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‘Meester’ Fullan geeft taal- en rekenles
Meer salaris schoolleider én structureel budget
voor conciërge

> thema beeldvorming > Weg met de kritiek op onderwijsvernieuwing > Veld nuanceert 
vooroordelen > ‘Een armzalig imago werkt ondermijnend’ > Beroepstrots keert terug <



Hoe belangrijk is imago?
“Een armzalig imago werkt ondermijnend”, vindt imagodes-
kundige en ex-schoolleider Zabeth van Veen. Met een frisse 
blik analyseert zij zowel op sectorniveau als op school- en 
individueel niveau het huidige imago van het primair onder-
wijs en de mensen die er werken. Wat kan beter?
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Inhoud december

Beroepstrots zit tussen de oren
Uit het recente onderzoek ‘Beroepsprestiges in Nederland’ 
blijkt dat de status van de leerkracht tussen 1982 en 2006 
niet is gedaald. Ook ouders geven het basisonderwijs bijna 
een acht! Waarom stralen schoolleiders en leerkrachten dan 
zelf niet meer trots uit over hun vak? Over hoe de beroeps-
trots stukje bij beetje terugkeert.
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Worstelen en boven komen op kleine school 
Kleine scholen zijn kwetsbaar, zowel financieel als op 
 personeelsgebied. En dan is er ook nog die opheffingsnorm  .  
Schoolleider Alex van Dal vertelt over zijn struggle én de 
charmes van een kleine school.
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Interview onderwijsgoeroe Michael Fullan
Michael Fullan is een autoriteit op het gebied van onderwijs- en 
verandermanagement. Hij dient wereldwijd ministeries van advies. 
Zo ook onderwijsstaatssecretaris Sharon Dijksma, over de aanpak 
van de reken- en taalproblematiek in het primair onderwijs. “Ik 
weet zeker dat er na drie jaar verbeteringen te zien zijn”, aldus 
een optimistische Fullan.
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Krassende pennen 
en een geladen stilte

Woensdagavond 21 november voor het slapen gaan nog even naar de mail 
gekeken. Een uitnodiging van minister Plasterk voor de volgende dag 17.15 uur 
in de Hoftoren, om bijgesproken te worden over zijn beleidsvoornemen voor 
van het lerarenbeleid. Dat werd wel tijd. Het kabinet en de coalitiepartijen 
hadden elkaar al weken beziggehouden met de soap over het ontslagrecht, 
waardoor de slagvaardigheid tot nul was gedaald.  Dus: agenda leeggemaakt 
en door de files net op tijd in de Hoftoren. Alle onderwijssectoren waren 
aanwezig, van universiteit tot onze eigen sector. In hoog tempo werd het 
verhaal neergezet. ‘Ja, we hebben 1,1 miljard gevonden, waarvan 900 miljoen 
gaat zitten in de beloningssfeer. Ja, we gaan scholing bevorderen door de 
inrichting van een scholingsfonds ter waarde van 82 miljoen (po, let op 
uw zaak!). Ja, we gaan zorgen voor betere lerarenopleidingen en versterken 
het opleiden in de school.’ Krassende pennen en een geladen stilte. Dan 
het primair onderwijs. ‘Gemiddelde loonontwikkeling van 6,5 procent 
bovenop het laatste cao-resultaat, voor schoolleiders nog eens 275 euro 
bruto per maand bovenop het salaris, 20 miljoen voor conciërges, verkorten 
carrièrelijnen en meer LB respectievelijk LC functies in basis- en speciaal 
onderwijs.’ Weer krassende pennen en een geladen stilte. ‘Voortgezet 
onderwijs: gemiddelde looncomponent van 10 procent in het vmbo, voor 
overige niveaus 8 procent. Mbo: 8 procent, inzet op stille reserves.’ Opnieuw 
krassende pennen en een geladen stilte.

Dan een eerste aarzelende vraag: wie betaalt deze 1,1 miljard? ‘Welnu, 
tweederde deel komt van buiten de begroting, éénderde deel is gevonden 
binnen de begroting. Het laatste betekent een versobering van de BAPO-
regeling, oplopend tot 180 miljoen in 2020. Ook de studenten betalen mee 
door een extra verhoging van het collegegeld van 22 euro per jaar, tien jaar 
lang. Het Participatiefonds kan ook nog 20 miljoen missen...’. Zo ratelt de 
ambtenaar naast de minister de cijferreeks verder op. Ik ben ondertussen 
maar gestopt met noteren. Morgen staat alles toch op internet en in de 
stukken die na de ministerraadvergadering worden verspreid.

