekteverzuim als een geïsoleerd 

probleem benaderd. Te weinig wordt systematisch 

naar ziekteverzuim gekeken. Dit begint al met het niet 

intern registreren en vooral analyseren van de ziekte-

verzuimcijfers. Hieronder worden drie personeelsin-

strumenten tegen het licht gehouden met het oog op 

het terugdringen van ziekteverzuim en van ontslagen 

op grond van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Functiedifferentiatie
Hoe gedifferentieerder functies zijn, hoe meer moge-

lijkheden tot herbenoeming of heraanstelling in een 

passende of een gangbare functie. Een leerkracht die 

niet meer direct met een grote groep leerlingen kan 

werken, kan wellicht als leerkrachtondersteuner actief 

blijven. Een andere mogelijkheid is om administratieve 

taken van de schoolleider, al dan niet in combinatie 

met organisatorische taken van de leerkracht (binnen 

een of een paar scholen), te clusteren tot een functie. 

Dit levert ruimte voor schoolleider en leerkracht om 

zich met hun core business bezig te houden.

Mobiliteit
Mobiliteit kan een zeer effectief instrument zijn, zeker als 

het gaat om situationeel ziekteverzuim. Het kan ingezet 

worden in het re-integratietraject, maar de voorkeur gaat 

uit naar het regelmatig systematisch nagaan of kwalitei-

ten van mensen op een bepaalde school wel tot hun recht 

komen en of mensen niet vastroesten. Mobiliteit kan een 

verfrissende impuls betekenen en daarmee ziekteverzuim 

voorkomen. Bij mobiliteit is meestal een andere school 

betrokken. Daarom ligt mobiliteit soms gevoelig. Maak het 

dus tot iets dat regelmatig plaatsvindt, bij iedere werkne-

mer tenminste eenmaal in de loopbaan. Hierdoor wordt 

het gewoner en raakt iedereen eraan gewend dat er gewis-

seld kan en soms moet worden. Zo kan een cultuur ont-

staan waarin mobiliteit een kans is voor de werknemer, in 

plaats van demotiverend te werken.

Loopbaanbeleid
Loopbaanbeleid kan preventief worden ingezet bij ziek-

teverzuim. Niet alleen tijdens de loopbaan binnen de 

school, maar ook in de levensloopbaan. Zoek, samen 

met de werknemer, naar een gezonde balans tussen 

draagkracht en draaglast.

Het is aan te bevelen deze instrumenten systematisch 

in te zetten en met elkaar te integreren. De tijd en ener-

gie die het kost om dit planmatig op te zetten zal zich 

echter terugverdienen in een gezonde, uitdagende en 

aantrekkelijke werkomgeving voor werknemers. <

Jannita	Witten	(j.witten@avs.nl)	is	adviseur	bij	de	
AVS	op	het	gebied	van	werkgeverszaken	(arbeids-

voorwaarden,	rechtspositie,	sociale	zekerheid	en	

personeelsbeleid).	Als	gecertificeerd	functiewaardeerder	zet	

ze	zich	ook	in	voor	functiewaardering.

Ziekteverzuim
Preventie	en	reïntegratie	op	bovenschools	niveau

Op	dit	moment	is	ziekteverzuim	in	het	onderwijs	maar	gedeeltelijk	het	probleem	van	de	

werkgever.	Die	‘voelt’	het	bijvoorbeeld	niet	in	zijn	beurs.	Want	in	het	onderwijs	bekostigt	

het	Vervangingsfonds	bij	ziekte	de	vervanger.	Na	twee	jaar	ziekte	wordt	de	werknemer	

ontslagen	en	is	het	‘probleem’	niet	meer	aanwezig...		Tekst Jannita Witten
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Het aangenomen wetsvoorstel impliceert het “wegne-

men van enkele knelpunten bij de leerlinggebonden 

financiering (LGF) en het opheffen van de landelijke 

commissie toezicht indicatiestelling”. Het besluit 

treedt in werking vanaf januari 2008.

Nieuw toezichtkader
Het nieuwe inspectietoezicht is risicogericht: de gege-

vens worden beheerd door CvI-net, een internetap-

plicatie waarin de Centra voor Indicatiestelling hun 

beslissingen rond indicatiestelling motiveren en rap-

porteren. Op basis van deze gegevens kan de Inspectie 

nagaan hoeveel indicaties er zijn afgegeven, voor welke 

onderwijssoorten et cetera. De Inspectie wil deze gege-

vens in de toekomst relateren aan additionele gegevens, 

zoals deelname aan het onderwijs, wachtlijsten, organi-

satie van het Regionaal Expertisecentrum (REC) om de 

kwaliteit van indicatiestelling integraal te beoordelen. 

De Inspectie kan zo de hele keten onderzoeken: van het 

onderwijs voorafgaand aan de verwijzing tot de indica-

tieprocedure (inclusief doorlooptijden van voortraject), 

de plaatsing van geïndiceerde leerlingen en de kwali-

teit van het (speciale) onderwijs aan de leerling.

Dit najaar wordt een proefonderzoek bij een tweetal 

REC’s ingezet om het voorgestelde kader te toetsen. In 

2008 wordt bij alle REC’s onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke taken. Dit 

moet per REC leiden tot een risicoprofiel dat bepalend 

is voor de intensiteit van het toezicht na 2008. Deze 

gegevens kunnen aanleiding zijn om het toezicht tus-

sentijds aan te passen. Versterking van het toezicht zal 

moeten leiden tot een betere beheersing van de ontwik-

keling van het aantal geïndiceerde leerlingen. Als er in 

een regio een sterke groei waarneembaar is, moet een 

REC de oorzaak aangeven.

Wijzigingen indicatiecriteria
De wijzigingen die in de indicatiecriteria worden aan-

gebracht zijn:

•  Formalisering combinatie ‘doof met een visuele handicap’: 
het huidige systeem mist de combinatie doof met 

een visueel handicap. Deze combinatie is nu toe-

gevoegd aan de onderwijssoorten voor meervoudig 

gehandicapte kinderen.

•  Cluster 2: wijziging in de indicatiestelling van leerlin-

gen met een Cochleair Implantaat (CI). Hierbij wordt 

gekeken naar a) de resultaten van de gehoortest en b) 

of de leerling doof of slechthorend is.

WOT en WEC gewijzigd
Toelichting	en	gevolgen

Begin	september	schreef	staatssecretaris	Dijksma	een	brief	aan	de	Tweede	Kamer	met	

een	toelichting	op	de	wijziging	van	de	Wet	op	de	expertisecentra	(WEC)	en	de	Wet	op	het	

onderwijstoezicht	(WOT).

Tekst Heike Sieber
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•  Cluster 3: aanpassing binnen de criteria ZMLK. Voor 

leerlingen met een IQ tussen 55 en 60 geldt in het 

vervolg dat het leerachterstandcriterium en de 

ontoereikendheid van de zorg binnen de reguliere 

zorgstructuur moet worden aangetoond.

•  Cluster 4: aanpassing criterium ‘beperking in de 

onderwijsparticipatie’. De onderbouwing voor de 

beperking in de onderwijsparticipatie voor cluster 4 

wordt altijd in een psychodiagnostische rapportage 

gemotiveerd. Verder wordt er in de criteria een uit-

splitsing gemaakt tussen algemene leervoorwaarden 

en extreem gedrag. Dit om een verdere objectivering 

te realiseren.

•  Concretisering van het criterium ‘ontoereikendheid van 
zorg’. Hiervan kan pas sprake zijn wanneer a) aange-

toond is dat in de reguliere school binnen de norma-

le zorgbreedte voorzieningen* zijn getroffen om het 

onderwijs aan te passen aan de handicap of stoornis 

van de leerling en b) aangetoond is dat vanuit het 

samenwerkingsverband (SWV) waar de reguliere 

school deel van uitmaakt aanvullende voorzienin-

gen** zijn getroffen als is gebleken dat de zorg van 

de reguliere school alleen niet toereikend is. 

