
Jaargang 12 | Nummer 4 | December 2006

Kader Primair

Manifest over toekomst buitenschoolse opvang

Passend Onderwijs: briesje of storm?

> thema kwaliteit en innovatie > Scholen zelf zijn aan zet > Teamspel stimuleert discussie

over kwaliteitszorg > Platform schiet zeer zwakke scholen te hulp > De kracht van Handelings-

gerichte Proces Diagnostiek > Rol van specialisten in de school

4



“Scholen moeten leren zélf aan zet te zijn”
Begin dit schooljaar is het PO Platform Kwaliteit en Innovatie

van start gegaan. Het platform fungeert als één loket voor de

ondersteuning van scholen op het gebied van kwaliteit en

innovatie en maakt een eind aan de lappendeken van project-

organisaties op het gebied van onderwijsvernieuwing.

> 12

Als werken niet meer kan
Voor iedere werknemer komt ooit het moment van stoppen

met werken. Soms omdat de hoofdprijs in de loterij is

gewonnen, veel vaker omdat de pensioengerechtigde

leeftijd is bereikt. Maar er zijn meer situaties denkbaar,

zoals ontslag, arbeidsongeschikt of overlijden. Wat gebeurt

er in die gevallen met de pensioenopbouw, volgens het

pensioenreglement dat vanaf 1 januari 2007 geldt?

> 38

Passend Onderwijs: briesje of storm?
De term Zorgplicht viel niet overal even goed in ons land.

Toch zetten de ontwikkelingen door. Nu onder de noemer

Passend Onderwijs: elk kind de paskamer in voor een juiste

diagnose en aanpak. Als het onderwijs goed moet passen,

zal het kind goed de maat genomen moeten worden. Welke

keuzes spelen daarbij een rol?

> 34

Inhoud December

Specialisten in de school
In het speciaal (basis)onderwijs houden specialisten zich

al van oudsher bezig met de problemen van kinderen. 

Ook in het regulier basisonderwijs komen er steeds meer

speciale functies bij en krijgen leerkrachten steeds vaker

gespecialiseerde taken. Is dit een ondersteuning of eerder

een ondermijning van leiderschap en de onderwijskwaliteit?

> 22
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Op weg naar een

regeerakkoord

De verkiezingen zijn achter de rug. Het ‘zwartepieten’ is begonnen:

de verliezers ruimen het veld en de overwinnaars zijn op het schild

gehesen. En na de teleurstelling of euforie volgt de barre werkelijkheid.

De eerste oriënterende gesprekken zijn begonnen en de fractievoorzit-

ters hebben de trappen van het paleis weer beklommen. Voor ons

gewone mensen wordt het afwachten. Wat de uitslag ook wordt of is,

een coalitie vormen is normaal al geen sinecure in Nederland en dat zal

deze keer niet anders zijn. Te verwachten is dat er geen twee-partijen-

coalitie te construeren is.

Kijken we terug naar de verkiezingsdebatten, dan valt vooral op dat

deze weinig concrete inhoud, maar wel een hoog gehalte van persoon-

lijke verwijten kenden. In een aantal gevallen zelfs ontaardend in een

ordinaire schreeuwpartij. Mensen die goed kunnen debatteren zijn

zeker niet altijd goede bestuurders en hoeven nog geen gelijk te

hebben. Bij gelijk hebben (of krijgen) gaat het straks om de behaalde

resultaten.

Alle partijen geven aan grote plannen te hebben voor nieuwe investe-

ringen in het onderwijs. En daar zit nu juist het grote risico. Het risico

van weer top down, weer een nieuwe stroom van goede voornemens en

regelgeving over ons heen. De scholen zijn zich maar al te bewust van

de problemen waar ze voor staan. Scholen zijn ook heel goed in staat,

samen met andere organisaties in hun omgeving, oplossingen te beden-

ken. Het debat zal straks moeten gaan over wat we graag verwezenlijkt

willen zien. Sluit daarover een convenant met scholen en zorg dat zij

ook financieel in staat worden gesteld dingen te realiseren. En daar

mag best een resultaatverplichting bij. Mits we daarover van tevoren

met elkaar gesproken hebben.

Haagse oplossingen werken maar zelden in de praktijk. Dus investeer

in gebouwen en de schoolomgeving, in voldoende en gekwalificeerd

personeel, in de juiste bestuurlijke verhoudingen, maar investeer voor-

al in de schoolleiding die fungeert als de spil waaromheen al deze ont-

wikkelingen draaien. Dat verwachten we van de politiek. Maar of het

er van zal komen? We zullen er alles aan doen om dit in een regeer-

akkoord verwoord te krijgen. We wachten met spanning af.

Inmiddels loopt het jaar weer ten einde. Een bewogen jaar, waarin

zowel op landelijk als op schoolgebied veel is gebeurd. Namens het

AVS-bestuur, de ledenraad, medewerkers en uw collega’s wens ik u

alvast prettige feestdagen toe en een goed begin van een vast weer

enerverend nieuw jaar.

Kaderspel > Ton Duif
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Manifest over toekomst buitenschoolse opvang

De Werkgroep Onderwijs en Kinderopvang (WOK) presenteert in een manifest tien adviezen over de

toekomst van de buitenschoolse opvang (bso). De WOK wil dat het nieuwe kabinet meerjarig beleid

ontwikkelt en fors investeert in bso.

Het manifest 'Tien adviezen: naar een

dagarrangement voor het schoolgaande

kind' werd op 15 november 2006 over-

handigd aan de Tweede Kamerleden

Mariëtte Hamer (PvdA) en Eric Balemans

(VVD). Sleutelbegrippen in het manifest

zijn: het kind centraal, keuzevrijheid

van ouders, kwaliteit, professionaliteit

en gelijkwaardig partnerschap van

onderwijs en kinderopvang. De tien

adviezen luiden als volgt:

• Formuleer een visie en investeer in de

voorzieningen voor schoolgaande

kinderen;

• Vertrek vanuit de wensen en

behoeften van de ouders;

• Ontwikkel een meerjarenplan ‘Naar

een dagarrangement voor

schoolgaande kinderen’;

• Stel een meerjarige investerings-

impuls beschikbaar;

• Hef de versnippering in beleids-

initiatieven op;

• Benader het dagarrangement als een

publiek-private samenwerking van

gelijkwaardige partners;

• Investeer in aantrekkelijke locaties en

buitenruimtes;

• Breng de tussenschoolse opvang

onder in de aanpak ‘Naar een

dagarrangement voor het

schoolgaande kind’;

• Geef ruim baan aan personele

samenwerking tussen onderwijs en

kinderopvang;

• Stroomlijn de voorschriften en

verminder de toezichtlast.

Het complete manifest is te downloaden

via www.avs.nl > Werkgeverszaken >

Onderwijs & Leerlingzorg > Opvang

In de WOK zijn de AVS, de andere orga-

nisaties voor bestuur en management in

het primair onderwijs en de kinderop-

vangorganisaties vertegenwoordigd,

samen met de werknemersorganisaties

en de ouderverenigingen. Vanaf najaar

2005 heeft de WOK diverse adviezen uit-

gebracht over bso naar aanleiding van

de motie Van Aartsen/Bos. Op 17 januari

2007 organiseert de werkgroep in

Utrecht een studiedag over bso, zie ook

Kadernieuws 4. Aanmelden hiervoor

kan via www.boink.info

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

Verlaging percentage doorbetaling bij betaald

ouderschapsverlof

Per 1 januari 2007 vervalt voor de werkgever de fiscale regeling Afdrachtvermindering ouderschapsverlof.

Voortaan komt dit fiscale voordeel te liggen bij de werknemer die betaald ouderschapsverlof heeft. 

Daarom is in de CAO-PO 2006-2008,

artikel 8.21 lid 3, bepaald dat vanaf

1 januari de hoogte van de doorbetaling

van het salaris van 75 procent naar

55 procent gaat. Door deel te nemen

aan de levensloopregeling gaat de

werknemer die met betaald ouderschaps-

verlof gaat er niet in salaris op achter-

uit. Het is dan namelijk mogelijk om

via de Belastingdienst gebruik te maken

van de volledige ouderschapskorting. 

Zie ook de toelichting op artikel 8.21 lid

3 op pagina 122 van de CAO-PO uitgave. 

Deze is te raadplegen via www.avs.nl >

Belangenbehartiging > CAO-onderhan-

delingen > CAO-PO

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



Overeenkomst softwareleveranciers

Persoonsgebonden Nummer

De leveranciers van leerlingadministratiesystemen in het primair onderwijs moeten hun pakketten

aanpassen om de gegevensuitwisseling met het Persoonsgebonden Nummer (PGN) goed te

ondersteunen. Zij hebben de afgelopen maanden overleg gevoerd met het Proces Management Veld

(PMV). Dit overleg is tot een voorlopig hoogtepunt gekomen door de ondertekening van een

overeenkomst. Hierbij zijn de voorwaarden voor een goede uitwisseling geborgd en weten de

softwareleveranciers aan welke eisen hun programmatuur moet voldoen.

De leveranciers dienen hun leerlingad-

ministratiesystemen in drie etappes aan

te passen. De eerste (kleine) aanpassing

heeft al plaatsgevonden. Deze had te

maken met het registreren van sofi-

nummers van leerlingen. Veel scholen

zijn hier op dit moment nog druk mee

bezig. De volgende stap heeft betrek-

king op de zogenaamde PGN-scan 2,

die het PMV in 2007 gaat uitvoeren. 

Hierover ontvangen scholen binnenkort

meer informatie. Tot slot zijn er aan-

passingen nodig voor de uitwisseling

met de IB-Groep vanaf 2008. Binnen-

kort ontvangen scholen ook hierover

meer informatie: wat kunnen zij de

komende twee jaar verwachten?

Kijk nu al voor meer informatie op de

website van het PMV, www.pgno.nl/po.

Daarop staan ook de namen van de soft-

wareleveranciers die de overeenkomst

hebben ondertekend. Het PMV is onder

andere door de AVS opgericht om de

introductie van het PGN goed te stroom-

lijnen. Binnen de AVS houdt adviseur

René van Eijk zich bezig met het PGN,

r.vaneijk@avs.nl, tel. 030-2361010.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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CNV Schoolleidersorganisatie in januari van start 

De Onderwijsbond CNV en de PCSO (Protestants Christelijke Schoolleiders Organisatie) starten met ingang

van 1 januari 2007 een organisatie voor schoolleiders, directeuren en adjunct-directeuren onder de naam

CNV Schoolleiders.

De samengaande organisaties profileren

zich op basis van hun christelijke grond-

slag. De AVS betreurt het dat een orga-

nisatie die specifiek opkomt voor de

belangen voor schoolleiders, zoals de

PCSO, verdwijnt. De belangen van

schooldirecteuren zijn in de ogen van

de AVS niet gediend met een vorm van

belangenbehartiging die uitsluitend

vanuit het brede werknemersbelang

inhoud krijgt.

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

Meepraten over 

speciaal basisonderwijs?

Kennis Delen op www.avs.nl
> Werkverbanden > Speciaal Onderwijs
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Onafhankelijkheid Commissies voor

Indicatiestelling onderzocht

Sinds de invoering van het LGF-beleid (Leerlinggebonden Financiering) wordt de indicatiestelling verzorgd

door onafhankelijke Commissies voor Indicatiestelling (CvI's). De onafhankelijkheid van de indicatiestelling

is een belangrijk discussiepunt geweest bij de wetgeving. In een onderzoek door het SCO-Kohnstamm

Instituut is nagegaan in hoeverre de CvI's onafhankelijk zijn en in hoeverre ouders de indicatiestelling als

onafhankelijk van de belangen van verschillende betrokkenen ervaren.

Voor het onderzoek zijn telefonische

interviews gehouden met de voorzitters

van (vrijwel) alle CvI's. Het perspectief

van de ouders is onderzocht via schrifte-

lijke vragenlijsten en via verdiepende

interviews met ouders die in de schrifte-

lijke vragenlijst kritisch waren over de

onafhankelijkheid.

Uit de resultaten van het onderzoek

blijkt dat bij slechts een klein deel van

de CvI's vraagtekens gezet kunnen wor-

den bij de manier waarop in de bestuur-

lijke organisatie en de vormgeving van

de werkprocessen voldaan wordt aan de

wettelijk vereiste onafhankelijkheid.

Wanneer onafhankelijkheid ruimer

opgevat wordt dan de beperkte invulling

die in de wet- en regelgeving gehanteerd

wordt, blijkt de onafhankelijke positie

van de CvI in meer gevallen kwetsbaar.

Het oordeel van de ouders over de onaf-

hankelijkheid van het functioneren van

de CvI was positief, vooral wat betreft de

efficiëntie en zorgvuldigheid van het

handelen. Uit de analyse van de samen-

hang tussen de organisatievorm van de

CvI en de beoordelingen van ouders

bleek dat het oordeel over de aanmel-

ding als geheel en over de doelmatigheid

van de CvI hoger was voor de ouders die

geïndiceerd waren door CvI's met een

organisatievorm die betere garanties

bood voor de onafhankelijkheid. Dit

waren de CvI's waarbij het REC gebruik

maakt van een externe of een apart

gepositioneerde interne organisatie.

Het onderzoek sluit af met de conclusie

dat de onafhankelijkheid van de indica-

tiestelling alleen volledig gegarandeerd

kan worden door de CvI's formeel

geheel te ontkoppelen van de REC's.

Het onderzoek naar de onafhankelijk-

heid van de CvI's maakt deel uit van het

onderzoeksprogramma Beleidsgericht

Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO)

van de Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek, gebied

Maatschappij- en Gedragswetenschap-

pen (MaGW). 

Meer informatie: 

www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl

(rapportnummer 753).

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

Afspraken over functiedifferentiatie

In hoofdstuk vijf van de CAO-PO 2006-2008 is geregeld dat de werkgever (het bevoegd gezag of de daartoe

verantwoordelijke) samen met het personeelsdeel van de GMR afspraken maakt over de samenstelling van

het functieboek.

de schoolorganisatie enerzijds, en func-

tiebouwwerk en andere personeelsins-

trumenten anderzijds.

Op www.avs.nl > Werkgeverszaken >

Personeelsbeleid > Functiedifferentiatie

vindt u een uitgebreid artikel over dit

onderwerp en leest u wat de AVS hierbij

voor u kan betekenen. Voor verdere

vragen, ondersteuning en voor het

beschrijven en waarderen van functies

kunt u contact opnemen met de AVS,

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

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

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

De komende jaren zal iedere schoolor-

ganisatie keuzes gaan maken over het

hanteren van normfuncties en/of niet-

normfuncties, functiedifferentiatie

en/of taakdifferentiatie. Deze keuzes

hangen nauw samen met onderwerpen

als de relatie tussen doelstellingen van
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Regeling korttijdelijken wijzigt per 

1 januari aanstaande

Vanaf 1 januari aanstaande geldt niet meer de ’dertig weken in 18 maanden’ regeling. In de aanbiedingsbrief

bij de CAO-PO 2006-2008 wordt hiervan al melding gemaakt. De bepalingen zijn opgenomen in de artikelen

3.5 en 4.5 van de CAO PO 2006-2008.

Wanneer een korttijdelijke (een werkne-

mer in een tijdelijke vacature, een ver-

vanger, werknemers op contract- of pro-

jectbasis) in een periode van drie jaar

steeds dienstverbanden heeft met niet

langere tussenpozen dan drie maanden,

geldt met ingang van de laatste dag van

die drie jaar de arbeidsovereenkomst als

aangegaan voor onbepaalde tijd.

Anders dan in de vorige CAO-PO is het

vanaf 1 januari 2007 zo dat automatisch,

na drie jaar, het dan bestaande dienst-

verband of een nieuw dienstverband is

aangegaan voor onbepaalde tijd. Of de

korttijdelijke tenminste voldoende func-

tioneert is dan niet meer relevant.