Collega’s uit onderwijsland kijken zorgelijk tijdens het onderhoud. Sommigen 
hebben een opdracht van de achterban om de BAPO buiten schot te houden. 
Werkgevers maken zich zorgen over hoe zij het ambitieniveau moeten 
waarmaken, en vrezen voor hoge bureaucratisch kosten. Ook zelf sta ik er 
nog wat ambivalent tegenover. Enerzijds een mooi resultaat, denk ik. Iedere 
schoolleider gaat er 275 euro per maand op vooruit en er wordt nu tenminste 
een echte start gemaakt met conciërges of administratieve ondersteuning. 
De minister laat er geen misverstand over bestaan; het is dit pakket of 
niet. Slikken of stikken. Wel zal er nog een uitwerkingsoverleg (tripartiet) 
plaatsvinden over hoe de maatregelen concreet vorm krijgen. Eén ding is 
zeker: er is veel werk te doen voor onze onderhandelaars. Mogen we op jullie 
steun rekenen?

Kaderspel > Ton	Duif
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Dijksma in gesprek met veld over verbeteren 
taal en rekenen
Het	verbeteren	van	de	taal-	en	rekenprestaties	in	het	primair	onderwijs	is	het	belangrijkste	doel	van	de	

conceptnotitie	‘Scholen	voor	morgen’	(kwaliteitsagenda),	waarover	staatssecretaris	Dijksma	op	19	november	

voor	het	eerst	in	gesprek	ging	met	het	onderwijsveld.

Samen met organisaties en deskundigen 
uit het primair onderwijs is de afgelo-
pen tijd gewerkt aan de – nadrukkelijk 
niet statische – kwaliteitsagenda. Op 
19 november werd de notitie voor het 
eerst besproken met 150 leerkrachten, 
schoolleiders en andere deskundigen uit 
het onderwijs, zoals de Canadese onder-
wijsadviseur Michael Fullan. Hij is de 
grondlegger van de theorie die Dijksma 
gebruikt om de taal- en rekenprestaties 
van leerlingen te verbeteren.
In de agenda ligt daarop dan ook de 
nadruk. Nederland zit internationaal 
gezien nog steeds in de kopgroep, maar 
willen we dit zo houden dan moet er 
volgens Dijksma een schepje bovenop. 
Alle betrokkenen zijn het erover eens 
dat de basisvaardigheden taal en reke-
nen van alle leerlingen aan het eind van 
de basisschool op niveau moeten zijn. 
Dan kunnen deze leerlingen goed verder 
in het vervolgonderwijs. Dijksma formu-
leert in de kwaliteitsagenda enkele ste-
vige doelstellingen die zij in 2009–2011 
ingevuld wil zien.

Eigen kracht
De maatregelen die Dijksma voorstelt 
om de doelstellingen te bereiken hebben 
geen verplicht karakter; de verantwoor-
delijkheid ligt bij de scholen zelf en de 
overheid biedt ruimte en ondersteuning 
voor doorontwikkeling op eigen kracht. 

Enkele kernprincipes zijn:
•  vastleggen einddoelen taal- en reke-

nen (met behulp van Expertgroep 
Doorlopende Leerlijnen Taal en 
Rekenen)

•  referentieniveaus ontwikkelen 
om leerprestaties beter te kunnen 
vergelijken

•  betere analyse van uitkomsten leer-
lingvolgsysteem en deze vertalen in 
concrete verbeteringsvoorstellen

•  goede kwaliteitszorg, zoals omschre-
ven in het (nieuwe) toezichtkader van 
de Inspectie

•  goed werkgeverschap door gemoti-
veerde en goed opgeleide schoollei-
ders, die leerkrachten in staat stellen 
het beste uit de leerlingen te halen 
(leren van elkaar)

•  een dekkend aanbod van voor- en 
vroegschoolse educatie; het eerste 
pilotproject ‘Spraak Makend’ om 
taalachterstanden bij peuters te 
verminderen is inmiddels gestart in 
Oost-Groningen.

Verder komen in de kwaliteitsagenda 
ook aan bod: een rijke leeromgeving 
(onder meer taal en rekenen verbinden 
met ander vakken), de kwaliteit van 
pabo-studenten, de werkdruk van de 
schoolleiding, de professionalisering 
van leerkrachten (fundatie) en brede 
scholen.