Pas wanneer de zorg onder a) en b) niet toereikend blijkt, 

is er sprake van ontoereikende zorg die kan leiden tot 

een indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en 

LGF. Met deze concretisering krijgt het veld meer hand-

vatten voor wat er aan inzet van een reguliere school en 

het SWV verwacht mag worden. <

*  Voorbeelden: scholing van de groepsleerkracht, inzet van 
de ib’er, remedial teaching, de leerling in een andere groep 
plaatsten, et cetera.

**  Voorbeelden: bespreking van de leerling in de Permanente 
Commissie Leerlingenzorg, ambulante begeleiding vanuit 
het SWV, plaatsing bij een andere reguliere school van 
het SWV, plaatsing binnen het speciaal basisonderwijs, 
et cetera.

> De	brief	van	de	staatssecretaris	kunt	u	downloaden	

via	www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	Onderwijs	&	

Leerlingzorg	>	Speciaal	onderwijs.

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

Meepraten	over	
speciaal	basisonderwijs?
Kennis	Delen	op	www.avs.nl
>	Werkverbanden	>	Speciaal	basisonderwijs
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Op hoop en zegen
AVS,	Besturenraad,	Bond	KBO,	LVGS,	VBS	en	VOS/ABB	werken	samen	aan	de	oprichting	

van	één	sectororganisatie	voor	het	primair	onderwijs,	die	vanaf	begin	2008	de	

gemeenschappelijke	belangen	van	het	PO-veld	behartigt.	Het	proces	tot	de	vorming	

van	deze	organisatie	is	momenteel	in	volle	gang.	De	officiële	oprichtingsvergadering	is	

gepland	op	22	januari	2008.	AVS	voorzitter	Ton	Duif	werpt	een	beschouwende	blik	op	de	

te	varen	koers.

Tekst Ton Duif

Het is 22 januari 2008 en feest op de werf in Utrecht. 

Na vier jaar van tekenen, plannen, bouwen en creëren 

vaart het PO-schip voorzichtig de haven uit. De romp 

is immers klaar, het stuurhuis is provisorisch inge-

richt en een aantal bemanningsruimtes zijn gevuld. 

Afgebouwd is het nog lang niet, eigenlijk zijn alleen 

de reders betrokken en zijn de kapiteins geïnformeerd. 

Aan boord een kleine bemanning die een moeilijke 

taak heeft: het schip afbouwen terwijl het vaart. Nu 

maar hopen dat de eerste voorjaarsstormen nog even 

uitblijven. Op de kade is het nog een drukte van belang. 

Velen hebben het schip uitgezwaaid en het een goede 

reis gewenst. Soms met mixed feelings, want weer een 

concurrent erbij is immers niet altijd een aanlokkelijk 

vooruitzicht voor de reders. Maar gelukkig heeft de 

werf bij de bouw besloten het schip toe te rusten voor 

bulktransport in plaats van multifunctioneel te zijn. 

De aandeelhouders van de werf zijn misschien niet 

helemaal tevreden dat hun schip zo slecht toegerust 

de haven uitvaart, de kapiteins zijn ongerust over de 

veiligheid en toerusting, en de bemanning is straks 

ronduit ontevreden. Dus wordt het kiezen voordat het 

schip de haven goed en wel verlaten heeft: gaan de aan-

deelhouders investeren of de opvarenden?

De kranten en de overige media besteden er nog niet 

veel aandacht aan. Zo nieuw is het niet. Er varen meer 

van deze half afgebouwde schepen over de onderwijs-

zeeën, dus wat zou er nu anders zijn?

Deze metafoor kan gemakkelijk als volgt gelezen 

worden: de reders zijn de bestuurders van de bestu-

renorganisaties, de kapiteins de schoolleiders, de 

bemanning de leerkrachten en de aandeelhouders de 

schoolbestuurders in Nederland. Zij zijn betrokken bij 

het PO-schip en hebben belang bij een behouden en 

winstrijke vaart. De Sectororganisatie PO wordt straks 

van en voor de besturen en de scholen. Bestuurders zijn 

eindverantwoordelijk, schoolleiders zetten de koers 

uit en horen aan het roer te staan. Bij de start zal de 

‘PO-raad’ zich vooral bezighouden met het beheren van 

het werkgeversbelang, het niveau van de bekostiging en 

het algemene onderwijsbelang. Maar in de Nederlandse 

wetgeving zijn het de leden die uiteindelijk de koers 

bepalen. Wat verwachten zij van hun club? Een goede 

lobby die gericht is op het belang van de leden? 

Juridische dienstverlening van hoog niveau waar werk-

gevers een beroep op kunnen doen? Advies en onder-

steuning van besturen en schoolleiders, wel of niet zelf 

ontwikkeld en uitgevoerd? Een state of the art helpdesk, 

die goed bereikbaar is en betrouwbaar? Een intensief 

“Gelukkig heeft de werf bij de 
bouw besloten het schip toe 
te rusten voor bulktransport 
in plaats van multifunctioneel 
te zijn.”
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netwerk van bestuurders, schoolleiders en leerkrach-

ten waar de koers en de belangen van scholen worden 

besproken en gevoed? Een outstanding vertegenwoor-

diging van de PO-sector in media en richting politiek, 

zelfbewust en trots op wat we doen? Een sterke drang 

om te helpen bij de dagelijkse sores van bestuurders en 

schoolleiders? Een drive om de professionalisering ter 

harte te nemen?

Deze discussie zal ongetwijfeld in volle hevigheid los-

barsten. Een discussie waar de AVS zich zeker in zal 

mengen en mee zal aansturen. Maar het zijn de leden 

die straks de eindbeslissingen nemen, of de reders dat 

nu leuk vinden of niet. De AVS zet zich in voor een bre-

de en moderne sectororganisatie, zoals ook bij de bouw 

en het ontwerp nooit onder stoelen of banken gesto-

ken is. Veel van de huidige taken van de AVS ( behalve 

het vakbondsdeel) kunnen worden gebruikt om het 

PO-schip af te bouwen. Dan zal het een behouden vaart 

krijgen. Dat wensen we het op hoop en met zegen toe.

Meer weten?
De	Stuurgroep	Sectororganisatie	Primair	Onderwijs	in	

oprichting	wil	met	schoolleiders	en	-besturen	van	gedachten	

wisselen,	voordat	de	organisatie	daadwerkelijk	wordt	opgericht.	

Discussieer	ook	mee	over	de	vormgeving	en	(in)richting	van	de	

sectororganisatie	en	kom	naar	een	van	de	zeventien	regionale	

bijeenkomsten	die	in	november	plaatsvinden	op	diverse	

plaatsen	in	het	land:	Groningen,	Drachten,	Maastricht,	Zwolle,	

Rotterdam,	Arnhem,	Enschede,	Amsterdam,	Utrecht,	Alkmaar/

Uitgeest,	Den	Haag,	Hoogeveen,	Harderwijk,	Goes,	Den	Bosch/

Drunen,	Tilburg	en	Venlo.	

De	bijeenkomsten	starten	om	18.00	uur	(inloop	vanaf	17.30	uur)	

en	eindigen	om	20.30	uur.	Kijk	voor	data,	locaties,	tijdstippen	

en	documentatie	op	www.sectororganisatie-po.nl	of	
www.avs.nl	>	Belangenbehartiging	>	Sectororganisatie.

“Bij de start zal de ‘PO-raad’
zich vooral bezighouden met
het beheren van het werkgevers-
belang, het niveau van de 
bekostiging en het algemene 
onderwijsbelang.”

www.sectororganisatie-po.nl

Primair Onderwijs
Sectororganisatie
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Nieuw inspectietoezicht: 
wel of geen vooruitgang?
‘Kwaliteit	is	gewoon	doen	wat	je	belooft’

Vanaf	het	begin	van	dit	schooljaar	is	het	nieuwe	inspectietoezicht	van	toepassing.	

Het	toezicht	is	meer	risiocogestuurd,	de	eindopbrengsten	van	de	school	spelen	een	belangrijke	

rol	en	het	bestuur	is	het	aanspreekpunt	van	de	Onderwijsinspectie.	De	meningen	over	het	

nieuwe	toezicht	zijn	verdeeld.