Op grond van de nieuwe regeling is het

van groot belang om de termijn van drie

jaar goed in de gaten te houden. Ook is

het belangrijk dat de leidinggevende

functionerings- en beoordelingsgesprek-

ken voert. Op die manier houdt deze

zicht op het functioneren. Als blijkt dat

het functioneren niet naar wens is, zal

in ieder geval de termijn van drie jaar

niet overschreden mogen worden. Maar

een termijn van drie jaar is dusdanig

lang dat deze bij onvoldoende functione-

ren niet snel zal worden overschreden.

Voor vervangers geldt bovendien nog de

regeling dat wanneer na twaalf maan-

den vervanging de arbeidsovereenkomst

wordt voortgezet zonder dat van vervan-

ging sprake is (een reguliere betrekking

of bijvoorbeeld op project- of contractba-

sis), dit dienstverband ook voor onbe-

paalde tijd geldt. Ook hierbij is weer van

kracht dat de termijn van twaalf maan-

den tot stand komt door perioden met

niet meer dan drie maanden ertussen.

Overgangsregeling
Waar kunnen korttijdelijken die tot 1

januari aanstaande regelmatig (hebben)

vervangen nu aanspraak op maken?

Voor de vervangers (niet de overige kort-

tijdelijken) die nu in dienst zijn, geldt

dat de periode dat ze werken vanaf 1

januari 2006 meetelt in de twaalf-maan-

den-termijn. Als zij op 1 januari 2007

twaalf maanden hebben gewerkt (met

tussenpozen van niet meer dan drie

maanden) en zij krijgen een volgend

dienstverband aangeboden zonder dat

van een vervangingsbetrekking sprake

is, gebeurt dit meteen in vaste dienst.

Voor werknemers die nu al regelmatig

vervangen en hiermee doorgaan na 1

januari 2007, bestaat er geen overgangs-

regeling. Voor hen begint op 1 januari

aanstaande een nieuwe termijn van 36

maanden. Theoretisch kan een vervan-

ger dus wel drieëneenhalf jaar in dienst

zijn, voordat hij of zij aanspraak maakt

op een reguliere vacature. Als zich in de

tussentijd echter een vacature voordoet

en de betreffende vervanger functio-

neert tenminste voldoende, dan getuigt

het van goed werkgeversschap als deze

vacature aangeboden wordt aan de

betreffende vervanger. Op grond van

het voorgaande gebeurt dit dan overi-

gens meteen in vaste dienst.

Advies
De AVS adviseert schoolleiders goed

overzicht te houden op het soort dienst-

verband van zijn of haar werknemers

en de duur van de verschillende dienst-

verbanden. Verder raadt de AVS aan om,

net als bij de proeftijders, ook structu-

reel een functionerings- en beoorde-

lingsgesprek te voeren met vervangers,

zodat er geen ongewenste vaste dienst-

verbanden ontstaan. Bovendien vallen

vervangers ook onder de CAO-PO en zijn

op hen dus ook de bepalingen over

introductie, begeleiding en de gesprek-

kencyclus van toepassing. Vooral bij een

dalend leerlingenaantal is het van

belang goed te kijken welke arbeids-

overeenkomsten vast kunnen worden

en welke niet.

De CAO-PO 2006-2008, inclusief aan-

biedingsbrief, is te raadplegen via

www.avs.nl > Belangenbehartiging >

CAO-onderhandelingen > CAO-PO.

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met de AVS Helpdesk,

tel. 030-2361010.

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

avs-congres

Toekomst in beeld
Leidinggeven met het oog op morgen

23 maart 2007
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Omgevingskenmerken spelen grote rol 

bij ontwikkelingsactiviteiten

Niet leeftijd en tijdsdruk bepalen of leerkrachten deelnemen aan ontwikkelingsactiviteiten. 

Betrokkenheid wordt beïnvloed door omgevingskenmerken zoals een innovatief organisatieklimaat,

een goede communicatie tussen management en werkvloer en verbondenheid met de school. 

Dit blijkt uit een onderzoek van Giralis,

partners in onderwijs. Deze resultaten

bieden nieuwe handvaten aan scholen

die de deelname van het personeel aan

ontwikkelingsactiviteiten willen bevor-

deren. Ook plaatsen de resultaten het

leeftijdsbewust personeelsbeleid van

scholen in een ander daglicht.

Het uitgebreide onderzoeksverslag leest

u op www.avs.nl > Werkgeverszaken >

Onderwijs & Leerlingzorg > Kwaliteit.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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De AVS gaat verder. Altijd, dus ook nu. Als u in

onze NOT-stand (8B074) uw toegangsbewijs laat

scannen, komt u in aanmerking voor fraaie prijzen,

die wij aan het einde van de Nationale Onderwijs-

tentoonstelling, op zaterdag 27 januari 2007,

verloten: een beamer van Epson of een digitaal

(school)bord van Hitachi. Om mee te dingen is

het niet noodzakelijk dat u al AVS-lid bent.

Gratis uitnodigingskaart NOT 

Bij deze Kader Primair treft u een gratis

uitnodigingskaart aan. U moet zich nog wel

registreren: volg hiervoor de instructies op de

kaart.

Uw collega ook mee?

Via www.avs.nl kunt u (gratis) extra uitnodigings-

kaarten bestellen.

www.not-onl ine.nl

Ontmoet de AVS op de NOT
Win een beamer of digitaal (school)bord

jaarbeurs utrecht • 23 t/m 27 januari 2007 • standnummer: 8B074

goed onderwijs door goed management
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Illustratie Jos Collignon
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Over het thema… 

Kwaliteit en Innovatie

De overheid verwacht steeds meer autonomie van scho-

len: ook op kwaliteitsgebied. De gedachte hierachter is

dat scholen zelf het beste weten wat goed voor hen is.

Belangrijk is nu dat scholen hun behoeftes en vragen

formuleren, zodat ze zelf – van onderop – beleid kunnen

ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van kwaliteit en

schoolontwikkeling. Voor hulp en financiering daarbij

kunnen schoolleiders sinds begin dit schooljaar aanklop-

pen bij het PO Platform Kwaliteit en Innovatie. Projecten

als Q*Primair, TOM en WSNS+ lopen begin 2007 af en

gaan op in dit platform. Projectleider Roel Weener ver-

telt over het erfgoed van deze projecten en het hoofd-

doel van het platform. Verder in dit themagedeelte: Hoe

kan een spel kwaliteit meten?; Het toezicht op kwaliteit:

de verhouding tussen de Onderwijsinspectie, zelfinspec-

tie en de zeer zwakke scholen; De handelingsgerichte

diagnostiekmethode HGPD kijkt naar kansen in plaats

van problemen; En: Leveren specialisten een bijdrage

aan de onderwijskwaliteit of creëren ze vooral een inge-

wikkelde organisatie? >
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> PO Platform Kwaliteit en Innovatie

Begin dit schooljaar is het PO Platform Kwaliteit en Innovatie van start gegaan. 

Het platform fungeert als één loket voor ondersteuning van scholen op het gebied

van kwaliteit en innovatie en maakt een eind aan de lappendeken van project-

organisaties op het gebied van onderwijsvernieuwing.

tekst bert nijveld

Het PO Platform Kwaliteit en Innovatie is een initiatief

van het ministerie van OCW en de organisaties voor

bestuur en management, de personeelsorganisaties en

de AVS. De overheid wenst niet langer zelf de koers

voor verandering in het onderwijs te bepalen, maar

wil deze aan het veld overlaten. In plaats van dat de

overheid scholen stimuleert een bepaalde vernieuwing

of verbetering door te voeren, gaat het platform ze

ondersteunen bij het formuleren en uitvoeren van een

eigen gekozen vernieuwingsagenda. Projectleider Roel

Weener: “Scholen moeten leren zélf aan zet te zijn. De

belangrijkste doelstelling van het platform is scholen

hun eigen ontwikkeling te laten initiëren, faciliteren

en stimuleren. Als zij dat kunnen, houden wij daarmee

direct op.”

Borgingstraject
Met de komst van het platform wordt de lappendeken

van projectorganisaties zoals Q*Primair, WSNS+, Ict op

School*, die zich bezighouden met kwaliteit en innova-

tie, vervangen door één loket waar het primair onder-

wijs met al haar projectaanvragen en –ideeën terecht

kan. En dat is volgens Weener precies waar het veld

behoefte aan heeft. “Alle programma’s en projecten

voor het primair onderwijs zijn nu gebundeld in één

platform. Dat levert meer duidelijkheid en minder kos-

ten op. Voorheen had je voor elk project een aparte

stimuleringsregeling met alle administratieve romp-

slomp van dien.” Over de lopende zaken zegt hij:

“De drie projecten die al op 1 januari 2007 aflopen

(WSNS+, Q*Primair en TOM) krijgen in het platform

een borgingstraject: de opbrengsten uit deze projecten

– bijvoorbeeld de TOMscholen, de TOMnibus en vanuit

WSNS+ de éénzorgroute, handelingsgericht werken en

zelfevaluatie – worden door het PO Platform Kwaliteit

en Innovatie geborgd en verder verspreid. De termen

TOM en WSNS+ verdwijnen niet. Er worden alleen

geen nieuwe activiteiten meer ontplooid onder die

noemers.”

Leervormen
Eén van de doelstellingen van het platform is om aan-

wezige kennis toegankelijk en uitwisselbaar te maken.

De website www.innovatiepo.nl speelt hierbij een zeer

belangrijke rol. Alle producten en instrumenten die de

afgelopen jaren tijdens landelijke innovatieve projec-

ten zijn ontwikkeld, zijn op de site in een database

ondergebracht. Zo wordt mede inhoud gegeven aan

één van de drie leervormen die het platform beoogt.

Allereerst het ‘leren van en met elkaar’. Deze vorm

krijgt verder inhoud door nog te organiseren regionale

bijeenkomsten, waar scholen kennis, vragen en ideeën

kunnen uitwisselen.

De twee andere manieren van leren die door het plat-

form worden gestimuleerd zijn: leren van eigen erva-

ringen (binnen scholen) en leren van en met experts

(praktijk en wetenschap samen). Het platform wil bij

al deze drie leervormen passende ondersteuning bie-

thema kwaliteit en innovatie

“Scholen moeten leren 

zélf aan zet te zijn”
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van het technisch lezen, de ontwikkeling van taalbe-

leid door taalpilots (waarbij ervaring wordt opgedaan

met toetsing en het vaststellen en uitwerken van een

ontwikkelingsperspectief voor zeer jonge kinderen), de

uitvoering van het beleid rondom de zorgstructuren

die in en rondom de school gestalte moeten krijgen

en opleiden in school. Ook zijn de programma’s VTB,

Cultuureducatie en Kennisnet-Ict op School opgeno-

men in de meerjarenagenda.

den. Die ondersteuning blijft vooralsnog in handen

van de gespecialiseerde projectmedewerkers die voor-

heen werkten voor bijvoorbeeld TOM of WSNS+. De

platformorganisatie zelf is licht gehouden om zoveel

mogelijk van de beschikbare middelen ten goede te

laten komen aan de scholen.

Vraagsturing is een belangrijk uitgangspunt bij het

functioneren van het platform. Weener: “Wat wij

geleerd hebben – mede aan de hand van de door het

Kohnstamm Instituut uitgevoerde literatuurstudie – is

dat niet wij, maar vooral de scholen hun eigen vragen

en behoeften moeten formuleren. Als je kijkt naar de

projectaanvragen die tot nu toe binnen zijn, dan kun

je zeggen dat het wezenlijk over vier centrale zaken

gaat. In de eerste plaats leerlingenzorg: hoe kunnen

wij zo goed mogelijk kinderen begeleiden die een spe-

cifieke onderwijsbehoefte hebben? Hoe richt je het

onderwijs zo in dat je recht doet aan alle leerlingen?

Een tweede thema is kwaliteit: hoe kunnen wij de

kwaliteit van ons onderwijs op een hoger niveau bren-

gen? Het derde thema richt zich op de vraag hoe we de

handelingsbekwaamheid van de professionals op

school kunnen stimuleren. En als laatste techniek, het

leren ondernemen. Hierbij gaat het erom dat kinderen

leren hun talenten zo goed mogelijk te exploiteren.

Leren gaat verder dan alleen de instrumentale vaardig-

heden rekenen, taal en lezen.”

Innovatieagenda
De vragen uit het veld zelf, gecombineerd met de wen-

sen en eisen die OCW stelt aan de inrichting en de

kwaliteit van het onderwijs, vormen de basis voor een

jaarlijks door OCW en het platform bij te stellen meer-

jaren innovatieagenda voor het kwaliteits- en innova-

tiebeleid. De doorlopende projecten op het gebied van

kwaliteitszorg, leerlingenzorg en ‘onderwijs anders’

vinden hierin een plek en zijn voorzien van concrete

doelstellingen. Andere onderwerpen op de innovatie-

agenda 2006-2007 zijn onder andere de verbetering

AVS over het PO Platform Kwaliteit en Innovatie

Michiel Wigman (directeur): “De AVS participeert in het PO

Platform Kwaliteit en Innovatie als gelijkwaardig gespreks-

partner met de besturenorganisaties en de vakorganisaties.

In feite kan met een beetje fantasie dit platform worden

gezien als voorloper van een sectororganisatie, op het

gebied van innovatie. Daarom vindt de AVS het belangrijk

om hier volop aan mee te doen. Natuurlijk moet voorkomen

worden dat dit platform gaat leiden aan regeldrang en

‘ministerietje spelen’. Het gaat erom dat scholen en hun

directeuren bezig zijn en blijven met hun onderwijskundig

proces en daar steeds kritisch naar blijven kijken vanuit

het oogpunt van innovatie en kwaliteit.

In feite zou een heel groot deel van de financiën die beschik-

baar zijn voor innovatie en kwaliteit uiteindelijk gewoon

rechtstreeks naar de scholen moeten gaan. Door de huidige

overgangsfase blijft de komende jaren een afnemend deel

van het geld beschikbaar voor een voorzichtige regie vanuit

het platform, terwijl een groot deel van de gelden – ook nu

al – naar de scholen gaat.

Zoals bij veel dossiers is ook hier weer aan de orde dat de

schoolleider en de bovenschoolse manager een cruciale

rol spelen bij de bepaling van het beleid, de uitvoering

en implementatie, als het gaat om kwaliteit en innovatie.

Vanuit dat perspectief is en zal de AVS nadrukkelijk partici-

peren in het platform.”

Projectleider Roel Weener: “Alle programma’s en projecten voor

het primair onderwijs zijn nu gebundeld in één platform, dat levert

meer duidelijkheid op.”
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Projectsubsidie aanvragen
AVS biedt ondersteuning

Kader Primair December 2006 15

Voor het uitvoeren van het innovatieplan 2006-2007 is

in totaal zes miljoen euro beschikbaar. De komende

jaren wordt dat budget aangevuld met middelen die

vrijkomen door de aflopende projecten en de afbouw

van de Subsidiering Landelijke Onderwijsondersteu-

nende Activiteiten (SLOA).

Volgens Weener heeft het platform een vliegende start

beleefd. “Wij zijn bijzonder verrast door het grote aan-

tal aanvragen die we in de eerste weken van ons

bestaan hebben ontvangen. Zo hebben bijvoorbeeld

vijftien scholen in Drenthe aangegeven aan de slag te

willen met de in opdracht van de AVS ontwikkelde

‘innovatiemonitor’. Daarbij gaat het heel expliciet om

het verbeteren en versterken van de vraagarticulatie

van de schoolleiders en de teamleden. 

Voor andere stimuleringsregelingen – leren van en

met elkaar – hebben al 950 scholen zich opgegeven.

Duidelijk is in ieder geval dat de scholen ons weten te

vinden. Het platform heeft in korte tijd een eigen

gezicht gekregen en we hopen de komende tijd verder

te werken aan onze positionering. Ik hoop dat school-

leiders in toenemende mate bij ons aan de bel zullen

trekken en dat zij zo vooruitgang boeken met hun

eigen professionele en schoolontwikkeling.” <

* De zes bestaande programma’s en projecten die onder
het PO Platform Kwaliteit en Innovatie vallen: Cultuur-
educatie, Stichting Kennisnet Ict op School, Q*Primair,
Teamonderwijs Op Maat (TOM), Programma Verbreding
Techniek Basisonderwijs (VTB) en WSNS+.