Projectbureau kwaliteit
De extra middelen die Dijksma inzet 
voor de uitvoering van de maatregelen 
zijn deels afhankelijk van de begro-
tingsonderhandelingen, die in het 
teken staan van de voorstellen van de 
Commissie Leraren van Rinnooy Kan. Als 
‘uitvoeringsorgaan’ van de maatregelen 
is het PO Platfom Kwaliteit en Innovatie 
gevraagd een projectbureau kwaliteit 
(PK) primair onderwijs in te richten; 
geen nieuw instituut, maar een verste-
viging van het huidige platform. Het 
is de bedoeling dat dit organisatorisch 
wordt ondergebracht bij de toekomstige 
Sectororganisatie PO, die in dialoog met 
het veld jaarlijks advies zal uitbrengen 
aan de staatssecretaris over de strategie 
en uitvoering van de kwaliteitsagenda. <

>	De	conceptnotitie	‘Scholen	voor	morgen’	
wordt	nog	voor	de	begrotingsbehandeling	
aan	de	Tweede	Kamer	gestuurd.	Downloaden	
kan	via	www.avs.nl >	Werkgeverszaken	>	
Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Kwaliteit.

>	Op	pagina	30	van	deze	Kader	Primair	leest	
u	een	uitgebreid	interview	met	onderwijs-
expert	Michael	Fullan,	die	Dijksma	advi-
seert	over	het	verbeteren	van	het	taal-	en	
rekenniveau.	Ook	is	een	artikel	gewijd	aan	
de	beleidsreactie	op	de	voorstellen	van	de	
Commissie	Leraren	(pag.	28).

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

Plaats	ook	een	vacature	in	Kader	Primair	en/of	Kadernieuws!	Neem	contact	op	met	Recent,	
tel.	020-3308998,	info@recent.nl	of	kijk	op	www.recent.nl
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Behalve etnische segregatie ook steeds meer 
‘elitescholen’
Tussen	1994	en	2004	is	de	etnische	segregatie	in	het	(basis)onderwijs	in	Nederland	toegenomen.	Dit	geldt	

niet	alleen	voor	zwarte	en	witte	scholen,	maar	ook	op	sociaal-economisch	niveau:	kinderen	van	hoog-	en	

laagopgeleide	ouders	volgens	steeds	vaker	apart	onderwijs.	Dit	concludeerden	onderwijssociologen	Paul	

Jungbluth	(Universiteit	van	Maastricht)	en	Bowen	Paulle	(Universiteiten	Amsterdam)	onlangs	tijdens	een	

conferentie	in	Maastricht.

Jungbluth en Paulle pleiten er dan ook 
voor om de term ‘segregatie’ in het 
onderwijs niet automatisch alleen maar 
te koppelen aan witte en zwarte scho-
len, maar meer te differentiëren.

‘Eliteleerlingen’ zitten steeds vaker bij 
elkaar op school, en minder op scholen 
met kansarme kinderen. In 1994 kon 10 
procent van de basisscholen worden aan-
gemerkt als school voor kansrijken; op 
deze scholen heeft minstens 40 procent 
van de ouders hogeschool of universiteit 
achter de rug. In 2004 was het aantal 
‘elitescholen’ gegroeid tot 30 procent. 
De laatste tien jaar is het aantal hoogop-
geleide ouders wel gestegen, maar dat 
verklaart onvoldoende waarom hun kin-
deren vaker bij elkaar op school zitten.
Hiermee is de trend in Nederland het-
zelfde als in de VS en Groot-Brittannië. 
Opvallend is dat de provincie Limburg 
meer sociaal-economische segregatie 
kent dan in de rest van het land.
Sociologen Jungbluth en Paulle zien de 