Tekst Ans Aerts

Foto:	Hollandse	Hoogte
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“Hiervóór kreeg elke school één keer in de vier jaar een 

redelijk gestandaardiseerd inspectieonderzoek”, vertelt 

Leon Henkens, hoofdinspecteur Primair Onderwijs bij 

de Inspectie. De grote verandering is dat de Inspectie 

nu van iedere school elk jaar onderzoekt of zich risico’s 

voordoen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van drie 

informatiebronnen: de resultaten van de eindtoets, de 

jaarstukken en signalen die de Inspectie binnenkrijgt 

vanuit diverse bronnen, zoals ouders of de media. 

Henkens: “We willen meer aan de preventieve kant 

gaan werken en scholen er eerder op attenderen dat 

er risico’s zijn. Vervolgens is het hun taak deze aan te 

pakken.” Leny Tabak, coördinerend inspecteur bij de 

Onderwijsinspectie: “We hopen en verwachten dat het 

nieuwe inspectietoezicht er toe bijdraagt dat de periode 

dat scholen op een zwak of zeer zwak niveau functione-

ren behoorlijk verkort wordt.” Sommige zaken worden 

met het nieuwe toezicht strenger beoordeeld. Eerder 

bepaalde de Inspectie of een school voldoende scoorde 

op basis van een middeling van de eindresultaten van 

de laatste drie jaar. Nu geldt dat als bijvoorbeeld in 

het laatste jaar de eindresultaten substantieel lager 

zijn dan in de jaren daarvoor, de tussenopbrengsten 

worden opgevraagd. Ook als het gemiddelde voldoende 

is. Henkens: “In bijna alle gevallen zal dit dan in een 

gesprek met het bestuur aan de orde komen. Als de 

eindresultaten substantieel lager zijn, zien wij dat als 

een signaal dat er iets aan de hand kan zijn.”

Onvoldoende benut
Op diverse punten is er kritiek op het nieuwe inspec-

tietoezicht. Simone Walvisch, lid van het College van 

Bestuur Openbaar Onderwijs Almere: “De Inspectie 

heeft volgens de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) 

twee taken: toezicht houden en bijdragen aan de onder-

wijsverbetering. Het nieuwe inspectietoezicht voorziet 

alleen in de toezichthoudende taak. Vanuit die taak doet 

de Inspectie veel deskundigheid op, maar deze wordt 

onvoldoende benut. Er zou veel meer kunnen worden 

gedaan met de inspectiegegevens, dan nu het geval is. Zo 

zou er een evaluatie gemaakt kunnen worden van wat 

de gevolgen van Passend onderwijs zijn voor de kwaliteit 

van het onderwijs.” Dick van Hennik, voorzitter van het 

netwerk SOVO (Samenwerkingsverband van Organisaties 

voor Vernieuwingsonderwijs) is ook niet te spreken over 

het nieuwe inspectietoezicht. “Aan de ene kant heeft 

een school als taak kinderen bepaalde vaardigheden bij 

te brengen, zoals rekenen en taal. Aan de andere kant 

vinden we dat een school moet proberen zo goed moge-

lijk bij de individuele ontwikkeling van het kind aan te 

sluiten. Een toezichtkader, waarin het uitgangspunt is 

dat scholen voldoen aan standaarden en ze onderling 

worden vergeleken, is niet geschikt om die ontwikke-

ling te beoordelen. Zo hebben Vrije Scholen bijvoorbeeld 

besloten om het schrijfonderwijs pas op latere leeftijd 

te starten. Als dan een schrijfvaardigheidstoets afgeno-

men wordt bij zesjarigen, is de conclusie dat zo’n school 

slecht presteert.” Inspecteurs zouden rekening moeten 

houden met het schoolconcept en de Inspectie zou in 

feite een verlengstuk van de kwaliteitszorg moeten vor-

men, vindt Van Hennik. “Maar nu zullen inspecteurs 

gaan functioneren als handhavingsambtenaren, die 

slechts kijken naar de cijfertjes die een school ophoest 

en niet naar wat een school ondertussen presteert.”

Bestuur als aanspreekpunt
Het bestuur is met het nieuwe inspectietoezicht 

het aanspreekpunt van de Inspectie. Walvisch van 

Openbaar Onderwijs Almere vindt dat een goede 

zaak. “Dat is het bevoegd gezag en dus de partij die 

verantwoordelijk is.” Dat is ook de redenering van de 

Inspectie zelf. In het inspectiekader van de voorgaande 

vier jaar kwam het bestuur ook in beeld, maar pas 

aan het eind van het inspectieonderzoek en met name 

bij de zeer zwakke scholen. Coördinerend inspecteur 

Tabak: “Nu willen we één keer per jaar de besturen 

spreken. Het betreft dan niet alleen de risicoscholen, 

maar alle scholen. Dat doen we ook om, waar nodig, 

scholen sneller maatregelen te laten te treffen.” 

Schoolleiders zullen niet buiten beeld raken. Als de 

Inspectie met bestuurders in gesprek gaat, zullen er 

ook andere mensen aan tafel zitten, zoals de boven-

schools manager of de schoolleider, is de verwach-

ting. Ton Duif, voorzitter van de AVS heeft enerzijds 

begrip voor het feit dat het bestuur het aanspreekpunt 

wordt, maar de schoolleider zou de gesprekspartner 

moeten blijven, omdat hij sturing geeft aan het dage-

lijks beleid. Duif denkt dat de kans bestaat dat kleine 

besturen met één of twee scholen ervoor kiezen om 

samenwerking te zoeken met andere besturen om niet 

persoonlijk te kunnen worden aangesproken als er 

sprake is van risico’s. “Dat kan weer een impuls in de 

bestuurlijke schaalvergroting veroorzaken, wat niet in 

overeenstemming is met het kleinschalige denken van 

dit moment.” >

“Inspecteurs zullen nu gaan 
functioneren als handhavings-
ambtenaren, die slechts kijken 
naar de cijfertjes die een school 
ophoest en niet naar wat een 
school ondertussen presteert.”
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Ook de angst voor een nieuwe bureaucratische laag is 

aanwezig. Zo vreest Duif dat grote besturen zich gaan 

indekken en een bureaucratisch systeem gaan inrich-

ten om eventuele risico’s bij voorbaat op te vangen. De 

Inspectie vindt die vrees niet gegrond. Hoofdinspecteur 

Henkens: “We proberen er juist voor te zorgen dat de 

toezichtslast minder wordt. Als de eindresultaten geen 

reden tot zorg geven, wordt een school in dat betref-

fende jaar niet verder bevraagd.”

Resultaten meten
Maar ligt met het nieuwe inspectietoezicht de nadruk 

niet teveel de eindresultaten, zodat andere aspecten die 

de kwaliteit van het onderwijs en een school bepalen 

onderbelicht blijven? Henkens: “Die discussie hebben 

we al vaak gevoerd. De eindresultaten zijn belangrijk 

voor het vervolgonderwijs. Daar waar signalen zijn dat 

iets niet in orde is, kijken we ook naar andere aspecten, 

zoals de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs.” 

Anja Beekman, adjunct-directeur van basisschool de 

Kennemerpoort in Alkmaar, ziet de eindresultaten als 

een objectief meetinstrument. Maar alleen kijken naar 

de eindscores vindt ze niet voldoende. “Het is goed om 

een school in de praktijk bezig te zien en naar zaken 

als de werkwijze te kijken. Daarom is een bezoek van 

de Inspectie goed.” Simone Walvisch vindt dat er niet 

alleen aandacht moet uitgaan naar de eindresulta-

ten, maar ook naar de tussenopbrengsten. “Het is van 

belang om alle opbrengsten goed te analyseren. Als de 

leesresultaten in groep vier onvoldoende zijn, halen de 

kinderen dat in latere leerjaren nog wel in?”