Kijk voor meer informatie (zoals de literatuurstudie van het
Kohnstamm Instituut) op www.innovatiepo.nl en op
www.avs.nl > Werkgeverszaken > Innovatie

Scholen moeten hun eigen
vragen en behoeften
formuleren.

Tot 31 januari 2007 (of tot wanneer het maximum aantal

toe te kennen projecten is bereikt) kunnen scholen project-

subsidie aanvragen bij het PO Platform Kwaliteit en Inno-

vatie, die van diepte- of breedtestrategisch belang zijn.

Toekomstige thema’s zijn: Kwaliteitszorg, Onderwijs

Anders, Versterking Zorgstructuur, Taalpilots Technisch

Lezen en Opleiden in de school. Het ligt voor de hand dat

deze thema’s kansrijk zijn om in aanmerking te komen

voor projectsubsidie, maar het is helemaal niet kansloos

om ook voor andere projecten subsidie aan te vragen.

Voorwaarden voor de subsidieaanvraag zijn:

• De aanvraag legt relaties met bevindingen en ervaringen

uit onderzoek, opbrengsten van landelijke projecten en

programma’s, onderwijsverslagen, etcetera. Dit kan ook

in de vorm van samenwerking en afstemming met externe

experts, bijvoorbeeld vanuit een expertisecentrum of

een opleiding.

• Het plan doet recht aan een duurzame, integrale

schoolontwikkeling.

• De gewenste schoolontwikkeling heeft een aantoonbaar

breed draagvlak op management-, bestuurs- en team-

niveau.

• Er is een directe relatie met het primaire proces.

• De schoolontwikkeling moet leiden tot duurzame

verandering in de kennis en houding van de betrokkenen.

• De deelnemende schoolbesturen zijn bereid om een

eigen financiële bijdrage te leveren aan de uitvoering

van de aanvraag.

De AVS kan schoolbesturen één dagdeel gratis ondersteuning

bieden bij het aanvragen van projectsubsidie. 

Neem hiervoor contact op met de ambassadeur van het

platform, Bob Ravelli, b.ravelli@avs.nl
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> Teamspel stimuleert discussie over kwaliteitszorg

Op een prikkelende, originele manier in gesprek raken over kwaliteitszorg. 

Om dat te bereiken liet Q*Primair, op de valreep van haar bestaan, het bordspel

‘Uitgedaagd – Kwaliteitszorg in beeld’ ontwikkelen.

tekst eva prins

thema kwaliteit en innovatie

“Leerkrachten 
zijn doeners”
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Als de stapel stellingen is gegroepeerd over de verschil-

lende domeinen, zoeken de spelers die stellingen uit

waarop het antwoord positief is. Met andere woorden:

waarop het antwoord is: ‘Ja, dat doen wij’. Dat is ronde

één. Daarna volgen er nog vier rondes. In ronde twee

staat de vraag centraal ‘Doen we dit goed?’, in ronde

drie ‘Hoe weten we dat?’, in ronde vier ‘Vinden ande-

ren dat ook?’ en tot slot in de laatste ronde ‘Wat doen

we met deze wetenschap: zo houden of verbeteren?’

“Hiermee sluit het spel aan bij de vijf kwaliteitsvragen

van Q*Primair”, vertelt Marjan van der Maas van KPC

Groep, die het spel samen met Ingrid Veeke en Anne

ter Beek ontwikkelde.

Pilots
“Er is bewust gekozen voor een positieve insteek”,

zegt Van der Maas. Dus om door te vragen op aspecten

waar de school al mee bezig is, maar die eventueel

nog beter kunnen. Dat is zinvoller dan focussen op

wat (nog) niet gebeurt, zo bleek tijdens de pilotfase

van het spel. Sicco Baas van Q*Primair: “Het resultaat

is een ‘werkagenda’ met verbeterpunten die draagvlak

heeft onder het personeel.”

Tijdens de pilots én de latere speelsessies werd het

spel enthousiast ontvangen. Het leidt volgens ontwik-

kelaar Van der Maas tot interessante, levendige

gesprekken. Tot heftige discussies soms ook, weet

Baas. Beiden pleiten er daarom voor dat scholen

gebruik maken van een externe spelleider. “Die heeft

een objectievere blik en durft daardoor beter door te

vragen.” <

“Zodra je begint, ben je binnen één minuut met elkaar

in gesprek over de inhoud van het onderwijs”, zegt Sic-

co Baas. Hij is lid van de projectgroep van Q*Primair en

één van de initiatiefnemers van het spel. Met ‘Uitge-

daagd’ hoopt hij dat met name leerkrachten meer

betrokken raken bij kwaliteitszorg. Het onderwerp

staat nu wel bij directie en management op de agenda,

maar leerkrachten – degenen die de kwaliteit op de

werkvloer vorm moeten geven – hebben er volgens

hem nog niet zoveel mee. “In de drukte van alledag

schiet dat er vaak bij in.”

Waarom gekozen voor een spelvorm? “Leerkrachten

zijn doeners”, zegt Baas. “Samen dingen doen vinden

ze leuk en interessant. Ze praten graag over hun werk,

maar ze hebben een hekel aan vergaderen. Met een

spel ben je ergens mee bezig en toch met elkaar in

gesprek.”

Stellingen
‘Uitgedaagd’ bestaat uit zo’n vijftig stellingen die

zijn onderverdeeld in tien domeinen. Deze domeinen,

bijvoorbeeld ict-gebruik, pedagogisch klimaat, didac-

tisch handelen en school & omgeving, sluiten aan bij

het toezichtkader dat de Onderwijsinspectie hanteert.

Voorbeelden van een stelling zijn: ‘Onze leerlingen

maken zelfstandig gebruik van computers’, of ‘We

maken efficiënt gebruik van de geplande onderwijs-

tijd’.

Het teamspel ‘Uitgedaagd – Kwaliteitszorg in beeld’ is slechts in een oplage van zestig stuks

gemaakt. De bedoeling is dan ook dat vooral grote schoolbesturen en onderwijsbegeleidingsdiensten het aanschaffen

en laten rouleren op ‘hun’ scholen. Het spel kost 275 euro, kan met maximaal acht mensen worden gespeeld en duurt

minstens twee uur. Het is te bestellen bij KPC Groep, tel 073-6247354.
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> Platform schiet zeer zwakke scholen te hulp

Door regelmatig de eigen school onder de loep te houden, komt het primair onderwijs

tegemoet aan een eis van de regering: toezicht op kwaliteit moet meer vanuit de

scholen zelf komen. De Onderwijsinspectie ziet nog wel toe op de opbrengsten. 

Maar ook wanneer het niet goed gaat met een school – en deze door het ijs zakt –

komt de Inspectie in beeld en voegt zo’n school zonder pardon toe aan de openbare

lijst van zeer zwakke scholen.

tekst rené van eijk

Elke schooldag trekken leerlingen erop uit om aan

hun kwaliteit te werken. Dit doen zij vanuit hun eigen

kennis en kunde, maar wel onder begeleiding van pro-

fessionele leerkrachten. Deze worden op hun beurt

weer aangestuurd door professioneel management.

En hoewel iedereen zijn of haar uiterste best doet om

optimale leerresultaten te behalen, is het niet altijd

even makkelijk om kwaliteit op peil houden en verder

te ontwikkelen.

De school moet in eerste instantie zichzelf beoordelen

en daar consequenties uit trekken. Daarvoor is een

breed scala van instrumenten aanwezig, zoals de kwali-

teitsmeter, waarvan besturen of scholen gebruik kun-

nen maken. Daarnaast heeft de Inspectie als taak de

kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. Dat houdt in

dat ze in principe elk jaar iedere school onderzoekt en

tenminste elke vier jaar een uitgebreid onderzoek doet.

Bij de uitvoering van zo’n schoolonderzoek maakt de

Inspectie zoveel mogelijk gebruik van de eigen beoor-

deling door de school. Het uiteindelijke resultaat van

dat onderzoek is een rapport, dat in een publieksvrien-

delijke vorm op internet staat. De Inspectie schroomt

niet om daar ook een lijst te publiceren van scholen

waar het – in hun ogen – zeer slecht mee gaat.

Zwakke scholen
Bij het Periodiek Kwaliteits Onderzoek (PKO) van de

Inspectie van het Onderwijs krijgen gemiddeld 100

van de 7000 basisscholen de beoordeling 'zeer zwak'.

Dit impliceert dat de Inspectie in een rapport aange-

kondigd heeft dat de school onder geïntensiveerd toe-

zicht is geplaatst en dat er een onderzoek naar de kwa-

liteitsverbetering (OKV) zal plaatsvinden. Het gaat om

25.000 kinderen voor wie het onderwijs op deze scho-

len naar de normen van de Inspectie ‘onder de maat’

is. Als de Inspectie tot deze conclusie komt, vraagt ze

het bevoegd gezag binnen zes weken een bestuurlijke

reactie te geven. De Inspectie plaatst deze scholen op

haar website nadat het rapport definitief is vastgesteld.

Inspectie verwijdert de scholen weer van de lijst als in

het afsluitende onderzoek naar kwaliteitsverbetering

is vastgesteld dat het onderwijs op de school van vol-

doende kwaliteit is.

thema kwaliteit en innovatie

Scholen schaatsen 

op kwaliteit
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Een school waarvan de Inspectie het onderwijs typeert

als ‘zeer zwak’ heeft de nodige zorgen; evenals het

bestuur dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van

het onderwijs. De besturen- en schoolleidersorganisa-

ties, waaronder de AVS, willen deze scholen graag de

helpende hand bieden om de kwaliteit van het onder-

wijs te verbeteren. De organisaties hebben daarom het

Platform Zeer zwakke scholen in het leven geroepen,

met als hoofddoel expertise van succesvolle aanpakken

te bundelen.

Het platform werkt onder andere aan:

• Een landelijke pool van gekwalificeerde ondersteu-

ners gespecialiseerd in de ondersteuning van zeer

zwakke scholen;

• Een pool van critical friends die meelezen met de rap-

portage van de Inspectie, het verbeterplan van het

bestuur en het monitoren van het verbeterproces;

• Het beschrijven, ontwikkelen en ontsluiten van

effectieve aanpakken voor diagnose, planontwikke-

ling en -uitvoering gericht op het weer boven het ijs

krijgen van zeer zwakke scholen, oftewel het voor-

komen dat zwakke scholen verder wegzakken tot

zeer zwakke scholen.

Het platform bouwt zo een kennisbestand op dat

beschikbaar is voor besturen, bovenschools managers,

eindverantwoordelijk management, adviseurs en

interim-managers.

Werkwijze van het platform:

• De Inspectie van het Onderwijs stuurt, voordat zij de

lijst met ‘zeer zwakke scholen’ op internet plaatst,

deze lijst naar het platform;

• (Een van de leden van) het platform neemt contact

met de betreffende scholen op;

• In overleg volgt advisering over de inzet van profes-

sionele hulp.

Noch de Inspectie, noch het platform is erop uit om

een zeer zwakke school op de vingers te tikken. Beide

hebben hetzelfde doel voor ogen: goed presterende

scholen, scholen die niet door het ijs zakken en die

staande blijven met de kwaliteit die hen past. <

René van Eijk (r.vaneijk@avs.nl) is adviseur op het gebied
van organisatieontwikkeling en is namens de AVS lid van het
Platform Zeer zwakke scholen.

Meer informatie over het platform zeer zwakke scholen is 
te vinden op www.qprimair.nl

De Inspectie constateert overigens dat Nederland veel-

al goede scholen heeft met gemotiveerde en professio-

nele leerkrachten. Veel leerlingen presteren goed.

Maar toch komen niet alle leerlingen op het niveau dat

verwacht mag worden. Zij zegt daar zelf over: “Op zeer
zwakke scholen zijn de onderwijsresultaten over een reeks van
drie jaar te laag én zijn ten minste twee van de kwaliteitsas-
pecten ‘leerstofaanbod’, ‘onderwijsleerproces’ en ‘zorg en bege-
leiding’ onvoldoende. In de vorige vierjarige toezichtcyclus was
de kwaliteit op ongeveer 4 procent van de basisscholen onder
de maat. Bijna al deze zeer zwakke scholen zijn erin geslaagd
om zich te verbeteren. Wel zijn er inmiddels 2 procent nieuwe
zeer zwakke scholen ontstaan. Zeer zwakke scholen kunnen zelf
in belangrijke mate bijdragen aan de verbetering van de
onderwijskwaliteit door veranderingen aan te brengen in het
onderwijsproces, de kwaliteitszorg en de organisatie van de
school. De Inspectie houdt op zeer zwakke scholen geïntensi-
veerd toezicht.”

Oorzaken
Scholen zakken niet zomaar door het ijs. Onvoldoende

leeropbrengsten en een tekort schietende kwaliteit op

cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces zijn

het meest in het oog springend. Daarnaast doen zich

vaak problemen voor in het teamfunctioneren en het

management. Ook zijn kenmerken van een professio-

nele cultuur op deze scholen vaak in te beperkte mate

aanwezig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het elkaar

aanspreken op al dan niet aanwezige vaardigheden. Is

een school eenmaal door het ijs gezakt, dan wijst erva-

ring uit dat er twee à drie jaar nodig zijn om de kwali-

teit van het onderwijs weer op aanvaardbaar niveau te

brengen. De oorzaken van de terugval in kwaliteit zijn

zeer divers, wat het maken van een grondige analyse –

op basis waarvan concrete verbetermaatregelen kun-

nen worden uitgevoerd – essentieel maakt.



Ron Aspers (directeur)
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> De kracht van Handelingsgerichte Proces Diagnostiek

Een diagnose maakt doorgaans goed zichtbaar wat er met een kind aan de hand is,

maar biedt meestal geen aanknopingspunten voor wat een leerkracht vervolgens te

doen staat. Handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) verbindt beide delen wél

met elkaar. Het leert de leerkracht kijken naar de mogelijkheden van het kind in plaats

van naar de problemen.

tekst mariette schrader

Ron Aspers en Joke de Brouwer zijn respectievelijk

directeur en intern begeleider (IB’er) van ojbs Het Maas-

veld, die deel uitmaakt van de Stichting Akkoord!-pri-

mair openbaar uit het Limburgse Tegelen. Rob Förster

is als orthopedagoog en manager leerlingenzorg van

BCO Onderwijsadvies vanaf het eerste uur bij de ont-

wikkeling van HGPD betrokken. Met veel enthousiasme

vertelt het drietal over HGPD en wat die aanpak de

leerlingen, leerkrachten en school oplevert.

Actieve rol
“Enkele jaren geleden vroeg ons team zich af hoe wij

beter met zorgleerlingen kunnen omgaan in het kader

van WSNS”, vertellen Aspers en De Brouwer. “Wij heb-

ben toen een studiebijeenkomst over HGPD bijge-

woond. Deze manier van leerlingenzorg sprak ons bij-

zonder aan. Het geeft leerkrachten een heel actieve en

reflecterende rol en daagt leerlingen uit om bewuster

met hun eigen leren bezig te zijn. Dat past goed bij de

visie van onze school.” Als blijkt dat collega’s hun

mening delen, staat niets de introductie van HGPD in

de weg. Dit betekent dat maandenlang durende, diep-

gravende onderzoeken naar de onderwijsvragen van

leerlingen tot het verleden behoren. Hetzelfde geldt

voor de vuistdikke behandelplannen die leerkrachten

meestal maar weinig aanknopingspunten bieden. Zij

maken plaats voor een aanpak gericht op snel hande-

len. Orthopedagoog Förster: “Het gaat daarbij niet om

thema kwaliteit en innovatie

Kijken naar kansen 

van kinderen

Joke de Brouwer (IB’er)
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Rob Förster (HGPD-ontwikkelaar)
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Pedagogisch optimisme
Op Het Maasveld is HGPD volledig ingeburgerd. De

aanpak stimuleert het onderwijsproces enorm. Het

zorgdenken heeft plaats gemaakt voor vertrouwen

ofwel pedagogisch optimisme. De kansen van het kind

staan centraal en de leerkracht kan voortaan beter

soortgelijke problemen oplossen. Daardoor krijgt

HGPD zelfs een preventieve werking. De resultaten

zijn ernaar. Directeur Aspers: “Kinderen die elders

vastliepen zien we hier opbloeien. Het verwijspercen-

tage naar het speciaal basisonderwijs is zeer laag. Ver-

der kent ons team weinig verloop. Jammer alleen dat

het vervolgonderwijs nog niet echt op HGPD is inge-

speeld, hoewel dit bij het vmbo al meer het geval is

dan bij havo/vwo. Daar liggen nog volop kansen.” <

Meer informatie
www.bco-onderwijsadvies.nl

www.maasveld-akkoord-po.nl

dé oplossing, maar om één oplossing. Met andere

woorden: om nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden.”