ontwikkeling als kwalijk, omdat sociaal-
economische segregatie schadelijker 
wordt geacht dan etnische segregatie, 
vooral voor kansarme kinderen. Uit 
buitenlands onderzoek blijkt dat de leer-
prestaties van kinderen uit een kansarm 
milieu beter worden in een gemengde 
klas met een meerderheid aan kans-
rijke kinderen, zónder dat deze ‘elite-
kinderen’ daar negatief door worden 
beïnvloed. Uit het Nederlandse onder-
zoek van Jungbluth en Paulle blijkt 
bovendien dat kansarme kinderen meer 
afhankelijk zijn van de klassensamen-
stelling dan kansrijke kinderen, zolang 
laatstgenoemden maar in de meerder-
heid zijn. Kinderen van hoogopgeleide 
ouders ondervinden relatief veel minder 
nadeel als een beperkt percentage kin-
deren van laagopgeleide ouders op hun 
school geplaatst wordt. De onderzoekers 
willen dan ook meer kansarme kinderen 
op doorsneescholen plaatsen. Ze denken 
aan een verdeling van 70 procent kans-
rijken en 30 procent kansarmen. Pas bij 

een fifty-fifty-verhouding lijkt het tricky 
te worden. In de Verenigde Staten wor-
den met dergelijke experimenten goede 
resultaten behaald.
In Nederland zijn onderzoeken naar dit 
soort gemengde klassen nog schaars. 
Jungbluth en Paulle geven aan dat 
de effecten ervan op leerprestaties in 
Nederland onmogelijk te meten zijn bij 
de meest extreme groepen. In de huidi-
ge natuurlijke situatie komt het in ons 
land bijna niet meer voor dat kinderen 
van zeer laag opgeleide ouders op middle 
of upper class scholen zitten. Daarvoor 
is deze segregatie al te ver gevorderd. 
Ook staatssecretaris Sharon Dijksma 
wil de segregatie in het basisonderwijs 
tegengaan. Dat heeft ze onlangs gezegd 
naar aanleiding van vragen van de SP. 
Er moeten volgens haar meer gemengde 
scholen komen waar kinderen uit 
kansarme en kansrijke milieus, autoch-
toon én allochtoon, samen les krijgen. 
Binnenkort presenteert Dijksma haar 
plannen hiervoor. <

Dyslexie misschien in basispakket zorgverzekering
Het	kabinet	wil	onderzoeken	of	de	diagnose	en	behandeling	van	ernstige	dyslexie	per	1	januari	2009	kan	

worden	vergoed	via	een	tijdelijke	subsidieregeling	van	twee	jaar.	Dit	is	een	stap	naar	definitieve	opname	van	

ernstige	dyslexie	in	het	basispakket	van	de	Zorgverzekeringswet.

De vergoeding zal gelden voor leer-
lingen uit groep 4 van de basisschool, 
omdat vooral bij die kinderen dyslexie 
wordt gesignaleerd. Voor het opnemen 
van ernstige dyslexie in het basispak-
ket is het van belang dat scholen meer 
gaan werken volgens de Protocollen 
Leesproblemen en Dyslexie. 

Uit de praktijk blijkt dat nog niet alle 
scholen dat doen.

Na de tijdelijke subsidieregeling wordt 
geëvalueerd hoe in de praktijk de ver-
goedingregeling werkt en of scholen 
en behandelaars alleen die kinderen 
doorverwijzen en behandelen voor wie 

de regeling ook daadwerkelijk bedoeld 
is. Ook de effectiviteit van de aange-
boden behandelingen moet duidelijk 
worden. Afhankelijk van de uitkomst 
van de evaluatie beslist minister Klink 
van VWS over definitieve opname in het 
basispakket. <
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Staatssecretaris Dijksma opent AVS congres 2008
Vrijdag	11	april	2008	opent	staatssecretaris	Dijksma	het	AVS	congres.	Na	de	jaarrede	van	voorzitter	Ton	Duif	

zal	zij	de	naar	schatting	ruim	1.000	aanwezige	(adjunct-)schooldirecteuren	en	bovenschools	managers	op	het	

jaarlijkse	congres	toespreken.	Titel	van	het	AVS	congres	is	‘Houdbaarheid	van	onderwijs:	duurzaam	leren,	

duurzaam	leiderschap,	duurzame	school’.