Bredere focus
Sommige scholen vinden dat de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen onderbelicht blijft bij het 

inspectietoezicht. Henkens: “De meeste scholen gebrui-

ken voor het meten daarvan instrumenten die niet 

landelijk zijn geijkt. Als scholen willen dat de Inspectie 

breder naar de sociaal-emotionele ontwikkeling kijkt, 

moeten ze dat gestructureerder en betrouwbaarder 

in beeld brengen.” Een groot deel van de sociaal-emo-

tionele ontwikkeling van kinderen vindt bovendien 

buiten de school plaats, merkt Tabak op. Duif beaamt 

dit. Onderwijs bepaalt maar zo’n 20 procent van de ont-

wikkeling van kinderen. Verder spelen allerlei andere 

aspecten een rol, zoals familieomstandigheden, de 

sociale leefomgeving en de capaciteiten en talenten van 

een kind. Duif: “Dat betekent dat er, op het horizontale 

niveau, een verbinding moet worden gelegd tussen de 

school, het gezin en de maatschappij. Op die manier 

kan er een grotere verbetering van de eindresultaten 

worden behaald, dan wanneer alleen wordt gefocust 

op onderwijs. Dat blijkt ook uit internationaal onder-

zoek.” De Inspectie en de overheid zouden zich dan met 

name moeten toeleggen op toezicht op het reken- en 

taalonderwijs. Duif: “Daarvoor is een transparant sys-

teem noodzakelijk. En er moeten kwaliteitsstandaarden 

komen voor het inrichten van dat horizontale proces.”

Zelf kwaliteit toetsen
De Inspectie blijft ook de scholen waar niets aan de 

hand is, één keer in de vier jaar bezoeken. Dat gebeurt 

bij voorkeur onaangekondigd. Maar eigenlijk zouden 

scholen veel meer zelf kunnen onderzoeken of hun 

kwaliteit op orde is. Besturen en directies kunnen de 

gegevens van de eind- en tussenopbrengsten ook zelf 

analyseren om zicht te krijgen op de eigen kwaliteit en 

de eigen resultaten, redeneert de Inspectie. Henkens: 

“Dat gebeurt nog veel te weinig.” In de praktijk is voor 

sommige scholen een inspectiebezoek een stok achter 

de deur om de kwaliteit op orde te houden. Duif vindt 

niet dat het inspectietoezicht als een soort gratis kwa-

liteitscontrole zou moeten fungeren. “Als een school 

een goede, moderne organisatie is, heeft ze de eigen 

interne kwaliteitscontrole op orde. Die is dan ook 

transparant. Kwaliteit is gewoon doen wat je belooft.” 

Ook Walvisch vindt dat scholen zelf hun kwaliteit op 

orde moeten houden. “In Almere proberen we nu een 

systeem voor kwaliteitszorg te ontwikkelen, waarbij we 

niet alleen maar kijken of de processen op orde zijn, 

maar ook of de kwaliteit goed genoeg is in vergelijking 

met andere scholen. Ik zou graag willen dat het interne 

toezicht door het schoolbestuur en het externe toe-

zicht door de Inspectie op elkaar aansluiten. Dan is een 

schoolbezoek door de Inspectie aanvullend op wat een 

schoolbestuur kan doen. Een schoolbestuur heeft geen 

onafhankelijke blik en kan niet op didactisch niveau 

beoordelen.” <

“Als scholen willen dat de 
Inspectie breder naar de sociaal-
emotionele ontwikkeling kijkt, 
moeten ze dat gestructureerder 
en betrouwbaarder in beeld 
brengen.”
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Vernieuwend onderwijs 
betekent radicale omslag
Een	kijkje	in	de	keuken	van	vernieuwingsscholen

Terwijl	de	parlementaire	onderzoekscommissie	de	opbrengst	van	het	nieuwe	leren	

onderzoekt,	maakte	een	groepje	nieuwsgierige	schoolleiders	en	leerkrachten	een	toer	

langs	scholen	voor	vernieuwend	onderwijs.	Waarom	hebben	deze	scholen	zo’n	ingrijpende	

keuze	gemaakt?	En	wat	vinden	zij	van	de	kritiek?	Over	kiezen,	starten	en	volhouden.

Tekst Sep Schaffers

Foto’s:	Rikie	van	Blijswijk	en	Merlijn	Wentzel
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In opdracht van de stichting Lucas Onderwijs organi-

seerde de LeerSchool (www.leerschool.nl) begin okto-

ber een reis van een week langs vijf basisscholen, een 

sbo-school en een school voor voortgezet onderwijs. 

Overeenkomst tussen deze scholen is de radicale keuze 

die ze gemaakt hebben voor vernieuwend onderwijs. 

De twaalf leerkrachten en directeuren die meegingen 

on tour keken zelf uitgebreid rond. Op basisschool de 

Wittering.nl in de nieuwe Rosmalense wijk De Groote 

Wielen brengt directeur Ton van Rijn de essentie van 

vernieuwend onderwijs heel duidelijk naar voren. “In 

elke schoolgids lees je dat het kind centraal staat, maar 

is dat ook zo? Vaak staat de methode centraal in plaats 

van het kind. Dat komt omdat we gewend zijn les te 

geven op de manier zoals we zelf ook les hebben gehad. 

Alleen past dat niet meer in deze tijd.” Uitgaan van het 

kind vergt volgens Van Rijn een andere benadering. Is 

de leerkracht in staat aan het gedrag van een kind te 

zien wat zijn behoefte is? Authenticiteit van de leer-

kracht is hierbij het toverwoord. Door kinderen te leren 

autonoom te worden en keuzes te maken komen ze bij 

hun drive. “Wij zijn hier op school ook bezig met opvoe-

den. Daarom vinden we de kwaliteit van onze commu-

nicatie met kinderen zo belangrijk.”

Avontuurlijke hoeken
Wat meteen opvalt is hoe anders vernieuwend onder-

wijs eruit ziet. Klaslokalen met dichte deuren hebben 

plaats gemaakt voor met zorg ingerichte open ruimtes. 

Daarbinnen zijn ‘workshopruimtes’, ateliers of avon-

tuurlijke hoeken gemaakt. Opvallend is de enorme 

 verscheidenheid aan spel- en leermaterialen. Overal 

praten, lopen en spelen kinderen door elkaar. 

Ze zijn ofwel bezig met individuele opdrachten of wer-

ken samen in kleine groepjes. Van het rumoer lijken ze 

zelf weinig last te hebben. Een ib’er die het gedrag van 

de kinderen gadeslaat merkt op: “Deze kinderen komen 

heel betrokken over en zien er ontspannen uit. Ze heb-

ben hier veel meer bewegingsvrijheid.” Ook de werk-

vormen zijn anders. Op basisschool De Klaverweide in 

Almere bedenken leerlingen ‘onderzoeksvragen’ met 

als resultaat een ‘prestatie’ zoals jumpstyle-les geven of 

een kerstdiner organiseren. Op de Wittering.nl ontdek-

ken kinderen uit de onderbouw aan de hand van het 

kernconcept ‘macht’ dat je ook tijdens dansen de baas 

kunt zijn. Computers, boeken, avontuurlijke buiten-

ruimtes, Klokhuis-filmpjes; alles wordt gebruikt om 

actief en intrinsiek leren te bevorderen. Leren is niet 

alleen kennis opdoen maar ook nieuwe vaardigheden 

en inzichten. En leerkrachten zijn allang niet meer het 

middelpunt van de klas. In hun nieuwe rol als begelei-

der bewegen ze zich onopvallend tussen de kinderen 

door. Een meegereisde leerkracht wordt bevestigd in 

wat ze zelf al doet op haar eigen school: “Op deze scho-

len krijgen kinderen, net als bij mij in de klas, ook de 

ruimte om hun nieuwsgierigheid uit te leven. Alleen 

gebeurt dat hier in de hele school.” >

“In elke schoolgids lees je dat 
het kind centraal staat, maar is 
dat ook zo?”
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Lef
De Klaverweide was in 2003 de eerste basisschool in 

Nederland waar de stap naar Natuurlijk Leren werd 

gezet. Voor directeur Herman Kolthof was ‘een beetje 

vernieuwen’ niet aan de orde. “Je moet durven kantelen 

als je echt wilt aansluiten op kinderen en een krachtige 

leeromgeving wilt aanbieden. Wij werken hier zonder 

methodes en daar is een team met lef voor nodig.” 