‘Plussen en minnen’
Tijdens het zogeheten HGPD-gesprek, een gestructu-

reerd consultatiegesprek, ontstaat bij de leerkracht al

gauw overzicht en inzicht in het aangedragen pro-

bleem. De IB’er helpt de leerkracht met het zoeken

naar zijn rol hierin en met het creëren van nieuwe

kansen. Op deze manier kan de leerkracht er zo snel

mogelijk mee aan de slag. Met behulp van een speciaal

formulier kijkt hij samen met de IB’er naar de leerling-

kenmerken en omgevingskenmerken van binnen en

buiten de school. Hierbij is extra aandacht voor de

‘minnen’ (belemmeringen), maar vooral voor de ‘plus-

sen’ (mogelijkheden) en de kansen om oplossingen te

vinden. Deze liggen in de onderwijsleersituatie, de rol

van de leerkracht, de groep, de schoolsituatie, de

thuissituatie en de vrije tijd. Ouders en kind worden er

nauw bij betrokken.

Förster illustreert de HGPD-aanpak met een voorbeeld:

“Een leerling komt niet tot lezen, mogelijk door dys-

lexie. Hierbij zie je de leerkracht denken: ‘Dat ligt

gelukkig niet aan mij’. Dan moet je hem vragen: Hoe

leest deze leerling, wat valt je daarbij op, wanneer lukt

het wel en wanneer niet? De leerkracht moet op zijn

beurt de leerling erbij betrekken: Welke letters vindt

het kind moeilijk en hoe denkt hij dat de leerkracht

hem kan helpen? Leerkracht en leerling worden zo

samen eigenaar van het probleem én van de oplossing,

en kunnen daardoor op korte termijn aan de slag.

Liefst vandaag al. Daarbij stimuleert de leerkracht de

leerling om zelfstandig stappen te zetten. Het kan dan

om schijnbaar kleine dingen gaan. Bijvoorbeeld dat de

leerling niet alleen leeshulp ontvangt, maar deze ook

zelf aan jongere kinderen geeft. Daardoor leert de leer-

ling op een andere manier wat hij eigenlijk al moet

kennen en ontwikkelt een competent gevoel. Dat helpt

hem en de leerkracht verder op weg. Zo buigen we een

negatieve spiraal om in een positieve.” Directeur

Aspers: “Vervolgens zie je dat de leerkracht deze stap

in zijn ‘klassenhandelen’ opneemt; het is immers ook

voor andere leerlingen goed. Daarna waaiert dit uit

naar andere stamgroepen. Zo wordt het op een van-

zelfsprekende manier gemeengoed. Kort samengevat:

de school groeit als lerende organisatie.”

HGPD is een cyclisch leerproces. Om de zes weken eva-

lueren de leerkracht en IB’er hoe het met het aange-

kaarte probleem gaat: klopt de voorlopige probleem-

verklaring nog of is aanscherping nodig? Vordert de

uitvoering van het handelplan bij leerkracht en leer-

ling? Is het wenselijk om kortstondig de hulp van een

in HGPD-geschoolde psycholoog of orthopedagoog in

te roepen? Of liever van een andere deskundige hulp-

verlener uit de zorgketen? Welke nieuwe afspraken

maken we? Förster: “Zo ontstaat voortschrijdend

inzicht. HGPD is een groeimodel.”

Wat is HGPD

HGPD staat voor Handelingsgerichte Proces Diagnostiek en

is een model voor diagnostiek en advisering bij onderwijs-,

leer- en opvoedingsproblemen. Het model werd ontwikkeld

door Rob Förster en Rob Verstegen, medewerkers van BCO

Onderwijsadvies in Venlo. Zij deden dit in nauwe samen-

werking met het onderwijsveld in Noord-Limburg. 

Het meest opvallende kenmerk van HGPD is dat het diag-

nostiek (welke speciale onderwijsvragen heeft mijn leerling)

verbindt met handelingsgerichte diagnostiek (hoe kan ik als

leerkracht hiermee op korte termijn aan de slag). Daarbij

staat het cyclische leerproces centraal. De leerkracht ont-

leent er – zo wijst de praktijk uit – direct steun aan, voelt

zich serieus genomen en meer competent. Dat geldt ook

voor de intern begeleider, ouders en andere zorgverleners.

HGPD is in Noord-Limburg breed verspreid en wordt gebruikt

op peuterspeelzalen, (speciale) basisscholen, scholen voor

(speciaal) voortgezet onderwijs en REC-scholen. Daarnaast

passen ambulante begeleiders en zorgverleners het toe. Het

model vindt steeds meer ingang in de rest van Nederland.
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> Gevolgen voor leiderschap en onderwijskwaliteit

In het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs houden specialisten zich al

van oudsher bezig met de problemen van kinderen. Tegenwoordig komen er ook in het

regulier basisonderwijs steeds meer speciale functies bij en krijgen leerkrachten

steeds vaker gespecialiseerde taken. Wanneer kies je voor welke specialist? En is dit

een ondersteuning of eerder een ondermijning van leiderschap en daarmee van de

onderwijskwaliteit?

tekst jos hagens

Scholen zijn voortdurend bezig met verandering. Het

is onlosmakelijk en noodzakelijk met elkaar verbon-

den. Scholen produceren nu eenmaal geen speculaas-

jes (die al decennialang hetzelfde smaken), maar wer-

ken met kinderen die elke generatie weer heel anders

zijn en in een maatschappelijke omgeving die voort-

durend verandert.

Complex leiderschap
Voortdurend in verandering zijn en voortdurend tege-

moet moeten komen aan nieuwe vragen, wensen, en

eisen van de overheid: de maatschappij vraagt leider-

schap dat niet meer te vergelijken is met het ‘hoofd

der school’ uit de jaren vijftig. De complexiteit van

schoolleiderschap is enorm. Een schoolleider is

beheerder (manager), begeleider, onderwijskundig

leider en ondernemer. Schoolleiding is dan ook altijd

gedeeld leiderschap. Ook in de school waarin de

schoolleider zegt integraal leider te zijn, is er sprake

van gedeeld leiderschap. Vaak in de vorm van informe-

le leiders, en dat zijn niet zelden de specialisten.

Specialisten
De complexiteit vraagt om gedeeld leiderschap.

Maar ook de toenemende mate waarin gespecialiseerde

kennis van delen van het bedrijfsproces noodzakelijk

zijn geworden, vraagt om gedeeld leiderschap: het

benutten van specialisten.

Er zijn twee typen specialisten:

• Gespecialiseerde functies. Een gespecialiseerde

functie wordt uitgevoerd door een speciaal daarvoor

opgeleide functionaris die ook voor die functie is

aangesteld of ingehuurd. Voorbeelden: de psycho-

loog, de orthopedagoog, de logopedist, de medisch

specialist, de fysiotherapeut, de speltherapeut, de

maatschappelijk werker.

• Gespecialiseerde taken. Een gespecialiseerde taak

wordt uitgevoerd naast de primaire taak waarvoor

iemand is aangesteld of ingehuurd. Voor de uitvoe-

ring van die primaire taak heeft de betrokkene meer

kennis en vaardigheden dan anderen (door ervaring,

verdieping, scholing, opleiding). Voorbeelden: de

taalcoördinator, de rekencoördinator, de ICT-coördi-

nator, de bouwcoördinator, de autismecoördinator,

de remedial teacher, de intern begeleider.

Wanneer welke specialist?
Beleidsmatig is er een belangrijk verschil tussen ge-

specialiseerde functies en gespecialiseerde taken.

Bij gespecialiseerde functies is de beleidsmatig leiden-

de vraag: wat kunnen we ons permitteren? Gespeciali-

seerde functies worden immers uitsluitend en alleen

voor die taak aangetrokken. In de beslissing hierover

spelen een aantal afwegingen een rol:

thema kwaliteit en innovatie

Specialisten in 
de school
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Specialisten en leiderschap
Eerder werd gesignaleerd dat er in elke school feitelijk

sprake is van gedeeld leiderschap (of dat nu formeel is

of informeel). Dan ligt de simpele gedachte voor de

hand dat de specialisten als vanzelf deel uitmaken van

het leiderschap. Zonder erover na te denken, laat staan

te praten of beleid op te ontwikkelen.

Onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur

wordt strategisch beleid ontwikkeld: wie willen we

zijn en welke veranderingen zijn er nodig om daar te

komen? Op basis van die strategische keuzes worden

taken en rollen toebedeeld aan teamleden (of het nou

specialisten, teamleden met gespecialiseerde taken, of

teamleden met taken zijn). In die visie zijn specialisten

een onmisbare vorm van gedeeld leiderschap van de

school. De vraag of er sprake is van ondersteuning of

ondermijning van leiderschap is daarmee overstegen:

specialisten en teamleden met gespecialiseerde taken

zijn vormen van leiderschap. <

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) is senior-adviseur bij de AVS
op het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg.

• Hebben we een incidentele of een structurele

behoefte aan deze specialist?

• Gaan we inhuren op contractbasis (zonder doorlo-

pende formatieve verplichtingen) of stellen we

iemand aan?

• Voor hoeveel tijd hebben we deze specialist nodig?

Zijn er in onze omgeving meer scholen met een zelf-

de behoefte aan deze specialist? Kunnen we geza-

menlijk inkopen?

• Welke rol vervult de specialist in de school? Is het

alleen een uitvoerder van het specialisme (de fysio-

therapeut die alleen behandelt) of willen we het spe-

cialisme ook breder benutten (de fysiotherapeut die

ook invloed heeft op het beleid op bewegen en

gezond gedrag, op het meubilair, op de inrichtring

van de speelplaats, etcetera).

Bij gespecialiseerde taken spelen hele andere afwegin-

gen een rol. Van belang is vooral dat gespecialiseerde

taken berusten op beleidsmatige keuzen. Teveel zijn

‘specialisten’ in een team een uiting van persoonlijke

hobby’s of als beloningsbeleid (erkenning van een

bijzonder positie met taakuren). Een overdaad aan

gespecialiseerde taken leidt eerder tot versnippering

en gevoelens van overbelasting bij een team dan tot

stimulans voor kwaliteitsverbetering. 

Uitgangspunt in de afweging moet zijn de visie van de

school op de eigen toekomst (en dat in samenhang met

een goede omgevingsverkenning), zoals:

• Op welke gebieden gaan we ons ontwikkelen en

waarvoor hebben we dus meer dan normale kennis,

vaardigheden en expertise nodig?

• Hebben we die gespecialiseerde expertise al in huis

en hoe bieden we ruimte voor het inzetten daarvan

ten behoeve van de schoolontwikkeling? Wordt het

een taak (en dus benaderd vanuit de niet lesgevende

tijd), wordt het een gespecialiseerde taak (en dus

afgezonderd als een deel van de normjaartaak).

• Als we die gespecialiseerde expertise nog niet in huis

hebben, hoe krijgen we die dan? Ontwikkelen van

eigen medewerkers (scholingsbeleid) of zoeken

bij nieuwe medewerkers (profielschets vacature-

vervulling)?

• Wordt het een project (dus met een eindig karakter)

of een facet van ons onderwijs (en dus een blijvende

taak)? Voorbeeld van het laatste is in bijna elke

school de intern begeleider.

• Welke plaats en rol hebben teamleden met gespecia-

liseerde taken in de school? Daarmee samenhangend

ook de vraag naar de ‘macht’: hebben ze formele

macht (en dus trekken van een lijnfunctie) of alleen

expertisemacht (de staffunctie)?
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binnenkort

online

Kinderopvang organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Informatie en praktische adviezen 

voor schoolleiders.
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In de centrale inleiding staat leiderschap centraal.

In de plenaire lezingen volgt een uitwerking van dit

thema en in een twintigtal workshops wordt de koppe-

ling naar het onderwijsveld gemaakt: het vak school-

leider/ bestuurder, het krachtenveld waarin de

onderwijsmanager zijn of haar werk moet verrichten

en als derde subthema de rol van de

schoolleider/bestuurder.

Daarnaast biedt het AVS congres u ook dit jaar natuur-

lijk weer ruimschoots de gelegenheid uw collega's

uit het veld en binnen de AVS te ontmoeten; in een

ontspannen sfeer kunt u contacten leggen en informa-

tie uitwisselen. Veel bezoekers van voorgaande AVS

congressen geven aan nog jarenlang profijt te hebben

van de opgebouwde netwerkcontacten. 

En zoals altijd presenteren de voor het onderwijs

relevante bedrijven zich op de beursvloer.

Binnenkort ontvangen AVS leden meer informatie

over het congres, maar u kunt er nu al zeker van zijn

dat het wederom een dag wordt die u niet mag missen.

Noteer de datum dus alvast in uw agenda!

Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

Leiden, leiderschap, leiding geven. Nu, maar vooral ook (met het oog op) straks. Waar staan we

en waar willen of moeten we naar toe? En kan dat ook allemaal? Hoe verhoudt de dagelijkse

praktijk zich eigenlijk met (onze) visie en hoe geven we daar invulling aan? Op locatieniveau,

maar ook bovenschools of als eindverantwoordelijke. Wat maakt een leidinggevende een echte

leider? Het zijn vragen waar leidinggevenden in het onderwijs, van middenmanagement tot

bestuurder, dagelijks tegenaan lopen. Op 23 maart 2007 houdt de AVS haar twaalfde congres,

waar deze vragen en thema's uitgebreid aan bod komen.

advertorial



> uw mening telt – webpoll

Onderwijskwaliteit

De afgelopen weken heeft u via het AVS

Scholenportaal kunnen reageren op onder-

staande stelling. De uitslag staat erbij

vermeld, evenals enkele reacties uit het veld.

De kwaliteit van de leerkracht is het meest bepalend voor

de kwaliteit van het onderwijs.

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

uitoefenen op de onderwijskwaliteit.

■■■■■■■■■■■■■■■
Gedeeltelijk eens; ook budget, het management en

dergelijke zijn bepalend.

■
Oneens; de leerkracht is volledig afhankelijk van goed

management en financiële middelen.

Nieuwe webpoll
De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt

reageren luidt:

Lumpsum geeft mij meer mogelijkheden om zelf beleid

te maken.

• Ja, ik maak nu op een andere manier geld vrij voor

bijvoorbeeld personeel en onderwijskwaliteit.

• Ja, ik heb er nog geen gebruik van gemaakt, maar ben

dat in de toekomst wel van plan.

• In theorie wel, maar in de dagelijkse hectiek kom ik daar

niet aan toe.

• Nee, de (verplichte) uitgaven zijn gebleven.

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

Enkele reacties

Harry Janssen, directeur van basisschool De Koppelberg 

in Geleen:

“De leerkracht is het meest bepalend voor de kwaliteit van het

onderwijs. Een leerkracht die vijfeneenhalf uur voor de klas

staat, moet het goede onderwijs neerzetten. Daarnaast zijn

natuurlijk andere zaken van belang, zoals voldoende middelen

en goed management. Maar het schoolresultaat staat of valt met

de kwaliteit van de leerkracht. Wij doen er dan ook veel aan om

die te bevorderen met allerlei cursussen en scholingen. We ver-

beteren de competenties van de leerkrachten, zodat de kinderen

krijgen waar ze recht op hebben. Als het gaat over de invloed

van het management, dan stel ik mij misschien te bescheiden

op. Dat komt omdat ik mij realiseer dat ik mezelf in sommige

opzichten ook nog moet verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied

van beoordelingsgesprekken voeren, dat doen wij momenteel

nog niet.”