Net als voorgaande jaren zal het thema 
in een aantal centrale sessies uiteenge-
zet worden. Met uiteenlopende (inter-
nationale) sprekers als David Hopkins, 
Fred Korthagen, Frans Nauta en Ellen 
Söentken. In een twintigtal workshops 
wordt op een concreter niveau ingegaan 
op wat duurzaam onderwijs nu daad-
werkelijk betekent: hoe u vandaag de 
juiste beslissingen neemt die de kwali-
teit van uw onderwijs nu én in de toe-
komst ten goede komen.
Naast het inspirerende programma zijn 
er natuurlijk weer de vertrouwde suc-
cesnummers, zoals de ruime gelegen-
heid collega’s van andere scholen te 
ontmoeten, de grote AVS-stand waarin 
u kunt kennismaken met AVS-adviseurs 
en de mensen achter de AVS Helpdesk, 
de informatiemarkt waar ruim veertig 

voor het onderwijs relevante bedrijven 
en organisaties zich presenteren en het 
feestelijke diner ter afsluiting.
Nieuw dit jaar zijn de themagesprek-
ken: in kleine kring kunnen bezoekers, 
samen met één of meer inhoudelijk 
betrokkenen, van gedachte wisselen 
over een van tevoren vastgesteld onder-
werp. Bijvoorbeeld de in januari 2008 op 
te richten Sectorraad Primair Onderwijs, 
good practices uit het veld, het professio-
naliseringsaanbod van de AVS en ‘onder-
wijs internationaal’. Omdat het bestuur 
van de internationale schoolleidersver-
eniging ESHA – waar de AVS lid van is – 
daags na het AVS congres in Nederland 
vergadert, zullen er meer internationale 
gasten zijn dan normaal. Dit internatio-
nale tintje is ook terug te vinden in het 
congresprogramma. <

Zaterdag	15	december	aanstaande	start	
de	inschrijving	voor	het	AVS	congres	
via	het	inschrijfformulier	dat	leden	
automatisch	opgestuurd	krijgen	én	via	
www.avs.nl.	Maar	u	kunt	ook	nu	uw	
interesse	al	kenbaar	maken	per	e-mail	
aan	communicatie@avs.nl.	Snelle	
beslissers	krijgen	net	als	vorig	jaar	ruim	
10	procent	korting	op	de	entreeprijs	en	
ook	nieuwe	(aspirant-)leden	komen	voor	
het	ledentarief	in	aanmerking.	
Niet-directieleden	worden	al	aspirant-lid	
van	de	AVS	voor	slechts	25	euro	per	jaar.	
Kijk	voor	meer	informatie	over	lid	worden	
en	de	kortingen	die	leden	krijgen	voor	
het	aanbrengen	van	nieuwe	leden	op	
www.avs.nl 	>	Vereniging	Lid	worden	
>	Leden	werven	leden.
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KlasseTV eerste maand gratis voor AVS leden
KlasseTV	is	de	nieuwste	voordeelpartner	van	de	AVS.	Leden	die	in	de	maand	december	een	abonnement	

afsluiten	bij	deze	partner	krijgen	het	abonnement	de	eerste	maand	gratis.	Dit	komt	neer	op	een	introductie-

korting	van	bijna	15	procent.	Onlangs	hebben	AVS	leden	het	inschrijfformulier	voor	deze	speciale	actie	per	

post	ontvangen.	Het	formulier	kan	nog	tot	en	met	31	december	2007	ingestuurd	worden.

KlasseTV is bedoeld voor de leerkracht 
in het basisonderwijs en beschikt over 
ruim 2.000 videoclips, digitale lespak-
ketten en educatieve spellen. “Normaal 
moet je op het net of in de beeldbank 
zoeken of er beeldmateriaal voor han-
den is. Nu kun je in één oogopslag zien 
of er een filmpje bij de les is. De een-
voud van het gemak is eigenlijk de toe-
gevoegde waarde van KlasseTV”, aldus 
ict-coördinator Geuijen van basisschool 
de Sjans in Roggel.
KlasseTV is ook geschikt voor project-
matig onderwijs. Een lespakket als 

‘Burgerschap 16 miljoen mensen’ 
behandelt onder andere de vrijheid 
van meningsuiting en wetgeving en 
sluit daarmee aan op actuele thema’s. 
Scholen kunnen dit lespakket nu al 
inzetten voor het kerndoel burgerschap 
en integratie. Daarnaast biedt KlasseTV 
educatieve spellen voor onder meer reke-
nen, muziek en milieu.