Ook de Wittering.nl maakte een radicale keuze voor 

vernieuwend onderwijs en dacht samen met de KPC 

Groep een ‘herontwerp’ van het primair onderwijs uit. 

Op basis van dit eigen concept ging in 2004 een nieuwe 

school met twintig leerlingen van start. 

Een bezoekende schoolleider uit Den Haag heeft de 

verhalen van beide directeuren als een spons geabsor-

beerd. ”Wat ik aan hen zo bewonder is de duidelijke 

keuze die ze hebben gemaakt. Allebei hebben ze een 

heldere en goed geformuleerde visie. Kinderen leren 

in deze onderwijsvorm ook veel sneller de taal. Dat 

spreekt me, gezien de taalarme populatie op mijn 

school, wel aan. Een minder positief punt is de werk-

druk, die zo te zien behoorlijk hoog ligt.”

De adjunct-directeur van een SBO-school in Den Haag 

is meegegaan omdat ze graag zelf wil ervaren hoe het 

leerklimaat is. “Op mijn school hebben we al gekozen 

voor een nieuw onderwijssysteem, maar we staan nog 

aan het begin. Onze kinderen vinden het moeilijk om 

taal en rekenen uit boekjes te leren en daarom kiezen 

we voor projectonderwijs. Hier zie ik hoe leerkrach-

ten de leerlingen stimuleren zoveel mogelijk zelf te 

doen. Opvallend is ook de uitdagende leeromgeving. 

Vertrouwen hebben in kinderen en durven veranderen, 

daar gaat het om.”

“We willen kinderen afleveren 
die niet alleen goed zijn in 
rekenen en taal, maar ook 
evenwichtig zijn en zich goed 
staande kunnen houden in het 
voortgezet onderwijs.”
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Kritiek
Op de Wittering.nl is het ‘herontwerp’ ingevoerd, 

maar worden sommige leerlijnen nog meer uitge-

werkt. Directeur Van Rijn: “Kunstzinnige vorming 

beslaat een derde deel van ons onderwijs en dat gaan 

we gedetailleerder beschrijven. We willen kinderen 

afleveren die niet alleen goed zijn in rekenen en 

taal, maar ook evenwichtig zijn en zich goed staande 

kunnen houden in het voortgezet onderwijs.” 

De kritiek op vernieuwend onderwijs trekt hij zich 

niet persoonlijk aan. “Kerndoelen, resultaten en 

inspectierapporten zijn op onze school net zo belang-

rijk als op een traditionele school. Daarom moet er 

ook goed onderzoek komen naar de effecten van het 

nieuwe leren.” Kolthof van De Klaverweide heeft met 

vragen stellen aan de leerkrachten in zijn team veel 

bereikt. Elkaar vinden op basis van argumenten en 

zelf verantwoordelijkheid nemen heeft zijn vruchten 

afgeworpen. 

“In het begin haalden sommige ouders hun kinderen 

van school. Dat was een moeilijke situatie, maar inmid-

dels is deze school een hotspot voor mensen die geïnte-

resseerd zijn in vernieuwend onderwijs.” Bewijs dat het 

goed gaat is de afname van leer- en gedragsproblemen 

en de hoge scores. Vier jaar geleden voelde Kolthof zich 

nog aangevallen als er, vaak ongenuanceerde, kritiek 

op vernieuwend onderwijs werd gegeven. Inmiddels is 

hij zekerder en rustiger geworden. “Goede inspectierap-

porten en Cito-scores laten zien dat we het op cognitief 

gebied uitstekend doen. Wat op deze school net zo hard 

telt, zijn de resultaten op persoonlijk en sociaal-emotio-

neel gebied. Ouders en andere mensen die hier komen 

zeggen dat de sfeer goed is, dat er minder ruzie is en 

dat de kinderen gemotiveerd zijn.” <

De leerkrachten en directeuren die aan de toer meede-

den benadrukken de meerwaarde van zelf gaan kijken 

op scholen voor vernieuwend onderwijs. Hun kennis is 

nu gebaseerd op meedoen in plaats van droge informa-

tie uit een boekje. Of ze radicaal omgaan hangt ervan 

af of ze het ‘thuisfront’ weten te overtuigen.

Meer weten?
www.deleerschool.nl
www.wittering.nl
www.deklaverweide.nl

“Hier zie ik hoe leerkrachten 
de leerlingen stimuleren zoveel 
mogelijk zelf te doen.”
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Keuzes maken 
rondom pensioen
Mijn	ABP

Om	ervoor	te	zorgen	dat	werknemers	goede,	afgewogen	keuzes	kunnen	maken	die	zijn	

afgestemd	op	hun	persoonlijke	situatie	en	wensen	is	MijnABP	vernieuwd.	Stap	voor	stap	

kunnen	zij	nu	het	effect	bekijken	van	de	mogelijkheden	rondom	pensioen	of	van	situaties	

als	arbeidsongeschiktheid.	Ook	het	pensioen	voor	eventuele	ex-partner(s)	wordt	getoond.

Tekst Karin Pieper, ABP

Tot nu toe was het maken van pensioenkeuzes niet een-

voudig. Daarom laat MijnABP stap voor stap zien wat 

een bepaalde keuze betekent voor het toekomstig pen-

sioen. In grafieken en netto bedragen per maand.

Als bijvoorbeeld voor een werknemer het ABP Keuze-

Pensioen geldt, dan ziet hij eerst hoeveel pensioen hij 

op zijn 65e ontvangt. Als hij een tijdje in het buiten-

land heeft gewoond en/of gewerkt, ziet hij het effect op 

zijn AOW. Hij kan ook bekijken wat het voor zijn pen-

sioen betekent als hij zijn ABP KeuzePensioen verhoogt 

met een deel van het nabestaandenpensioen.

In de volgende stappen kan de werknemer het effect van 

een andere pensioenleeftijd, deeltijdpensioen en het 

variëren van het pensioenbedrag bekijken. Hij kiest voor 

een hoger pensioen vóór 65 jaar en een lager pensioen 

erna. Of andersom. Daarbij wordt automatisch gecheckt 

of de bedragen binnen de fiscale grenzen blijven.

Tenslotte ziet hij een overzicht van de door hem 

gemaakte keuzes. Overigens maakt hij zijn definitieve 

keuze pas vlak voordat hij met pensioen gaat.

Geldt voor de werknemer FPU, dan ziet hij eerst hoe-

veel pensioen hij op zijn 65e ontvangt. In de volgende 

stap kan hij het effect van een andere pensioenleeftijd 

bekijken.

Pensioen aanvragen via internet
Als de werknemer tevreden is over het getoonde 

resultaat én hij kan binnen zes maanden met ABP 

KeuzePensioen, dan kan hij zijn pensioen aanvragen op 

MijnABP. Kan hij binnen vier maanden met FPU, dan 

kan hij op MijnABP een FPU-offerte aanvragen. 

De offerte die hij op het scherm ziet, ontvangt hij ook 

met de post. Samen met de werkgever kan hij vervol-

gens zijn FPU definitief aanvragen. Voordeel is dat hij 

het effect van alle keuzemogelijkheden eerst rustig zelf 

kan bekijken, voordat hij een offerte aanvraagt.

Vanaf dit jaar krijgt in principe iedereen een Uniform 

Pensioen overzicht. Daarin ziet de werknemer hoeveel 

pensioen hij straks krijgt, uitgaande van zijn situatie 

op 1 januari 2007. Is zijn situatie inmiddels veranderd, 

dan vindt hij deze terug op MijnABP. Elke maand actu-

aliseert ABP gegevens, zoals salaris en deeltijdfactor. 

Daardoor is MijnABP actueler dan het meest recente 

pensioenoverzicht. <

Meer weten?
MijnABP	is	te	vinden	op	www.abp.nl.	Nog	niet	alle	werkne-

mers	kunnen	alle	mogelijkheden	van	MijnABP	benutten.	ABP	

werkt	hier	hard	aan	door	de	komende	maanden	de	moge-

lijkheden	verder	uit	te	bouwen.	Mail	voor	technische	vragen	

over	MijnABP	naar webmanager@abp.nl
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Maak	werk	van	uw	professionele	ontwikkeling:	volg	

een	opleiding,	training,	een-	of	tweedaagse	bij	de	

AVS.	Uw	vragen	staan	centraal	en	het	verrijkt	uw	

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

en	maatschappelijke	verantwoordelijkheid.	Bekijk	het	

aanbod	van	de	AVS	School	for	Leadership.