Caroline le Clercq, directeur van basisschool Van Reenen 

in Bergen (NH):

“Ik kies voor optie twee. De leerkracht die in zijn of haar groep

kwalitatief goed onderwijs geeft is heel belangrijk, maar om die

kwaliteit te krijgen en te behouden is het van groot belang dat

er meer geld naar de werkvloer gaat. Dan denk ik aan meer klas-

senassistenten die de leerkrachten ondersteunen. Al heel lang

komt er van alles op de werkvloer terecht. De leerkrachten voe-

ren dat braaf uit en er staan veel te weinig faciliteiten tegenover.

Dus naast kwaliteit zijn middelen en ondersteuning heel belang-

rijk. Als ik bovendien naar de plannen voor de Zorgplicht kijk en

ook reguliere basisscholen te maken gaan krijgen met zware

zorgleerlingen, vraag ik mij af of die onderwijskwaliteit nog wel

gewaarborgd blijft, zonder extra middelen die dan hard nodig

zijn. Dus meer geluiden richting Den Haag dat er veel meer geld

naar de scholen moet! Het is tijd voor een kwaliteitsactie.”

Wim Huiting, directeur van basisschool De Kring in Niebert:

“Management en budget zijn best belangrijk, maar een goede

leerkracht is daarvan niet echt afhankelijk. Een goede leerkracht

is creatief en onderzoekt z’n eigen mogelijkheden. Als hij iets

nodig heeft dan geeft hij dat zelf wel aan. Daar komt meer uit

dan wanneer een manager zegt ‘je moet het zo en zo doen’. Het

moet van onderaf komen, daar geloof ik veel meer in dan dat ik

zeg: ‘Hier heb je wat en nu doe je wat ik wil’.

In het onderwijs gaat al teveel van bovenaf. Als ze één ding los-

laten verzinnen ze twintig andere dingen om te zeggen hoe dat-

gene wat ze loslaten dan verder moet. Je moet je voortdurend

verantwoorden. Terwijl mijn school vol zit met kinderen die van

heinde en verre komen en de kritische ouders daarvan allemaal

tevreden zijn.”

38%

59%

3%
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Het ‘welkomstmodel’, noemt directeur Fred Koopman

het. “Want dat is het belangrijkste: dat iedere leer-

kracht zich welkom voelt. Niet alleen de nieuweling,

maar ook de oudere. Iedere dag weer.” Het ontwikkel-

plan ‘Van team op leerling naar team op elkaar’ schept

een kader, waarbij het team ‘op elkaar’ kan groeien,

verbeteren en kan blijven reflecteren op achterstallig

onderhoud.

De jury van de Onderwijsprijs zegt in haar rapport:

“Bilal werkt al jaren aan een bijzondere manier van ‘teambuil-
ding’, vanuit het besef dat een goede school als basis een goed
functionerend leerkrachtenteam heeft. (…) In de beschrijving
van het project komen termen voor als: liefdessysteem, ‘het
mens zijn’, stamgevoel, geduld, zachtheid, balans tussen collec-
tief en individu. Men werkt met rituelen, waarbij bijvoorbeeld
kaartspellen gebruikt worden. In eerste instantie wat vaag,
‘ideologisch’. De praktijk laat echter zien dat de school wel-
overwogen, met hart en ziel, een zeer gedegen en grondig uit-
gewerkt personeelsplan heeft ontwikkeld.”

Het model is niet bedacht, maar langzaam ontstaan.

Toen directeur Koopman zes jaar geleden aantrad in

Amersfoort, trof hij een gespleten team aan. Er waren

conflicten geweest, groepjes ontstaan en mensen

gekwetst. “Het eerste jaar heb ik alleen maar geluis-

terd. Hoe voel je je? Wat kan ik eraan bijdragen om de

situatie te verbeteren? Wil je wel blijven lesgeven op

deze school? Daarna kwam de dialoog op gang. Geen

discussie meer, maar dialoog. Toen besefte ik weer hoe

belangrijk het team is. Als het individu zich goed voelt

in de groep, kan hij of zij alle energie aan de leerlingen

geven. Leerkrachten hebben elke dag de verantwoorde-

lijkheid voor 25 à 30 kinderen: ontzettend kostbaar

materiaal!”

De school houdt twee studiedagen per jaar, daarin

staat het model centraal. Ook is er jaarlijks een drie-

daagse retraite, waar het belang van welkom zijn bena-

drukt wordt en de teamleden de kans krijgen uit te

spreken wat er speelt. Koopman: “Natuurlijk was er

ook weerstand tegen deze manier van werken. Maar

dat is zelfs goed, zolang het maar uitgesproken wordt.”

De ‘hoofdregels’ van het model zijn vastgelegd in het

dialoogstatuut. Daarin staan afspraken als: menings-

verschillen tussen collega’s mogen er zijn (het geeft

immers materiaal om opnieuw balans te vinden), alle

collega’s kunnen elkaar aanspreken (je hebt het recht

om je gevoel te delen over kwesties die je raken) en:

probeer er samen uit te komen.

De jury van de Onderwijsprijs geeft aan dat het moeilijk

is de resultaten van dit project echt meetbaar te maken.

Maar de geluiden zijn positief. Koopman: “Je merkt aan

de sfeer dat het goed zit. We kregen van onze leerlingen

afgelopen zomer een 9,2 in het tevredenheidsonder-

zoek. Dat kan alleen als je team goed functioneert.”

Het welkomstmodel is samen met het Landelijk Bureau
Vernieuwend Onderwijs (LBVO) ontwikkeld. Kijk voor meer
informatie op www.bilalschool.nl

Heeft u ook een creatieve oplossing voor een nijpend probleem?
Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’

Van discussie naar dialoog

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

Huisvesting, ongewenste imago’s, bureaucratie enzovoort. De oplossingen kunnen

echter uiterst origineel zijn. De Bilalschool – een basisschool op islamitische grondslag

– uit Amersfoort ontving onlangs de Onderwijsprijs Provincie Utrecht 2006 voor haar

zelfontworpen teamontwikkelplan.

tekst joelle poortvliet

> zo kan het ook
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In het wetsvoorstel wordt ook bepaald dat een school-

bestuur een code voor goed bestuur moet hanteren.

Het wetsvoorstel wordt door de minister van onderwijs

in het nieuwe kabinet ingediend bij de Tweede Kamer.

De verwachting is dat de wettelijke regeling in de loop

van 2008 in werking treedt.

Code goed onderwijsbestuur po
De AVS en VOS/ABB stelden een code vast als uit-

werking van de 28 basisprincipes voor goed onderwijs-

bestuur, die eind 2004 in de marge van de invoering

van de lumpsumbekostiging werden vastgesteld door

de gezamenlijke onderwijsorganisaties. De AVS en

VOS/ABB namen dit initiatief. Mede gestimuleerd door

de passage in het wetsvoorstel, waarin minister Van

der Hoeven uitspreekt dat het de voorkeur verdient

dat de onderwijssector zélf tot de ontwikkeling van

een code komt. Daarom ziet zij ervan af om op dit

moment een code voor te schrijven. In de memorie

van toelichting bij het wetsvoorstel wordt het initiatief

van de AVS en VOS/ABB als voorbeeld genoemd van

een door de sector zelf ontwikkelde code. Het wets-

voorstel biedt overigens de mogelijkheid dat de minis-

ter een of meer code(s) voor goed onderwijsbestuur

bij ministeriële regeling aanwijst.

De code bestaat uit twee elementen. Het eerste deel

bestaat uit een aantal uitgangspunten en principes,

gebundeld in zeven thema’s. Het tweede element

wordt gevormd door een aantal concrete bepalingen

om de uitgangspunten en principes uit te werken.

Het ministerie van OCW werkt aan het wetsvoorstel

‘Governance in het onderwijs’. Een eerste ambtelijk con-

cept is inmiddels informeel met de onderwijs-

organisaties besproken.

Dit is het vervolg op de beleidsnotitie over governance

in het onderwijs die minister Van der Hoeven in juli

2005 naar de Tweede kamer stuurde en de discussie in

de vaste kamercommissie Onderwijs die daarop volg-

de. In het wetsvoorstel passeren onderwerpen de revue

als: Is de opdracht aan ieder schoolbestuur om te zor-

gen voor een goed bestuurde school? En: de scheiding

tussen de functies van bestuur en intern toezicht,

maatschappelijke verantwoording en de mogelijkheid

voor een schoolbestuur om bestuurlijke taken en

bevoegdheden te delegeren aan de schoolleider.

Vooral dat laatste uitgangspunt is van belang voor

het ‘eindverantwoordelijk management’, zeker omdat

de onderwijswetgeving nu nog slechts mandatering

toelaat.

Code onont beerlijk
Governance in het onderwijs

Na de verkiezingen en de formatie van een nieuw

kabinet ontvangt de Tweede Kamer het

wetsvoorstel over governance in het onderwijs.

Dit wetsvoorstel bevat onder meer de bepaling

dat een bevoegd gezag een code voor goed

bestuur moet gebruiken. De AVS en VOS/ABB

presenteren begin januari 2007 een code voor het

primair onderwijs. In Kader Primair 3 (november

2006) werd hier al eerder over bericht.

tekst carine hulscher-slot
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Bestuur en management doen er verstandig aan om

het onderwerp ‘goed onderwijsbestuur’ nu al op de

agenda te zetten en samen met de andere betrokkenen

te bespreken op welke manier de code gehanteerd gaat

worden. Uiteraard kan daarbij ondersteuning en advies

worden gevraagd bij de AVS en VOS/ABB. <

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

Code vaststellen
Het ligt voor de hand dat een bevoegd gezag een code

voor goed onderwijsbestuur pas kan vaststellen na een

discussie binnen de eigen organisatie over dit thema.

Daarbij spelen vragen als: ‘Hoe kunnen wij, tegen de

achtergrond van onze eigen situatie en onze eigen

ideeën, taken het beste verdelen? Hoe regelen wij de

scheiding tussen bestuur en intern toezicht? Hoe geven

wij vorm aan maatschappelijke verantwoording? Gaan

wij zover dat we kiezen voor een model met een colle-

ge van bestuur en een raad van toezicht?’ Het antwoord

op die vragen kan ertoe leiden dat een bestuur besluit

om in de eigen situatie bepalingen van de code anders

in te vullen en vast te stellen. Dat kan. Het bestuur

moet dan wel motiveren, oftewel ‘pas toe en leg uit’.

De code is uitgewerkt in twee modellen. De uitgangs-

punten en principes in beide modellen zijn gelijk. Het

eerste model is het standaardmodel, waarbij naast het

bestuur geen orgaan als een Raad van Toezicht bestaat.

In het tweede model worden de principes bij het wer-

ken mét een Raad van Toezicht beschreven. Daarbij is

in de statuten van de rechtspersoon bepaald dat er

twee organen zijn, het College van Bestuur dat de

onderwijsinstelling bestuurt en de status heeft van

bevoegd gezag, en een Raad van Toezicht die toezicht

uitoefent op het bestuur van het College van Bestuur.

29Kader Primair December 2006
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In januari 2007 wordt de tweejaarlijkse Nationale

Onderwijs Tentoonstelling (NOT) gehouden in de Jaar-

beurs in Utrecht. De NOT is pas compleet als de AVS

er ook staat. En wij staan er dan ook! De NOT is pas een

succes als u ook komt. Daarom nodigt de AVS u van har-

te uit om als onze gast de NOT te bezoeken onder het

motto: NOT – Natuurlijk iets voor u! 

De kaart voor uw gratis entreebewijs vindt u bij deze

Kader Primair. Ook uw collega is natuurlijk welkom als

onze gast. U kunt hem of haar meenemen. Daarvoor

hoeft u alleen maar via www.avs.nl extra (gratis) kaarten

aan te vragen.

De AVS presenteert ook deze NOT aantrekkelijke en

interessante items, in haar stand voor (toekomstige)

leidinggevenden in het primair onderwijs.

Praktisch en bruikbaar advies: natuurlijk AVS

Het onderwijs kent vele deskundigen en adviseurs. Hoe

deskundig mensen vaak ook zijn, het gaat bij een goed

advies ook om de praktische bruikbaarheid. Vanuit de

onderwijspraktijk en gericht óp de onderwijspraktijk. En

daar staat de AVS voor!

Ontmoet op de NOT onze deskundige adviseurs, waaron-

der mensen van de AVS Helpdesk. Stel hen uw vragen

stellen of leg een probleem voor, om met een antwoord

en een (mogelijke) oplossing te vertrekken. Als u meer

tijd nodig hebt, kunt u meteen een afspraak maken. Ook

uw collega-leidinggevenden bezoeken de AVS-stand: wis-

sel met hen van gedachten over de dagelijkse praktijk en

over actuele thema’s. Wat komt u tegen en hoe pakt u

beiden zoiets aan?

Kennis delen is een belangrijk onderdeel van het AVS

Scholenportaal (www.avs.nl) als het gaat om persoonlijke

groei door uitwisseling. In de AVS-stand kunt u het,

eventueel samen met een collega, eens proberen. Meld u

aan voor een netwerk, ga eens kijken bij één van de

themadiscussies. Werkt u in het speciaal (basis)onder-

wijs? Dan is het werkverband sbao of (v)so iets voor u.

Techniek en natuur

“Meester, waarom is een mug niet net zo groot als een

olifant?” Tijdens het AVS congres in 2006 maakten Ernst

& Bobby de vijf prijswinnaars bekend van het techniek-

project ‘Meester hoe werkt het?’ Dit niet alleen succes-

volle, maar ook erg leuke project heeft veel materiaal

opgeleverd voor proeven die leerkrachten zelf met de

kinderen in de klas kunnen uitvoeren. Er zijn vier

boxen: aarde, lucht, vuur en water. In iedere box zit een

aantal proeven met lesmateriaal. Leuk idee? Kom het

zelf ervaren en ontdek in de AVS-stand zelf waarom een

mug niet net zo groot is als een olifant.

NOT – Natuurlijk iets voor u!
AVS ontbreekt niet op Nationale Onderwijs Tentoonstelling

Natuurlijke groei en ontwikkeling door uitwisseling

Persoonlijke ontwikkeling is één van de belangrijkste

stimulansen voor kwalitatief goed onderwijs. Persoon-

lijke ontwikkeling kun je realiseren door scholing en

training. Maar juist de onderwijspraktijk zelf is vaak

de beste leermeester.

“Natuurlijk kan en wil ik dat!”

En ‘dat’ is dan leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs

geven is het mooiste vak dat er is. Maar is het dan niet

nog mooier om aan onderwijsprofessionals les te geven?

Onderwijskundig leider te worden? Als dat u aanspreekt,

hebt u zich misschien ook wel afgevraagd hoe geschikt u

eigenlijk bent als schoolleider. Hoe zit het met uw ambi-

tie om een leidinggevende functie na te streven? Kom er

zelf achter met onze SCAN, die u in de AVS-stand kunt

afnemen. Uiteraard vertrouwelijk, maar als de uitkom-

sten u enthousiast maken, helpen wij u – desgewenst –

graag verder!

Natuurlijk nog iets extra’s

De AVS gaat altijd verder. Ook nu. Als u in onze stand

uw toegangsbewijs laat scannen, komt u in aanmerking

voor een fraaie prijs, die wij aan het einde van de NOT

op zaterdag 27 januari 2007 verloten: een beamer van

Epson of een digitaal (school)bord van Hitachi. Een

mooie afsluiting van een mooie beurs. Om mee te din-

gen is het niet noodzakelijk dat u al AVS-lid bent.

Graag tot ziens op de NOT: Natuurlijk iets voor u! <

advertorial
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Gratis naar de NOT

Breng een bezoek aan 

de AVS-stand!