Abonnement
Voor een abonnement op KlasseTV 
betaalt een school Y 0,19 per leerling 
per maand en een eenmalig bedrag voor 

aansluiting en administratie van Y 39,50. 
Eenpitters en bovenschoolse organisaties 
kunnen aangepaste afspraken maken.
Om het abonnement volledig te benutten 
heeft KlasseTV workshops ontwikkeld, 
die AVS leden met hun team kunnen vol-
gen om een vliegende start maken. Meer 
informatie over de workshops en de kos-
ten is te vinden op de website. <

>	Meer	weten	over	KlasseTV	en	de	
abonnementsvoorwaarden?	Kijk	op	
www.klassetv.nl en	zie	de	bijgevoegde	
	folder	bij	deze	Kader	Primair.
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‘Kwaliteit belangrijker dan salaris voor status 
leraarschap’
In	het	rapport	‘How the world’s best-performing school systems come out on top’	heeft	adviesbureau	

McKinsey	de	beste	onderwijssystemen	ter	wereld	met	elkaar	vergeleken.	Daaruit	blijkt	onder	andere	dat	

de	landen	die	het	hoogst	scoren	dit	niet	perse	bereiken	door	het	verhogen	van	lerarensalarissen,	maar	dat	de	

kwaliteit	van	leerkrachten	een	veel	grotere	rol	spelen	op	de	leerprestaties	van	kinderen.

Medewerking gevraagd bij evaluatie 
beloningsconvenant
In	2004	hebben	de	toenmalige	minister	van	OCW	en	de	besturenorganisaties	het	convenant	‘Beloning	

Schoolleiders	primair	onderwijs’	afgesloten.	Via	een	internetenquête	kunnen	schoolleiders	aangeven	of	de	

extra	middelen	de	juiste	bestemming	hebben	gekregen.

Belangrijker voor het verbeteren van 
de leerprestaties en daarmee de status 
en het imago van het leraarschap acht 
McKinsey de kwaliteit van (aankomend) 
leerkrachten, die van hun opleiding, 
de manier van lesgeven en de controle 
daarop. In landen die hoog scoren in 
het rapport, zoals Finland, Singapore en 
Zuid-Korea, vindt dan ook een strenge 
selectieprocedure plaats aan de poort 
van de lerarenopleiding. Alleen de 

beste universitair opgeleide studenten 
worden toegelaten en er zijn evenveel 
opleidingsplaatsen als vacatures. Mede 
daardoor heeft het leraarschap daar een 
hoge status en goed imago. De opleiding 
is in deze landen zeer gewild. Bovendien 
is er, door de strenge selectie, per stu-
dent veel meer geld beschikbaar dan in 
landen zonder strenge selectie, zoals 
Nederland. Gevolg: geen lerarentekort 
en de beste leerkrachten.

Ook besteden deze landen veel tijd en 
aandacht aan de professionele ontwikke-
ling van de leerkracht, zoals begeleiding 
van jonge leerkrachten, nascholing en 
coaching. <

>	Het	Engelstalige	rapport	van	McKinsey	
kunt	u	downloaden	via	www.avs.nl 	>	
Werkgeverszaken	>	Personeelsbeleid	>	
Professionalisering.

Het convenant was bedoeld voor school-
leiders van kleine basisscholen (minder 
dan 200 leerlingen). Schoolbesturen 
kunnen hiermee extra middelen inzet-
ten om het beroep van schoolleider 
aantrekkelijker te maken en de kwaliteit 
te verhogen. Het convenant eindigde 
in augustus 2007, maar de toegekende 
bedragen zijn structureel. Mogelijke 
aanwendingen van het extra geld zijn: 
een resultaatgebonden toelage of schaal 
DB, het aanstellen van extra ondersteu-
nend personeel of extra taakrealisatie 
voor de schoolleider.

Internetenquête
Onderzoeksbureau EIM uit Zoetermeer 
is gevraagd het convenant over de 
beloning schoolleiders po te evalueren. 

Centrale vraag hierbij is of de extra mid-
delen ook daadwerkelijk worden aange-
wend voor de genoemde bestemmingen, 
en of hierdoor de doelstellingen van 
het convenant dichterbij komen. In het 
kader van deze evaluatie wordt aan 
schoolleiders van kleine basisscholen 
en hun besturen gevraagd of zij mee 
willen werken aan een internetenquête. 
Hiervoor ontvangen de scholen en bestu-
ren, die in aanmerking zijn gekomen 
voor de extra middelen, een uitnodi-
ging. De uitkomsten geven inzicht in de 
resultaten van het convenant en de fei-
telijke doorwerking ervan op scholen.