Heeft	u	een	specifieke	vraag	voor	uzelf	of	uw	team?	

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

werk	training	volgen?		Alle	trainingen	kunnen	we	aanpassen	

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

De	AVS	Professionaliseringsgids	aanvragen?	Mail		

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

AVS	School	for	Leadership/maatwerk	en	advies.

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

	 Raadpleeg	de	professionaliseringsgids	2007–2008

Haal het beste uit uzelf en uw team

goed onderwijs door goed management
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De conciërge terug op elke school

Goed onderwijs is de basis van de samenleving. Als we 

zorgen voor goed onderwijs heeft iedereen een goede 

start, waarmee bijna iedereen het beste uit zichzelf kan 

halen. Onderwijs maakt mensen namelijk weerbaar. 

Hoewel veel mensen dit vinden, doen we in Nederland 

toch te weinig om goed onderwijs mogelijk te maken.

Voor goed onderwijs zijn in de eerste plaats goede 

leerkrachten nodig. En daar wringt de schoen op dit 

moment: veel jongeren peinzen er niet over om het 

onderwijs in te gaan. Niet dat ze niet willen lesge-

ven, maar ze vinden dat het leraarschap slecht wordt 

beloond. Ik heb daarom voorgesteld aan de minister om 

het advies van Rinnooy Kan op te volgen door de lera-

rensalarissen te verhogen en meer geld vrij te maken 

voor scholingsmogelijkheden van leerkrachten. Zelf 

reserveren wij hier in onze tegenbegroting 500 miljoen 

euro voor.

Directeuren moeten in staat worden gesteld te werken 

aan de kwaliteit van hun school. Ze komen nu vaak 

letterlijk handen tekort. Om te laten zien dat het ook 

heel anders kan, wijs ik mensen wel eens op de eerste 

helft van de vorige eeuw. Een leerkracht verdiende toen 

evenveel als een Kamerlid. Nu begrijp ik dat dat onhaal-

baar is, maar het is wel een spiegel die het verleden ons 

hier voorhoudt: hoe belangrijk vinden we leerkrachten 

nu echt als maatschappij? Het salaris is wat mij betreft 

een belangrijke stap, maar het is niet de enige. Ook op 

andere manieren moeten we positie van de leerkracht 

verbeteren.

Zo wil ik bijvoorbeeld dat er op elke school een betaal-

de conciërge komt. Dé aangewezen persoon om de 

veiligheid te bewaren op scholen, maar ook om allerlei 

ondersteunende taken uit te voeren die leerkrachten 

en schoolleiders op dit moment zelf moeten doen. 

Daarom pleit ik al langere tijd voor het aanstellen van 

een conciërge op iedere basisschool. En dan heb ik het 

over vaste en volwaardige krachten, niet over partici-

patiebanen, brugbanen of andere kunstgrepen die het 

kabinet nu voorstelt. Een school moet op een conciërge 

kunnen bouwen, en de conciërge moet de zekerheid 

hebben niet bij de eerste de beste bezuinigingsronde 

weer op straat te staan. Of, in het geval van herkeurde 

WAO-ers, na twee jaar moeten doorstromen naar een 

andere functie. D66 wil deze mensen een echte baan 

geven, waarin ze zichzelf weer kunnen ontplooien en 

een vaste waarde voor de school vormen.

Want een goede school verdient een sterk ondersteu-

nend team met volwaardige conciërges en voldoende 

administratief personeel. Pas als aan alle randvoor-

waarden voor een school wordt voldaan, kunnen de 

leerkrachten weer volledig voor de klas staan en krijgen 

ze de ruimte om, boven alles, echt leerkracht te zijn. 

We moeten ons er allemaal – ook de leerkrachten zelf – 

veel meer bewust van worden dat het leraarschap een 

belangrijk vak is. Advocaten nemen niet zelf de tele-

foon aan en laten niet zelf de gasten binnen. Daarvoor 

huren ze ondersteunend personeel in. Artsen worden 

ondersteund door verplegers en ander personeel. Op 

mijn ideale school heeft de leerkracht een soortgelijke 

positie. Hij of zij zal hierdoor ook zelfbewuster worden 

en meer gezag uitstralen.

In die school, die volgens mij ook nú mogelijk is en 

geen verre toekomstmuziek hoeft te zijn, krijgt ieder-

een de kans het beste uit zichzelf te halen en investeren 

we daadkrachtig in de toekomst. Veel leerlingen zullen 

geïnspireerd raken door hun leerkracht en bij thuis-

komst aan hun ouders vertellen: ‘Mam en pap, ik wil 

later leerkracht worden’. <

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	

Alexander Pechtold:	partijleider,	fractievoorzitter	en	woord-

voerder	Onderwijs	namens	de	D66	in	de	Tweede	Kamer.

> politieke column
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School	for
Leadership

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

Trainingen & opleidingen

December	2007
Training/opleiding	 Data		 Trainer/adviseur

•	Gesprekstechnieken	vanuit	moed	en	betrokkenheid		 7/19	december	en	11/18	januari		 Pauline	Boogerd	en	Magda	Snijders

•	Omgaan	met	conflicten	 12	en	13	december	 Jan	Tolhuijs

•	Human	Dynamics	en	leidinggeven		 13	en	14	december	 Anita	Burlet

Januari	2008
Training/opleiding	 Data		 Trainer/adviseur

•	Voor-	en	naschoolse	opvang	in	het	speciaal	onderwijs		 15	januari		 Heike	Sieber

•	Taakbeleid	als	opmaat	naar	professioneel	personeel		 15	januari		 Eelco	Dam

•	Thema	tweedaagse	Passend	onderwijs		 16	en	17	januari		 Jos	Hagens

•	Hoe	IPB-proof	bent	u?		 17	januari	 Magda	Snijders

•	Financiële	verslaggeving		 17	januari	 Lex	Albers	en	Carlo	Juffermans

•	De	balanced	score	card	in	perspectief		 18	januari	 Nicole	van	Dartel

•	Een	coalitie	met	ouders		 22	januari	 Magda	Snijders

•	Gesprekkencyclus		 29	januari	 Eelco	Dam

•	Financiële	verantwoording		 30	januari	 Lex	Albers	en	Carlo	Juffermans

•	Omgaan	met	conflicten		 30	en	31	januari	 Jan	Tolhuijs

(onder	voorbehoud)

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

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

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

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

kwaliteit.	Deze	minileergang	is	geschikt	voor	veelzijdige,	gedreven	

managers	met	behoefte	aan	verdieping	op	relevante	onderwerpen	

en	die	willen	groeien	als	professional.	De	uitvoerende	trainers	zijn	

specialisten	op	het	specifieke	onderwerp	dat	zij	behandelen.	

Aan	de	orde	komen:

•	Sturen	met	geld	(29	november)

•	Effectief	presenteren	en	communiceren	(17	december)

•	Wat	beweegt	mensen?	/	Veranderen	(10/11	januari	2008)

•	Mediation	/	Casus	met	een	jurist	(14	februari	2008)

•	Resultaatgericht	managen	(6	maart	2008)

Voor	elk	onderdeel	kunt	u	zich	ook	los	inschrijven!	

Voor	wie	het	hele	traject	volgt,	vinden	op	twee	momenten	indivi-

duele	coachings-	of	supervisiegesprekken	plaats,	om	optimaal	te	

kunnen	reflecteren	op	het	individuele	ontwikkelproces.	

	

Doelgroep:	ervaren	schoolleiders	met	een	hoog	ambitieniveau

Uitvoering:	Jan	Tolhuijs	e.a.

Kosten:	leden	t	2.350	/	niet-leden	t	2.650	

Meer informatie:	AVS,	Anita	Baggerman,	a.baggerman@avs.nl	
of	Jan	Tolhuijs,	j.tolhuijs@avs.nl,	tel.	030–2361010.
NB:	de	minileergang	wordt	ook	als	maatwerktraject	aangeboden.	