Bij deze Kader Primair treft u een uitnodigingskaart voor

de NOT. Door u te registreren met het registratienummer

van de kaart ontvangt u een persoonlijke toegangskaart,

waarmee u de NOT gratis kunt bezoeken. Via www.avs.nl

kunt u extra uitnodigingskaarten bestellen en zo ook

uw collega’s meenemen naar de NOT. Als u de stand

van de AVS bezoekt en uw gegevens achterlaat, dingt u

bovendien mee naar een beamer van Epson of een

digitaal (school)bord van Hitachi, die na afloop van de

beurs onder de bezoekers aan de AVS-stand worden

verloot. Om mee te dingen is het niet noodzakelijk dat

u al AVS-lid bent.

Datum & tijd: 23 t/m 27 januari 2007 

van 10.00 tot 17.00 uur 

Locatie: Jaarbeurs Utrecht

Standnummer AVS: 8B074

www.not-online.nl
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avs-congres

Toekomst in beeld
Leidinggeven met het oog op morgen

23 maart 2007
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> Noodzakelijk in het belang van de instelling?

Regelmatig behandelt Stichting Support zaken waarin een schooldirecteur geschorst

dreigt te worden bij wijze van ordemaatregel of reeds geschorst is. Meestal zet een

werkgever deze maatregel in, vooruitlopend op (overleg over) een beëindiging van de

aanstelling of benoeming. Welke mogelijkheden heeft een directeur als deze

ongewenst naar huis wordt gestuurd of als dit dreigt te gebeuren?

tekst jordie wessel

Casus
Annelies Jansen is sinds 15 jaar directeur van een basisschool
voor openbaar primair onderwijs. Sinds enige maanden is de
verhouding tussen Annelies en enkele teamleden verslechterd.
Het bestuur dringt aan op een onderzoek door een extern
bureau. Het rapport wordt enkele weken later uitgebracht.
Tot haar grote verbazing luidt de conclusie van het onderzoek
dat Annelies niet geschikt zou zijn voor de functie van direc-
teur en vervangen zal moeten worden. In een daarop volgend
gesprek met Annelies geeft het bestuur aan de conclusie van
het rapport op te zullen volgen. Het bestuur verzoekt Annelies
om de komende tijd thuis te blijven en biedt haar daarvoor
bijzonder verlof aan. Als Annelies het bijzonder verlof niet
accepteert, zal het bestuur besluiten haar te schorsen.

(De naam van Annelies Jansen is gefingeerd en haar casus is ontleend

aan praktijkvoorbeelden.)

In dit artikel staat de schorsing als ordemaatregel cen-

traal: als een schorsing in het belang van de instelling

dringend noodzakelijk is. Dit is duidelijk iets anders

dan de schorsing als disciplinaire maatregel. Ook is het

een ander verhaal als werknemer en werkgever het er

over eens zijn dat terugkeer naar de school niet wense-

lijk is. Dan komt het voor dat een werknemer

geschorst wordt vooruitlopend op een beëindiging van

de aanstelling of benoeming. 

Het zal van de omstandigheden afhangen of Annelies

moet besluiten het bijzonder verlof op te nemen of dat

ze het op een schorsing aan moet laten komen. Over-

leg met Stichting Support is in dat geval gewenst. De

route van schorsing houdt de mogelijkheid open om

het gedwongen thuisblijven juridisch aan te vechten.

Wanneer eenmaal wordt ingestemd met thuisblijven,

zal dat vaak niet meer mogelijk zijn.

Schorsingsprocedure
Voor Annelies kwam de mededeling van het bestuur

totaal onverwacht. Ze is het niet eens met de inhoud

Schorsing 

als ordemaatregel
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Dringend noodzakelijk
De algemene grond die gebruikt wordt voor de schor-

sing als ordemaatregel is dat de schorsing dringend

noodzakelijk moet zijn in het belang van de instelling.

Schorsing is volgens vaste jurisprudentie een ingrij-

pende en beschadigende maatregel. Een werkgever

mag die maatregel niet zomaar toepassen. Een schor-

sing mag geen automatisme zijn. Per geval zal beoor-

deeld moeten worden of het gezien het belang van de

instelling dringend noodzakelijk is dat een werknemer

– per direct – niet meer aanwezig is op de werkplek.

De maatregel vergt daarom een zorgvuldige belangen-

afweging. Bij deze afweging moet het zwaarwegende

belang van de werknemer bij voortzetting van zijn

werkzaamheden betrokken worden. Ook dient de

vraag gesteld te worden of het blijven uitoefenen van

de functie inderdaad schade zal toebrengen aan de

instelling. Tot slot moet bekeken worden of een zo

zware maatregel vermeden kan worden door een ande-

re oplossing.

Voor een eventueel verweer van Annelies is onder

meer relevant hoe haar dienstverband is verlopen; zijn

er eerder functioneringsgesprekken geweest en waren

deze positief? Hoe ernstig is het conflict met de team-

leden? Wat is de aard van dit conflict en met hoeveel

personen? Zijn er andere oplossingen mogelijk, zoals

coaching? <

Mr. Jordie Wessel is als advocaat verbonden aan Stichting
Support. Zaken als deze worden regelmatig in behandeling
genomen. Stichting Support behartigt uitsluitend individuele,
rechtspositionele belangen vanuit de positie van de werknemer.
Artikelen van Stichting Support worden dan ook alleen vanuit
dat standpunt geschreven.

Dagelijkse praktijk

Een voorbeeld van een door Stichting Support behandelde

zaak is een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de

Rechtbank Zwolle op 18 juli 2006. 

In deze uitspraak oordeelde de rechter dat een werkgever

geen zorgvuldige belangenafweging had toegepast vooraf-

gaand aan de schorsing. In deze zaak was tussen een direc-

teur en een bestuur een verschil van mening ontstaan over

de uitvoering van een bovenschoolse taak. Het bestuur zeg-

de vervolgens het vertrouwen in de directeur op en besloot

tot schorsing over te gaan, vooruitlopend op een beëindi-

ging van het dienstverband. 

Omdat de directeur het niet eens was met de gronden van

het schorsingsbesluit en de gang van zaken, heeft Stichting

Support zich namens de directeur via een spoedprocedure

tot de bestuursrechter gewend. Deze stelde de directeur in

het gelijk en bepaalde dat de schorsing werd opgeheven

(hangende de bezwaarprocedure). Hierdoor mocht de direc-

teur zijn werkzaamheden weer voortzetten.

U kunt deze uitspraak vinden op www.stichtingsupport.org

> Algemene informatie > Jurisprudentie > Ambtenaren-

recht.

van het rapport en vindt dat de conclusies die het

bestuur uit het rapport heeft getrokken veel te ver

gaan. Annelies vindt dat zij goed functioneert en is

dan ook niet van plan om naar huis te gaan.

Wanneer een werkgever wil overgaan tot schorsing,

dient altijd hoor en wederhoor plaats te vinden. Dit is

een essentieel beginsel van ons recht. De werkgever

van Annelies zal haar dan ook eerst per aangetekend

schrijven een gemotiveerd voornemen tot schorsing

moeten toesturen. Annelies dient de gelegenheid te

krijgen om binnen drie weken haar verweer kenbaar

te maken. Annelies kan zo haar visie op het voorne-

men geven en vermelden waarom zij het niet eens is

met een schorsing. Ze kan zich hierbij laten bijstaan

door een advocaat, wat aanbevelenswaardig is. Hierna

volgt zo spoedig mogelijk het definitieve besluit van

werkgever.

Als de werkgever definitief besluit Annelies te schor-

sen, heeft zij verschillende mogelijkheden om dit

besluit juridisch te laten toetsen. Of een procedure

kansrijk is, is altijd afhankelijk van de omstandighe-

den van het concrete geval. In het geval van Annelies

is sprake van openbaar onderwijs, en heeft zij de

mogelijkheid om binnen zes weken (bestuursrechte-

lijk) bezwaar te maken tegen het schorsingsbesluit en

daarna beroep in te stellen bij de bestuursrechter. Een

werknemer uit het bijzonder onderwijs heeft de moge-

lijkheid om binnen zes weken in beroep te gaan tegen

het schorsingsbesluit bij een Commissie van Beroep of

zich te wenden tot de burgerlijke rechter.

Deze procedures kunnen echter enige tijd in beslag

nemen. Als het gewenst is dat een geschorste werkne-

mer snel terugkeert naar zijn of haar werkplek, kan

een spoedprocedure overwogen worden. Daarin kan

een rechter verzocht worden te bepalen dat de werk-

nemer, als tijdelijke maatregel in afwachting van even-

tuele verdere procedure(s), zijn of haar werkzaamhe-

den weer mag voortzetten.
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Tijdens de Unesco conferentie in 1994 heeft Nederland

samen met andere landen de Salamanca Verklaring

ondertekend. Hierin staat dat men zich maximaal

inspant om leerlingen met Special Educational Needs in

het regulier onderwijs een plek te geven. Kinderen die

speciale zorg nodig hebben, moeten toegang krijgen

tot “regular schools who should accommodate all children,
regardless of their physical, intellectual, social, emotional, lin-
guistic or other conditions” (Framework for Action art. 6).

Een nobel streven.

Om dit doel te bereiken is al het nodige gebeurd de

afgelopen jaren. In het primair onderwijs zijn ver-

schillende zorgoperaties uitgevoerd, zoals Weer

Samen Naar School (WSNS) en de Leerlinggebonden

Financiering (LGF). Deze laatste financiële voorziening

stelt ouders in staat om hun kind – dat een indicatie

heeft voor het speciaal onderwijs (so) – met een zoge-

naamd ‘rugzakje’ aan te melden op een reguliere

basisschool, mits deze school akkoord gaat. Passend

Onderwijs gaat echter een stap verder: de verschillen

in indicatiesystemen, bekostigingsregelingen, toela-

tingsbepalingen en geschillenregelingen moeten door

de ‘Herijking van Zorgstructuren’ worden weggeno-

men. De wet- en regelgeving moet vereenvoudigd,

decentralisatie staat hoog in het vaandel, de verant-

woordelijkheid moet bij het schoolbestuur komen te

liggen, de positie van ouders moet worden versterkt

en de indicatiestelling herzien. Wat betekent dit voor

de realisatie? De hoe-vraag zal elk schoolbestuur zich

moeten stellen. Het antwoord op de wanneer-vraag is

in het schema weergegeven. Het tijdspad is onder

voorbehoud, afhankelijk van de politieke ontwikkelin-

gen in de nabije toekomst.

Passend Onderwijs
– briesje of storm?

> Een nieuwe wind door onderwijsland

De term Zorgplicht viel niet overal even goed in ons land. Toch zetten de ontwikkelingen

door. Nu onder de noemer Passend Onderwijs: elk kind de paskamer in voor een juiste

diagnose en aanpak. Dit heeft verregaande gevolgen voor bestuurlijke en regionale

samenwerking en roept de vraag op hoe het schoolspecifieke aanbod voor leerlingen

met een handicap vormgegeven moet worden, in relatie tot een dekkend onderwijs-

aanbod in de regio. Als het onderwijs goed moet passen, zal het kind goed de maat

genomen moeten worden. Welke keuzes spelen daarbij een rol?

Tekst Heike Sieber en Winnie Lafeber



Praktijksimulatie

Elimschool speelt in op Passend Onderwijs

beeld brengen waar we staan en wat we al kunnen.

Daar wilde ik het hele team, ook het onderwijsonder-

steunend personeel, bij betrekken. Het bestaansrecht

van de sbo-school staat tenslotte – ook landelijk – ter

discussie.”

De Elimschool is bezorgd over de consequenties van

de invoering van Passend Onderwijs. Vooruitlopend

op de toekomst probeert de school daarom in te spelen

De Elimschool, een sbo-school in Rijssen, was de eerste

school die zich opgaf voor het nieuwe, door de AVS

ontwikkelde simulatiespel ‘Kind op de Gang!’©. Direc-

teur Wim Kreuger: “Wij wilden helder en duidelijk de

grenzen van onze zorgplicht bepalen: wat kunnen we

wel en wat niet? Hoe ver gaan we in ons aannamebe-

leid wat betreft gedragsproblemen? En gaat dit niet

ten koste van de andere kinderen? Ik wilde beter in
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• Teams ontwikkelen zich tot professionele denktanks

• Schoolleiding inspireert en stimuleert

• Ouders/leerlingen krijgen een duidelijke stem

• Bonden komen op voor belangen van professionals

(Bron: SBL, IVA en Zest Marketing & Consultancy)

Schoolprofiel
Het realiseren van Passend Onderwijs impliceert niet

alleen een netjes uitgevoerd herijkingstraject en een

paar wetswijzigingen. De werkelijke bezinning vindt

op schoolniveau plaats: hoe komen we tot een school-

profiel, wat staat er straks ‘op de gevel’, wat kan de

school leerlingen met een specifieke beperking

(aan)bieden? Vragen die schoolleiders in de nabije toe-

komst moeten kunnen beantwoorden. Dat kan alleen

maar goed door samen met het team het schoolprofiel

te bepalen. Bij de plaatsingsvraag zit tussen ‘ja’ en

‘nee’ een glijdende schaal. Scholen en hun professio-

nals dienen deze vanaf nu op te sporen, te expliciteren

en nader te definiëren. 

De AVS heeft een methode ontwikkeld om met behulp

van een praktijksimulatie beleidsontwikkeling voor

adaptief onderwijs vorm te geven. In een gameachtige

omgeving simuleert het spel ‘Kind op de Gang!’© de

dagelijkse weerbarstige werkelijkheid. Schoolteams

leren tijdens de cursusdag wat adaptief onderwijs bete-

kent voor de eigen school en waar grenzen en (ontwik-

kel)mogelijkheden liggen. Zo wordt draagvlak voor

adaptief onderwijs en integratie gecreëerd en maken

scholen een aanzet voor schoolbeleid als het gaat om

zorgleerlingen. Het spel ‘Kind op de gang!’© staat cen-

traal in het AVS maatwerkaanbod ‘Zorgplichten en het

zorgprofiel van de school’.

Spagaat
Het schoolbestuur is in de nabije toekomst verant-

woordelijk voor de realisatie van Passend Onderwijs

voor iedereen. Op basis van argumenten kunnen scho-

len een leerling – die ze denken niet adequaat te kun-

nen helpen – weigeren. Maar scholen moeten dan wel

een andere school kunnen aanwijzen, waar de leerling

geplaatst kan worden. Schoolleiders komen wellicht in

een spagaat terecht: hoe moet het met de plaatsings-

plicht en wat zijn de mogelijkheden van mijn perso-

neel? De leerkrachten die dagelijks voor de klas staan

– al hulp biedend aan zowel de gemiddelde leerling, de

rugzakleerling, de hoogbegaafde leerling als de onge-

motiveerde én de emotioneel instabiele leerling – zien

je al aankomen.

In juni 2006 werden de uitkomsten gepubliceerd van

het onderzoeksrapport ‘Waar wij voor staan’. Dit

onderzoek werd afgenomen binnen de sectoren PO,

VO, BvE en SO. Bij onderwijspersoneel staat in de top-

10 ‘Dit past bij mij’ op de achtste plaats ‘Leerlingen die

extra zorg nodig hebben kunnen op mij rekenen’. In

de top-10 ‘Hier ben ik tevreden over’ staat diezelfde

stelling op plaats zeven. Echter: werknemers in het PO

zijn minder tevreden over dit onderwerp dan in de

andere sectoren. In de specifieke top-10 van het PO

staat de uitspraak pas op de tiende plaats. Kennelijk is

men in het PO zeer kritisch als het gaat om de eigen

professionaliteit en de competenties die het vergt om

te werken met leerlingen die speciale zorg nodig heb-

ben. Op dit punt valt dus iets te verbeteren. Het rapport

‘Waar wij voor staan’ noemt zelf al enkele oplossingen:

• De werkvloer neemt zijn verantwoordelijkheid

Zomer 2006 

Realisatie Uitwerkingsnotitie

Najaar 2006

•Overleg 2e Kamer 18 oktober

•Inventarisatie wettelijke knelpunten

Voorjaar 2007 (start): 

•Landelijke invulling Passend Onderwijs

•Landelijk steunpunt

2006-2007 (start pilots): 

Experimenten op basis van 

uitgangspunten

2008- 2009 (invoering wetgeving): 

Opting out mogelijkheid

2011-2012 (evaluatie PO):

Landelijke invoering Zorgplicht

Schematisch tijdspad met betrekking tot de realisatie van de zorgplicht (onder voorbehoud). Groen = inmiddels gerealiseerd.