Kosten:	op	basis	van	een	persoonlijk	gesprek	volgt	een	vrij-

blijvende	offerte.

Tweedaagse

Human Dynamics trainings-
programma (deel 2)
In	een	maatschappij	waar	een	steeds	groter	beroep	wordt	

gedaan	op	de	menselijke	flexibiliteit	en	creativiteit,	biedt	Human	

Dynamics	inzicht	in	eigen	en	groepsprocessen,	de	eigen	behoefte	

in	communicatie	en	die	van	anderen,	de	verschillen	in	leren	en	

waarnemen.	Een	beproefde	methodiek	om	op	dynamische	wijze	

de	verschillen	in	houding	en	gedrag	te	verhelderen	en	werkbaar	

te	maken:	ongeacht	leeftijd,	ras,	cultuur	of	geslacht.	Het	benutten	

van	dit	inzicht	leidt	ertoe	dat	de	teamprestaties	meer	opleveren	

dan	de	som	van	de	activiteiten	van	een	aantal	leden.	Ook	is	er	aan-

dacht	voor	effectiviteit	in	zowel	communicatie	als	samenwerken.

De	tweede	tweedaagse	training	richt	zich	op	het	praktisch	

omgaan	met	verschillen	in	de	dagelijkse	probleemaanpak,	

samenwerking,	teameffectiviteit	en	leidinggeven	aan	teams.	De	

inzichten	en	vaardigheden	na	de	training	hebben	een	directe	en	

duurzame	invloed	op	de	persoonlijke	effectiviteit.	Niet	alleen	

individueel,	maar	ook	in	teamverband	wordt	er	een	zelfsturende	

ontwikkeling	in	gang	gezet,	die	leidt	tot	meer	begrip	en	waarde-

ring	voor	onderlinge	verschillen.

Doelgroep:	Iedereen	binnen	het	basisonderwijs	die	geïnteres-

seerd	is	in	gedrags-	en	cultuurveranderingen	ter	ondersteuning	

van	persoonlijke	en/of	organisatorische	ontwikkeling.	

Data:	22	en	23	november	2007	

Uitvoering:	Anita	Burlet	i.s.m.	Interstudie/NDO

Kosten:	t	1100	(leden	en	niet-leden)

Opleiding

De juiste interim-manager op 
de juiste plaats
Op	basis	van	de	goede	ervaringen	en	het	succes	van	de	eerste	

lichting	van	de	opleiding	‘De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	

plaats’	start	de	AVS	opnieuw	een	traject	in	december.	Steeds	

vaker	doet	een	bestuur	een	beroep	op	haar	directeuren	om	

voor	korte	of	langere	tijd	leiding	te	geven	aan	een	school	onder	

hetzelfde	bestuur,	waar	even	geen	directeur	functioneert.	Dat	

lijkt	meer	van	hetzelfde,	maar	niets	is	minder	waar.	Interim-

management	kent	eigen	regels	en	wetten	en	het	is	voor	alle	par-

tijen	beter	dat	degene	die	het	interim-schap	gaat	uitvoeren	van	

de	hoed	en	de	rand	op	de	hoogte	is.	

Tijdens	de	opleiding	leren	deelnemers	in	de	praktijk	waar	suc-

cessen	te	behalen	zijn	en	waar	voetangels	en	klemmen	kunnen	

liggen.	De	specifieke	samenwerking	met	De	Roo	Management	

&	Advies,	een	bureau	dat	ruime	ervaring	heeft	met	interim-

management	in	het	primair	onderwijs,	werpt	meteen	vruchten	af.	

Deelnemers	krijgen	de	kans	om	echt	in	de	keuken	van	interim-

management	te	kijken	en	bekwaam	te	worden	in	deze	tak	van	

sport.	De	opleiding	voldoet	aan	de	eisen	van	het	keurmerk	regis-

teropleidingen.	Via	De	Roo	bestaat	bovendien	de	mogelijkheid	

om	als	interim-manager	aan	de	slag	te	gaan,	ondersteund	door	

mensen	met	ervaring	in	het	interim-werk.

Startdatum:	4	of	6	december	2007	(intakegesprekken)

Kosten:	t	3950	(leden	en	niet-leden)

Meer informatie:	AVS,	secretariaat	Anita	Baggerman,	

a.baggerman@avs.nl	of	Trieneke	van	Manen,	

t.vanmanen@avs.nl,	tel.	030–2361010.
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> Conferentie

Taal en lezen
De	kwaliteit	van	het	taal-	en	leesonderwijs	is	een	actueel	

thema.	Verschillende	onderzoeken,	onder	andere	van	de	

Onderwijsinspectie	en	de	Onderwijsraad,	laten	zien	dat	het	taal-	

en	leesonderwijs	een	aantal	knelpunten	kent.	Op	27	november	

organiseert	CPS	een	conferentie	over	taal	en	lezen	in	het	basis-

onderwijs.	Onderwerpen:	beter	omgaan	met	leesstrategieën,	de	

leescoach,	het	signaleren	van	potentiële	risicolezers	in	groep	1	en	

2,	begrijpend	luisteren,	leesmotivatie,	et	cetera.	Surf	voor	meer	

informatie	en	aanmelden	naar	www.cpsacademie.nl

> Website

Spelletjesplein.nl
Op	internet	bestaat	een	overvloed	aan	spelletjes	voor	kinderen.	

De	website	www.spelletjesplein.nl	geeft	een	overzicht	van	
online	spelletjes	met	vaak	een	educatief	element.	De	spelletjes	

staan	gerangschikt	op	vakgebied	of	onderwerp	en	zijn	voorname-

lijk	bedoeld	voor	kinderen	uit	het	basisonderwijs.	Elk	spelletje	op	

de	site	is	voorzien	van	een	beknopte	uitleg.	Spelbeschrijvingen	

kunnen	worden	voorgelezen	en	de	tekstgrootte	op	de	site	kan	

aangepast	worden,	waardoor	deze	toegankelijker	wordt	voor	

kinderen	met	visuele	en/of	leesproblemen.	Spelletjesplein.nl	is	

een	initiatief	van	Sipke	Kloosterman,	leerkracht	in	het	speciaal	

basisonderwijs.

> Werkconferentie

Kunst en cultuur in brede 
school en bso
Hoe	breng	je	kinderen	in	aanraking	met	kunst	en	cultuur?	

Daarover	spreken	staatssecretaris	Sharon	Dijksma	en	Martin	

Huls,	gedeputeerde	van	de	provincie	Zuid-Holland	op	21	novem-

ber	tijdens	de	werkconferentie	‘Kunst	en	cultuur	in	Brede	School	

en	Buitenschoolse	Opvang’	in	Theater	Concordia	in	Den	Haag.	

De	conferentie,	die	beleid	en	praktijk	verbindt,	toont	de	huidige	

stand	van	zaken	op	dit	gebied.	Om	kunst-	en	cultuurprojecten	

binnen	de	genoemde	context	in	te	zetten	is	samenwerking	

nodig	tussen	scholen,	cultuurinstellingen,	gemeenten	en	kin-

deropvangorganisaties.	Daarom	komen	tijdens	de	conferentie	

ook	ervaringen	met	samenwerkingsverbanden	aan	de	orde,	

zoals	Brede	Schoolnetwerken	binnen	gemeenten.	Doelgroep:	

directies	en	leerkrachten	van	basisscholen,	groepsleiders	

en	beleidsmakers	van	kinderopvangorganisaties,	culturele	

instellingen	en	gemeenten.	Meer	informatie	en	inschrijven:	

www.kunstgebouw.nl/bredeschool
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> Publicatie

Begin niet met roken
‘Begin	niet	met	roken’	is	een	boekje	voor	kinderen	die	een	

nieuwe	stap	gaan	maken	naar	het	voortgezet	onderwijs	en	de	

basisschool	gaan	verlaten (12	tot	15	jaar).	Via	onder	andere	puz-
zels	en	cartoons	leren	kinderen	over	zaken	als	verslaving,	gedrag	

en	andere	aspecten	die	met	roken	te	maken	hebben. De	publi-
catie	biedt	informatie	en	inzicht	om	er	bewust	voor	te	kiezen	om	

niet	te	gaan	roken.	Na	het	lezen	van	het	boekje	weten	kinderen	

wat	roken	betekent,	welke	nadelen	het	heeft	en	hoe	roken	een	

gewoonte	kan	worden.	Bovendien	leren	ze	valkuilen	herkennen,	

zodat	zij	die	kunnen	vermijden.	Dat	geldt	ook	voor	andere	ver-

slavende	middelen.	Bestellen:	www.befitt.nl.	Reservering	voor	
levering	in	mei/juni	2008,	wanneer	kinderen	de	basisschool	gaan	

verlaten,	is	mogelijk.

> Jaarcongres

Buitenschoolse opvang regelen
Op	papier	is	de	buitenschoolse	opvang	goed	geregeld,	maar	in	de	

praktijk	valt	het	vaak	nog	tegen.	Wederzijdse	verwachtingen	en	

taakverdeling	tussen	school	en	opvangorganisatie	zijn	niet	altijd	

even	duidelijk.	Op	20	november	organiseert	Elsevier	Congressen	

het	3e	jaarcongres	‘Actualiteiten	voor-	en	naschoolse	opvang’.	In	

één	dag	wordt	u	bijgepraat	over	het	nieuwe	beleidsprogramma	in	

relatie	tot	bso	en	dagarrangementen,	de	juridische	aspecten	van	

dagarrangementen	en	over	alternatieve	oplossingen	voor	ruim-

tegebrek	en	personeelstekort.	Meer	informatie	en	inschrijven:	

www.elseviercongressen.nl

> Publicatie

Werken met (digitale) 
portfolio’s
Werken	met	(digitale)	portfolio’s	levert	veel	voordelen	op.	Het	

stimuleert	leerlingen	bewust	te	reflecteren	op	hun	leerproces	en	

levert	een	positieve	bijdrage	aan	actief	leren.	Bovendien	draagt	

het	bij	aan	het	realiseren	van	een	doorlopende	ontwikkelingslijn	

van	leerlingen.	Hierdoor	vindt	een	betere	overgang	van	de	ene	

naar	de	andere	school(soort)	plaats.	Het	doorstromen	van	leer-

lingen	naar	andere	groepen	en/of	schoolsoorten	leidt	vaak	tot	

een	breuk	in	het	leerproces.	De	publicatie	‘Een	doorlopende	lijn	

in	het	leren	met	(digitale)	portfolio’s’	geeft	inzicht	in	het	gebruik	

van	(digitale)	portfolio’s	op	scholen.	De	publicatie	is	te	bestellen	

via	www.cps.nl	(Uitgeverij).

> Prijs

Educatief sportproject
Op	20	februari	2008	reikt	Richard	Krajicek	voor	de	vierde	keer	de	

Richard	Krajicek	Foundation	Award	uit	voor	het	leukste	en	meest	

educatieve	sportproject	voor	kinderen	en	jongeren.	Ook	scho-

len	kunnen	meedingen.	Zij	moeten	daarvoor	een	sportproject	

bedenken,	waarmee	kinderen	hun	fysieke,	mentale	én	sociale	

vaardigheden	ontwikkelen.	De	activiteit	moet	ook	aansluiten	

bij	de	thema’s	uit	‘Meedoen	door	sport’	van	het	ministerie	van	

VWS	(fysieke	en/of	mentale	beperking,	verschillende	culturen,	

gezond	leven,	stad/wijk/buurt).	In	ieder	geval	moeten	kinderen	

een	belangrijke	rol	spelen	in	het	bedenken,	de	organisatie,	de	

uitvoering	of	de	begeleiding	van	de	activiteit,	die	in	2007	uit-

gevoerd	is	voor	jeugd	van	4-23	jaar	en	hun	opvoeders.	De	win-

naar	krijgt	t	10.000.	Inzenden	vóór	1	december	aanstaande	via	

www.krajicek.nl/rkfaward	of	www.nji.nl/rkfaward.	
De	inzendingen	worden	opgenomen	in	de	‘Databank	Opvoeding	

door	sport’	(www.nisb.nl/opvoedingdoorsport)	om	als	voor-

beeld	en	inspiratie	te	dienen	voor	anderen.	De	Richard	Krajicek	

Foundation,	het	NJi	en	het	NISB	organiseren	de	Richard	Krajicek	

Foundation	Award	2007	in	opdracht	van	het	ministerie	van	VWS.

> Onderwijs & ict vakbeurs

IPON 2008
Technieken	als	e-learning,	digitale	schoolborden,	digitaal	les-

materiaal	en	‘afstandsleren’	beïnvloeden	de	manier	van	lesge-

ven.	Vives,	SLB	diensten	en	APS	IT	Diensten	organiseren	op	23	

en	24	januari	in	samenwerking	met	Stichting	Kennisnet	Ict	op	

School	een	nieuwe	onderwijs	&	ict	vakbeurs:	IPON	2008.	Deze	

beurs	richt	zich	op	de	groeiende	markt	van	digitaal	onderwijs.	

Het	omvangrijke,	interactieve	programma	omvat	presentaties,	

demonstraties,	workshops,	testlabs,	seminars	en	congressen	

gericht	op	schoolvakken	en	het	curriculum.	Het	thema	van	IPON	

2008	is	‘de	ondernemende	school’.	Kijk	voor	meer	informatie	op	

www.ipononline.nl
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goed onderwijs door goed management

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

> Netwerken
	 Ik	geef	mij	op	voor	het	netwerk:	__________________________________

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

	 (t	210	leden	/	t	420	niet-leden)

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

	 advisering	op	maat	over:

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

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

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

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

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

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

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

> Lidmaatschap
Aspirant	lidmaatschap
	 	Bent	u	(nog)	geen	school-	of	locatieleider?	Dan	kunt	u	aspirant	lid
	 	worden.	Kosten	bedragen	t	25	voor	schooljaar	2007-2008.		

(zie	www.avs.nl voor	de	voorwaarden)
	 Ik	word	aspirant	AVS-lid	per	1	augustus	2007.

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

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

	 Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	115	op	mijn	naam.
Lid	worden	per	1	januari	2008
	 Ik	ontvang	twee	acceptgiro’s,	één	van	t	109	–	t	160	(afhankelijk	van

	 het	aantal	leerlingen)	op	naam	van	de	school/organisatie	en	één
	 van	t	68	op	mijn	naam.
	 Er	is	al	een	AVS-lid	op	mijn	school.	

	 Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	68	op	mijn	naam.

Kijk	voor	het	huidige	actieaanbod	en	de	voorwaarden	van	het	lidmaatschap	

op	www.avs.nl	>	Vereniging	>	Lid	worden

	 Losse	abonnementen	(alleen	voor	niet-directieleden)
	 Abonnement	Kader	Primair	en	Kadernieuws	t	108	***

	 voor	schooljaar	2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:	 	Noord	 	Oost	 	Zuid	 	Zuidwest	 	Noordwest	 	Midden

Aantal	leerlingen:	______________________

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

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

Bestellen	kan	ook	via	www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

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

***	Exclusief	6%	BTW
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De AVS is de actieve belangen en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis en 

speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.200 schoolleiders, bovenschools managers, adjunctdirecteuren 

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

Gun uw collega de voordelen van het AVSlid

maatschap en profiteer er zelf ook van! Maak uw 

collega lid en ontvang een procentuele korting 

op het persoonlijke deel van uw eerstvolgende 

contributie. Hoe meer leden u aanbrengt, hoe meer 

korting u krijgt.

Vrijblijvend kennismaken met de AVS 
Neem uw collega die geen AVSlid is mee naar een AVS

activiteit. Uw introducé betaalt dan ook de leden    prijs. 

Een introducé die een tweede keer meekomt,  

gaat automatisch akkoord met het AVSlidmaatschap. 

Meer informatie op ww.avs.nl > Vereniging > 

Lid worden > Leden werven leden

Maak uw collega lid
 En verdien uw eigen contributie terug