> >

> >>
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op de veranderende hulpvraag. Zo is er een pilot gestart

van twee ‘rugzakgroepen’ (onder- en bovenbouw) met

wat zwaardere problematiek. Deze groepen krijgen elk

een eigen – bijna individueel – leertraject, ondersteund

door een onderwijsassistent, ambulant begeleider en

een leerkracht. Kreuger: “De ervaringen, na zes weken,

zijn nu al positief. De ouders zijn erg enthousiast en in

de klassen is er meer rust. Voor de leerkrachten is de

draagkracht en -last meer in evenwicht. Andere kinde-

ren krijgen meer aandacht. Dit is onderwijs op maat.”

Kreuger wil deze ontwikkeling doortrekken naar de

toekomst, maar heeft hier dan budget voor nodig. “Ik

vind het nog onduidelijk hoe groot dat budget wordt

als de ontwikkelingen naar Passend Onderwijs door-

gaan. Wij krijgen steeds meer leerlingen met cluster-4

problemen binnen. We willen best uitbreiden, zodat er

meer kinderen uit de regio hier terecht kunnen.” Hij

vervolgt: “We hebben met z’n allen nagedacht over

welke richting we als school opwillen. De laatste stap,

wat dit betekent voor de professionalisering en het

zorgprofiel, is lastig om in één cursusdag helemaal con-

creet te krijgen. Gaan we ons meer op gedrags- of

leer/leesmoeilijkheden richten? Mijn taak is daar beleid

op te maken. Wel weten we na het spelen van het spel

dat we visueel gehandicapten of kinderen met een zeer

laag IQ niet opnemen. Ook hebben we ontdekt dat we

al veel kunnen, vooral op gebied van (cognitieve) infor-

matieverwerking, maar we hebben nog wel professio-

nalisering, materialen en personeel nodig. 

Simulatiespel 

Kind op de Gang!©

Doel van het door de AVS ontwikkelde simulatiespel

‘Kind op de Gang!’© is de bekwaamheden van het

schoolpersoneel in kaart te brengen en op basis daarvan

het schoolprofiel te bepalen, met het oog op de Zorg-

plicht (2010). Via kaartjes met casusbeschrijvingen van

‘zorgkinderen’ bepalen team en directie welke ‘pro-

bleemgevallen’ de school zelf aan kan, welke hulp

behoeven en waar andere partijen (partners) nodig zijn.

Het spel mondt uit in ontwikkelplannen en een plan van

aanpak. Aan het einde staat de actieplanning centraal:

welke acties dient de school te nemen op gebied van

professionalisering, zorgprofiel en partners (in beleid,

organisatie en uitvoering)?

De praktijkgerichte speldag bestaat uit individuele,

groeps- en plenaire sessies. Inge Borghuis, leerkracht

middenbouw Elimschool: “De casussen maken het spel

concreet. Je komt met elkaar tot standpunten, we wisse-

len gedachten uit en stellen meningen bij. Kunnen we

voldoen aan de individuele hulpvraag van kinderen?”

Paula van der Star, logopedist op de Elimschool: “Het is

heel interactief en praktijkgericht. Je bepaalt met elkaar

de visie van de school, wat je al kan en waar je hulp

nodig hebt. We ontdekken wat voor school we zijn en

welke kinderen we wel en niet toelaten.”

Het team van de Elimschool verkent via het simulatiespel ‘Kind op de Gang!’© haar zorgprofiel.
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Een andere opbrengst van de cursusdag is dat de

onderbouw anders over het opnemen van kinderen

denkt dan de midden- en bovenbouw. In de boven-

bouw merk je dat er meer gedragsproblemen zijn, kin-

deren worden mondiger of laten zich meeslepen door

anderen. Het simulatiespel is een goed middel, waar-

mee we ons beter kunnen profileren in ons samenwer-

kingsverband.” Kreuger vindt dat eigenlijk alle basis-

scholen zich moeten bezinnen op waar de draagkracht

van het team ligt. “Voor Passend Onderwijs moet je

kunnen aangeven wat je zorgprofiel is en waar je gren-

zen liggen. Je moet immers kunnen onderbouwen

waarom je wel of niet een kind aanneemt.”

Consequenties voor schoolteam
Welke consequenties heeft de nieuwe wet volgens het

team van de Elimschool? Paula van der Star, logopedist:

“Als de school in principe geen kinderen mag weige-

ren, dan wordt je werk dus breder. Je moet meer gaan

samenwerken met andere disciplines. Je hebt meer

kennis nodig van andere problematiek. Als je weet wel-

ke kinderen de school toelaat, dan kan je je daarop

richten, bijvoorbeeld door aanvullende cursussen.”

Inge Borghuis, leerkracht middenbouw: “Als de kind-

populatie verandert, wordt er veel gevraagd van zowel

de leerlingen als van de leerkrachten. Het toelaten van

bijvoorbeeld blinde of dove kinderen heeft veel gevol-

gen voor de organisatie van het onderwijs binnen de

groep en binnen de school. Ieder kind moet die aan-

dacht en zorg kunnen krijgen die het nodig heeft.” <

Heike Sieber is adviseur bij de AVS op het gebied van
Onderwijs & Leerlingzorg. Zij verzorgt het maatwerkaanbod
‘Zorgplichten en het zorgprofiel van de school’ en ontwikkelde
het bijbehorende spel ‘Kind op de gang!’©. Neem voor
meer informatie contact op met de AVS, Heike Sieber, 
tel. 030-2361010 of h.sieber@avs.nl

Dit artikel loopt alvast vooruit op Kader Primair 7 (maart 2007)
over Passend Onderwijs. Daarin meer aandacht voor dit thema.
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> Gevolgen voor pensioen door nieuw reglement per 1 januari 2007

Voor iedere werknemer komt ooit het moment van stoppen met werken. Soms omdat

de hoofdprijs in de loterij is gewonnen, veel vaker omdat de pensioengerechtigde leeftijd

is bereikt. Maar er zijn meer situaties denkbaar. Omstandigheden waarin de werknemer

best zou willen doorwerken, maar waarin dat niet meer kan. Door bijvoorbeeld ontslag,

arbeidsongeschikt of overlijden. Wat gebeurt er in die gevallen met de pensioenopbouw,

volgens het pensioenreglement zoals dat geldt vanaf 1 januari 2007?

tekst piet van mil, loyalis

Voor de groep werknemers die nog van de FPU-regeling

gebruik kan maken, is weinig veranderd. Alleen voor

ontslag is de regeling gewijzigd ten opzichte van 2005.

Als een werknemer uit deze groep ontslagen wordt,

krijgt hij recht op pensioenopbouw volgens de opbouw

van het ABP KeuzePensioen: een opbouwpercentage

van 2,05 procent en een franchise van 9600 euro.

Bij overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn er geen

veranderingen. De pensioenopbouw loopt door tot 62

jaar. Bij overlijden telt de tijd voor 5/7 deel mee, bij

arbeidsongeschiktheid is de opbouw 70 procent.

Deelnemers die onder het 
KeuzePensioen vallen
Hieronder volgen de wijzigingen voor deelnemers

voor wie de regeling van KeuzePensioen in de plaats

is gekomen van FPU:

• ABP Pensioen en ontslag
Wie ontslagen wordt, zonder een andere baan te heb-

ben, ontvangt onder voorwaarden een WW-uitkering

van de overheid. Vanaf oktober 2006 duurt die uitke-

ring voor de meeste mensen drie jaar en twee maan-

den. Het kan zijn dat de werknemer via de werkgever

op grond van de CAO-regeling recht heeft op een

wachtgelduitkering. Dat betekent dat de uitkerings-

periode langer wordt of dat hij een hogere uitkering

ontvangt tijdens de periode van werkloosheid. Ook

voor het pensioen maakt het hebben van een wacht-

geldregeling in de CAO verschil.

Gedurende de periode dat de werknemer de wacht-

gelduitkering of WW-uitkering ontvangt, loopt de

pensioenopbouw slechts gedeeltelijk door. Ontvangt

de werknemer een wachtgelduitkering, dan bouwt hij

voor zijn ABP KeuzePensioen 50 procent op. Ontvangt

hij een WW-uitkering, dan bouwt hij 37,5 procent op.

De pensioenopbouw tijdens wachtgeld is dus iets

hoger, maar tijdens die periode moet de werknemer

wel zelf het werknemersgedeelte van de premies blij-

ven betalen. Zijn ex-werkgever zal die premies inhou-

den op de uitkering. Omdat hij pensioen blijft opbou-

wen bij ABP, blijft hij ook deelnemer in de regeling.

Het voordeel daarvan is dat zijn risicoverzekering

voor het nabestaandenpensioen blijft bestaan. Mocht

hij voor zijn 65ste overlijden, dan hebben zijn part-

ner en kinderen recht op respectievelijk een partner-

pensioen en wezenpensioen. Ook zijn arbeidsonge-

schiktheidsverzekering loopt in die periode door.

Als hij arbeidsongeschikt wordt, heeft hij onder de

normale voorwaarden recht op ABP Arbeidsonge-

schiktheidspensioen.

Als werken 
niet meer kan
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Voor deelnemers die nu al arbeidsongeschikt zijn, ver-

andert er op dit moment niets aan hun opbouw ten

opzichte van de oude regeling uit 2005. Na reïntegratie

gaan de deelnemers geboren vóór 1950 weer opbou-

wen conform hun oude regeling en uiteindelijk kun-

nen zij met ouderdomspensioen. Deelnemers geboren

na 1949 gaan na reïntegratie opbouwen met de para-

meters die bij ABP KeuzePensioen horen.

• Levensloop of bijsparen bij ABP
De levensloopregeling is inmiddels ingevoerd. De inleg

en opname van levenslooptegoed loopt via de werkge-

ver. Daarom kunnen werknemers geld storten naar

hun levenslooprekening. En ook alleen werknemers

kunnen verlof opnemen uit het levenslooptegoed. Hoe-

wel sparen voor levensloop niet mogelijk is tijdens

WW, wachtgeld en AAOP, is het wel mogelijk om in

die periode bij te sparen voor meer pensioen via ABP.

• ABP Pensioen en overlijden
De vervanging van FPU door KeuzePensioen is vormge-

geven door het ouderdomspensioen te verhogen. Socia-

le partners hebben het reglement aangepast, zodat het

hogere ouderdomspensioen leidt tot een partnerpen-

sioen dat te vergelijken valt met het pensioen uit de

oude regeling. Bij overlijden voor 65 jaar, wordt voor-

taan het pensioen berekend over de tijd alsof de deel-

nemer tot 65 jaar zou hebben gewerkt, maar het part-

nerpensioen over de tijd vanaf 1 januari 2006 bedraagt

5/10 deel in plaats van 5/7 deel van het op te bouwen

KeuzePensioen. Ook bij overlijden tijdens AAOP heeft

de werknemer recht op een partnerpensioen waarbij

gerekend wordt met pensioengeldige tijd tot 65 jaar.

Bij overlijden tijdens wachtgeld of WW blijft de leef-

tijd van 62 jaar gehandhaafd voor de berekening van

het partnerpensioen. <

Bij de overgang van de FPU naar de regeling voor

KeuzePensioen is afgesproken dat deelnemers die op

1 januari 2006 werknemer waren en werknemer blij-

ven, recht hebben op extra inkoop van KeuzePensioen.

De opbouw vanaf 2006 is hoger dan voorheen. De

inkoop is bedoeld om ook over de tijd gelegen vóór

2006 een hogere pensioenopbouw te realiseren. Het

recht op inkoop is verbonden aan een aantal voorwaar-

den. Eén van de voorwaarden is dat het recht verloren

gaat indien iemand meer dan 18 maanden werkloos is

en wachtgeld of WW ontvangt. Wanneer iemand ont-

slag neemt of krijgt, maar er geen sprake is van een

uitkering, dan gaat het recht al na twee maanden ver-

loren. Geen uitkering betekent namelijk ook geen pen-

sioenopbouw. De klant wordt dan door ABP gezien als

een gewezen deelnemer en voor die klanten vervalt

het recht na twee maanden.

Gedurende de uitkeringsperiode loopt de pensioenop-

bouw door, maar sociale partners hebben afgesproken

dat de opbouw maximaal doorloopt tot 62 jaar, onge-

acht de duur van de onderliggende ontslaguitkering.

Ook is in het reglement opgenomen dat het KeuzePen-

sioen voor WW’ers en wachtgelders, anders dan de

naam doet vermoeden, automatisch ingaat wanneer de

deelnemer 65 jaar wordt.

• ABP Pensioen en arbeidsongeschikt worden
Bij arbeidsongeschiktheid bepaalt de mate waarin de

werknemer nog kan werken welke wettelijke WIA-uit-

kering hij zal krijgen: een IVA-uitkering wanneer hij

volledig arbeidsongeschikt is of een WGA-uitkering

wanneer hij nog gedeeltelijk arbeidsgeschikt is. Wan-

neer hij een van deze uitkeringen ontvangt, heeft hij

bij ABP (onder voorwaarden) recht op een ABP Arbeids-

ongeschiktheidspensioen (AAOP). Gedurende de perio-

de dat hij recht heeft op AAOP, bouwt hij 50 procent

pensioen op tot maximaal zijn 65ste, gecorrigeerd voor

de mate van arbeidsongeschiktheid. Deze pensioenop-

bouw is premievrij. Als hij arbeidsongeschikt raakt,

hoeft hij dus geen pensioenpremie meer te betalen.

Ook zijn verzekering voor het nabestaandenpensioen

blijft doorlopen in de periode dat hij AAOP ontvangt.

Net als voor werknemers die ontslagen worden, geldt

voor werknemers die arbeidsongeschikt raken dat ze

gedurende een zekere periode hun eventuele recht op

inkoop voor het KeuzePensioen behouden. Bij arbeids-

ongeschiktheid is die periode begrensd op vijf jaar. Als

iemand dus revalideert binnen vijf jaar nadat hij volle-

dig arbeidsongeschikt is geworden, blijft het recht op

inkoop bestaan. Bij later of niet revalideren vervalt het

recht op inkoop.

Sociale partners hebben in het reglement opgenomen

dat het KeuzePensioen voor arbeidsongeschikte deel-

nemers automatisch ingaat op het moment dat de

deelnemer 65 jaar wordt.



Inleiders: o.a. Remco Claassen, Marc Lammers en Leo Lensen

Subthema’s van de workshops:
• het vak
• het krachtenveld 
• de omgeving

U komt toch ook (weer)?

Houd de informatie op www.avs.nl in de gaten.

Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

AVS-congres 23 maart 2007
Nieuwegeins Business Center
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> politieke column

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in

onderwijsland. Deze maand het woord aan Jan de Vries, ook na de

verkiezingen van 22 november weer Tweede Kamerlid en woordvoerder

onderwijs van de CDA-fractie.

Klaagcultuur

De campagne zit erop, de kiezer heeft gesproken. Wie

de campagne een beetje heeft gevolgd, zou kunnen

denken dat Nederland een ‘ontwikkelingsland’ is

geworden. Vooral in de zorg en in het onderwijs is er

sprake van een ‘dramatische situatie’ of zelfs een

‘noodtoestand’. Tenminste, dat beeld werd door som-

migen opgeroepen. Bij het thema zorg werd gesproken

over pyjamadagen, uitdrogingsverschijnselen en

ondervoeding. Bij het thema onderwijs domineerden

de belabberde onderwijskwaliteit, gedragsproblemen,

het gebrek aan kennisoverdracht en onderbetaalde

leerkrachten die worden onderdrukt door het manage-

ment. In de campagneretoriek deden feiten er niet toe.

Het beeld werd nog eens versterkt in en door de

media. Op de opiniepagina’s, in actualiteitenrubrieken

en discussieprogramma’s domineerde de ‘klaagcul-

tuur’. Beter Onderwijs Nederland zette daarbij de toon

en wist handig in te spelen op het ongenoegen onder

sommige groepen ouders en leerkrachten. 

Natuurlijk, enige profileringsdrang is in campagnetijd

niet verwonderlijk. En dat daarbij soms de dingen wat

worden aangescherpt, is begrijpelijk. Maar het beeld

moet wel stroken met de werkelijkheid. In de campag-

netijd ontmoette ik werkers in de zorg die zich enorm

miskend voelden door de toon en inhoud van het zorg-

debat. En terecht. Het beeld dat zij belabberde zorg

verlenen doet geen recht aan de inzet, betrokkenheid

en kwaliteit van hun dagelijkse werk. En ja, er gaat

wel eens wat mis in de zorg of in het onderwijs. Wat er

mis gaat moet worden aangepakt. Maar incidenten

mogen niet representatief zijn voor het beeld van de

gehele sector. Het gevaar is groot dat Den Haag dan bij

een gebrek aan vertrouwen weer zelf het heft in han-

den neemt.  

De afgelopen weken was ik bijna dagelijks op een

school. Ik ben op die scholen onder de indruk geraakt

van het politieke bewustzijn van de leerlingen. Debat-

ten en vragenronden konden in de ogen van de leerlin-

gen niet lang genoeg duren. Ook op basisscholen. Dat

is hoopgevend, nu scholen wettelijk verplicht zijn om

te werken aan burgerschapsvorming. De motivatie van

de leerlingen was ook een enorme motivatie voor de

leerkrachten. Zij hadden zichtbaar plezier in het lesge-

ven en lieten door hun enthousiasme zien hoe leuk

het is om te werken in het onderwijs. Hoe mooi het is

om de talenten van leerlingen te ontwikkelen, waar-

door ze zich ontwikkelen tot participerende burgers.

De negatieve beeldvorming over het onderwijs doet

het onderwijs geen recht en geen goed. Want wie

wil er nu nog werken in een sector waar je ‘tegen een

hongerloontje in voorgestructureerde programma’s

les geeft aan onhandelbare kinderen’? Terwijl de leer-

krachten de beste ambassadeurs van het onderwijs

zijn! Wie dus echt werk wil maken van onderwijs en

nieuwe mensen wil werven, moet vooral de werkvloer

aan het woord laten. Dat ontslaat overigens de politici

niet van hun taak om in de formatie te doen wat nodig

is voor de talentontwikkeling van leerlingen, waarvoor

in ieder geval de talenten van schoolteams onmisbaar

zijn.
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politieke bewustzijn van de
leerlingen.”
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Aankondiging startdag

Leidinggeven aan

bovenschoolse en complexe

organisaties

Geeft u leiding aan een bovenschoolse of complexe organi-

satie? Vanaf september 2007 start de AVS voor het tweede

achtereenvolgende jaar, samen met Interstudie, de goed

gewaardeerde opleiding ‘Leidinggeven aan bovenschoolse

en complexe organisaties’. Deze opleiding is zowel gericht

op persoonlijke professionele groei, zelfreflectie en compe-

tentieontwikkeling als op specifieke managementvaardighe-

den die u nodig heeft voor het aansturen van complexe

organisaties. Ook voor brede scholen en speciaal onderwijs.

Inschrijven nu al mogelijk!

startdag: donderdag 27 september 2007

doelgroep: startende bovenschools managers, schoolleiders met

ambities om ‘bovenschools’ te werken, cluster- of meerschoolse

directeuren en schoolleiders van complexere organisaties, zoals

brede scholen en speciaal onderwijs.

indeling: de opleiding bestaat uit een startdag, elf 2-daagsen,

twee losse studiedagen en een afsluitende dag. 

Met 63 dagdelen onderwijs, 63 dagdelen zelfstudie, coaching &

stage (géén afstudeeropdracht).

duur: anderhalf jaar

trainers: seniortrainers van de AVS en Interstudie

kosten: leden t 11.450,–/niet-leden t 11.600,– 

(te betalen in drie termijnen)

meer informatie en inschrijven: AVS, Anita Baggerman, 

a.baggerman@avs.nl, tel. 030–2361010. Zie ook www.avs.nl >

Professionalisering > AVS School for Leadership > Cursus-

aanbod 2006-2007 (Aanbod voor bovenschools managers;

Opleidingen). 

Begin 2007 publiceert de AVS een nieuwe folder over deze oplei-

ding en de masteropleiding.

Minileergang

Startende directeuren

Als startende directeur komt er van alles op u af. Een nieuwe

ervaring waarbij u veel vragen rondom de invulling van deze

rol krijgt. Wilt u zich samen met andere startende directeu-

ren buigen over al deze vragen en uw leidinggevende vaar-

digheden verder ontwikkelen? De AVS heeft haar succesvol-

le minileergang vernieuwd en afgestemd op de acht

bekwaamheidseisen van de NSA voor leidinggevenden.

Deze minileergang resulteert in een actueel portfolio en is

hiermee een prima basis om uw eigen plan te trekken voor

verdere ontwikkeling in uw nieuwe functie.

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

trainer: Aagje Voordouw

kosten: leden t 1700,– / niet-leden t 1950,–

inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

Opleiding

De juiste interim-manager

op de juiste plaats

Inschrijven nog mogelijk tot 10 januari 2007!

Ook in het basisonderwijs neemt de behoefte aan en inzet

van interim-managers toe. Soms als een veranderstrateeg,

een organisatiedeskundige, een bestuurder of een coach,

een crisismanager of een operationele implementatie-

manager; net waar de organisatie (schools of bovenschools)

behoefte aan heeft. Interim-manager zijn vraagt specifieke

kwaliteiten en eigenschappen. Alleen een goede directeur

geweest zijn, blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. De

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

biedt ondersteuning en professionalisering aan interim-

directeuren in het primair onderwijs. Met aandacht voor

organisatiekunde, verandermanagement, sturen op midde-

len, relatieonderhoud met opdrachtgever(s), vakmanschap

en meesterlijk coachen (team- en conflictcoaching).

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

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

Plus vier intervisiebijeenkomsten.

doelgroep: startende interim-managers en ervaren directeuren

die een volgende stap in hun loopbaan overwegen.

uitvoering: Anita Burlet, Trieneke van Manen, Peter Kesteloo

(Adviesbureau De Roo). Ook medewerking van experts op

deelterreinen en ervaren interims.

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

meer informatie: AVS, Trieneke van Manen, tel. 030-2361010

of kijk op www.avs.nl > Professionalisering > AVS School for

Leadership > Cursusaanbod 2006-2007 (Opleidingen)

aanmelden: schoolforleadership@avs.nl

avs-congres

Toekomst in beeld
23 maart 2007
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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!

Januari 2007

Opleiding/training Data Trainer/adviseur

Het managementstatuut 17 januari Carine Hulscher-Slot

Help… een rugzak op school 23 januari Heike Sieber, Jos Hagens

Succesvol generatiemanagement, mensen maken het verschil 26 januari Magda Snijders, Tom Roetert

Bestuurlijke taken omtrent zorgplichten 30 januari Heike Sieber, Nicole van Dartel

Vitality management: tussen droom en daad 25 en 26 januari Tom Roetert

Een goed gesprek met ouders 19 januari Magda Snijders, Jan Tolhuijs

Minileergang startende directeuren 11 januari (startdag) Aagje Voordouw

De juiste interim-manager op de juiste plaats 11 en 12 januari Anita Burlet, Trieneke van Manen 

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

(onder voorbehoud)

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

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

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

School for
Leadership

Voor de periode 2007–2011 wordt een nieuw schoolplan van u verwacht.

Wilt u voorkomen dat u uw tijd besteedt aan een document dat in een la

verdwijnt? Wilt u juist:

• Doelen stellen die wél uitkomen

• Het schoolplan zien als een gelegenheid tot bezinning

• Komen tot dynamisch beleid

De AVS kan u bij dit proces van A tot Z ondersteunen. 

Daarbij wordt het schoolplan op een hoger plan getild om op concrete

(deel)gebieden verbeteringsmogelijkheden te realiseren. Ook heeft de AVS een

(digitaal) format ontwikkeld voor het schrijven van uw nieuwe schoolplan.

Kijk voor meer informatie op www.avs.nl > Professionalisering > Maatwerk en

advies > Maatwerkaanbod 2006-2007 of bel voor meer informatie naar de AVS,

Anita Burlet, tel 030-2361010.

Til uw Schoolplan op een hoger plan!

Ondersteuning en format
maatwerk
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> Conferentie

Collectief Inclusief

Het Collectief van de Landelijke Beroepsgroep intern begeleiders

(Lbib), Seminarium van Orthopedagogiek, Fontys en Windesheim

organiseren op 5 februari 2007 in de Reehorst in Ede een grote

conferentie over Inclusief Onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Daarbij wordt een initiatief genomen voor een collectieve inzet

om de mogelijkheden en uitdagingen van inclusief onderwijs

onder de aandacht te brengen. Een kijkje over de grens hoort

daar ook bij. De conferentie is bedoeld voor (onderwijs)mensen

die mee willen werken aan een inclusieve en gevarieerde samen-

leving. Te beginnen bij de school. 

Aanmelden kan via www.collectief-inclusief.nl

> Evenement

EduExchange 2006

Benieuwd hoe u digitaal leermateriaal of een digitaal portfolio

op uw school kunt inzetten? Op 7 december aanstaande kunt u

delen in de ervaringen van verschillende basisscholen die hier-

mee aan de slag zijn gegaan. Tijdens het jaarlijkse evenement

EduExchange staan uitwisseling en hergebruik van deze midde-

len centraal. Ook kunt u deelnemen aan speciale workshop voor

het basisonderwijs: Hoe zorg je voor leren op maat in de klas?

Hoe ziet flexibel leermateriaal er uit? Waar is het te vinden? 

Welke ict-middelen heb ik daarvoor nodig? Wat moeten de leer-

krachten kunnen? Gezamenlijke deelname door een directeur én

ict-coördinator is aan te bevelen. Meer informatie en aanmelden:

www.eduexchange.nl

> Website 

Herinnerdingen.nl

Een unieke interactieve website waarop kunnen kinderen met

foto's en verhalen een monument bouwen voor een dierbare

overledene: op 17 december aanstaande, in een speciale uit-

zending van het VPRO-programma Villa Achterwerk, wordt

Herinnerdingen.nl gelanceerd. 

Kinderen hebben een andere manier van rouwverwerking dan

volwassenen. Het idee achter de website is om een bijzondere

plek voor kinderen te creëren. Een plek waar ze hun ervaringen

kunnen uiten en delen met kinderen die hetzelfde hebben mee-

gemaakt. Dit kan hen helpen om het verlies beter te verwerken.

Elk kind tot 18 jaar mag een monument maken. Daarvoor moet

het inloggen, waarna de werkwijze stap voor stap wordt uitge-

legd. De correspondentie tussen websitebezoekers en de kinde-

ren loopt via een redactie, om de privacy van de kinderen te

beschermen. Een demo van Herinnerdingen.nl is te vinden op

www.herinnerdingen.nl/persdemo

> Praktijkserie

De schoolleider en lumpsum 

Lumpsum is definitief ingevoerd in het primair onderwijs.

Onlangs verscheen bij Kluwer het derde deel in de praktijkserie

over lumpsum: ‘De schoolleider en lumpsum’. Over de rol die de

schoolleider speelt als het gaat om de inzet van middelen. Alle

voor de schoolleider bekende beleidsterreinen komen aan bod.

Zoals de relatie tussen het onderwijs en de bekostiging, de

effecten van lumpsum op de school en/of de organisatie, de

bekostiging van het personeel, de formatie en het personeels-

beleid, het financieel beleid in de brede zin (planning en control,

omgaan met risico's, verdeling van middelen) en de exploitatie

van de school, in het bijzonder het gebouw en de inventaris. 

De uitgave is te bestellen via www.kluwershop.nl. AVS leden

krijgen korting bij een jaarabonnement op de praktijkserie.

> Conferentieweek

Duurzame schoolontwikkeling

Van 13 tot en met 16 februari 2007 organiseert de Stichting Duur-

zaam Leren een conferentieweek met als thema Duurzame

Schoolontwikkeling. Peter Senge, Michael Fullan, Daniel Kim en

Luc Stevens – grote denkers over duurzame schoolontwikkeling

– zullen de conferentieweek opluisteren. Op 13 februari hebben

bezoekers de gelegenheid deel te nemen aan een masterclass

met Peter Senge. Op 14 en 15 februari is de Jaarbeurs in Utrecht

het decor voor een programma met 27 verschillende workshops

van ervaringsdeskundigen uit Nederland en Amerika. Alle plenai-

re (Engelse) momenten worden vertaald in het Nederlands. Op

16 februari wordt een masterclass verzorgt door Daniel Kim, die

bezoekers laat ervaren hoe systeemdenken een bijdrage kan

leveren aan de eigen ontwikkeling en die van de organisatie. Kijk

op www.duurzaamleren.org voor meer informatie en inschrijven.

> 2e Nationale Uitwisselingsevenement

Innovatie Ervaren!

Een onderwijsevenement voor alle bij het onderwijs betrokkenen,

die willen ervaren wat er gebeurt op het gebied van onderwijs-

innovatie in Nederland en wat in praktijk echt goed werkt? 

Scope Scholengroep, ID College en Netwerk Nieuw Onderwijs

organiseren samen met CPS op 11 januari 2007 het 2e Nationale

Uitwisselingsevenement po, vo, bve: Innovatie Ervaren! 

Diverse scholen presenteren in het Avifauna in Alphen aan den

Rijn succesvolle innovaties en er is ruimte voor politiek debat. 

Te gast is de minister van OCW. Meer informatie: www.cps.nl/

innovatieervaren
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> Netwerken

Ik geef mij op voor het netwerk:

____________________________________

(t 75 per jaar alléén leden)

Ik geef mij op voor het netwerk bovenschools management 

(t 210 leden / t 420 niet-leden)

> Scholing, begeleiding en maatwerk

Neem contact met mij op over de mogelijkheid van een

cursus/training/advisering op maat over:

Stuurt u mij:

Informatie over de opleiding Bovenschools Management

Informatie over een andere cursus:

> Management*

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

Kwaliteitszorg is een werkwijze (boek Robbin Haaijer en 

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

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

Bouwstenen voor een Managemenstatuut (AVS en VOSABB, 

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

> Personeelsbeleid*

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

Praktijkgids Nieuw Onderwijspersoneel (t 35)

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

Slimme strategieën (boek Anita Burlet en Trieneke van Manen, 

t 15 leden / t 20 niet-leden***)

nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 

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

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

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

Diskette Berekening personele budget bao sbo 2005-2006**

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

Diskette Formatieberekening sbo 2005 – 2006 

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

> Diversen

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

> Lidmaatschap

Aspirant lidmaatschap

Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver

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

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

t 56 vanaf 1 januari 2007.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2007.

Lid worden per 1 januari 2007

Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 107 – t 158 (afhankelijk van

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

van t 66 op mijn naam.

Er is al een AVS-lid op mijn school. 

Ik ontvang een acceptgiro van t 66 op mijn naam.

NB: Kijk voor het actieaanbod voor nieuwe leden 

(kortingen tot 250 euro) op www.avs.nl > Vereniging 

> Lid worden

Losse abonnementen (alleen voor niet-directieleden)

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

voor schooljaar 2006–2007.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

VSO I VSO II VSO III VSO IV SVO LWOO

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

Islam. Hind. Vrije School Anders, nl. 

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

Stuur of fax naar de AVS

Postbus 1003, 3500 BA Utrecht

Fax 030-2361036

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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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Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

AVS-congres 23 maart 2007
Nieuwegeins Business Center

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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management