De AVS – betrokken bij het opstellen van 
de vragenlijst – brengt dit onderzoek 
nadrukkelijk onder de aandacht, want 

de resultaten kunnen van belang zijn voor 
nieuwe maatregelen in het kader van de 
salariëring van schoolleiders. Overigens 
is in de notitie Arbeidsvoorwaarden van 
de AVS opgenomen dat de DA-schaal, en 
dus ook de AA-schaal, moeten worden 
afgeschaft. Dat is meegenomen in de inzet 
van de gezamenlijke vakorganisaties voor 
het overleg over de centrale cao. Het is een 
van de zaken waarvoor de AVS pleit en die 
ook aan de orde komt in de actie ‘Voor ons 
is de maat vol’.

Meer	informatie:	
www.avs.nl	>	Belangenbehartiging	>	
Cao-onderhandelingen	>	Onderwijs-
cao	(Arbeidsvoorwaardennotitie),	
www.vooronsisdemaatvol.nl	en	
c.hulscher@avs.nl

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Sociale veiligheid in basisonderwijs verbeterd
De	uitkomsten	van	de	‘Monitor	Sociale	veiligheid	in	het	onderwijs	2007’	zijn	hoopgevend:	op	vrijwel	alle	

gebieden	kan	worden	geconstateerd	dat	de	veiligheidssituatie	verbeterd	is.	Dit	eindrapport	van	de	quickscan	

schoolveiligheid	in	het	primair	en	speciaal	onderwijs	2007	is	onlangs	in	opdracht	van	het	ministerie		

van	OCW	verschenen.

Het rapport laat de resultaten zien van 
een meting onder schoolleiders in het 
reguliere basisonderwijs, speciaal basis-
onderwijs en het speciaal onderwijs 
(inclusief een beperkt aantal scholen 
waar – ook – voortgezet speciaal onder-
wijs wordt gegeven). Ook is de mening 
van leerkrachten, ouders en leerlingen 
binnen deze onderwijstypen meegeno-
men. Voor het reguliere basisonderwijs 
zijn alle resultaten vergeleken met een 
meting die in 2003 is verricht.

Hoopgevend
De uitkomsten voor het primair onder-
wijs zijn, in tegenstelling tot het voort-
gezet onderwijs, hoopgevend. Op vrijwel 
alle gebieden kan worden geconstateerd 
dat de veiligheidssituatie verbeterd is. 
Hiermee samenhangend is te zien dat 
door de scholen ook meer veiligheidsbe-
leid wordt gevoerd. Het percentage scho-
len in het basisonderwijs dat veiligheids-
beleid heeft ingezet, is toegenomen van 
60 procent in 2003 tot 92 procent in 
2007. Scholen in het speciaal onderwijs 
en het speciaal basisonderwijs hebben 
vaker schoolveiligheids beleid opgesteld 

dan hun collega’s in het regulier basis-
onderwijs. Ook zetten zij meer vormen 
van veiligheidsbeleid in.

De meeste directeuren, leerkrachten en 
ouders zijn erg positief over de sociale 
veiligheid van de leerlingen op school. 
De beoordeling hiervan verschilt weinig 
ten opzichte van 2003. Directeuren van 
scholen die liggen in zeer sterk verste-
delijkte gebieden geven de sociale vei-
ligheid van hun school gemiddeld een 
lager cijfer dan andere directeuren.

Daders en slachtoffers
Net als in de vorige meting is te zien dat 
bij incidenten de ‘daders’ relatief vaak 
jongens zijn. Pesten en discriminatie 
van medeleerlingen verschillen wat dat 
betreft van de andere sociaal gewelds-
vormen; hierbij zien schoolleiders rela-
tief vaak geen verschil tussen jongens 
en meisjes als het gaat om het dader-
schap. Bij de meeste vormen van geweld 
treden de daders (vooral) individueel op. 
Ernstig pestgedrag wordt ten opzichte 
van de andere geweldsvormen vaker in 
groepen ‘gepleegd’. 

Bij ernstige vormen van pesten zien de 
meeste directeuren geen verschil tus-
sen het slachtofferschap van jongens en 
meisjes. Schoolleiders die hier wel een 
tendens in zien, zijn iets vaker geneigd 
te zeggen dat (vooral) jongens slachtof-
fer zijn van ernstig pestgedrag. Bij seksu-
eel geweld zijn meisjes vaker slachtoffer 
dan jongens. <

>	Het	rapport	‘Monitor	sociale	veiligheid	
in	het	onderwijs	2007’	kunt	u	nalezen	op	
www.avs.nl 	>	Werkgeverszaken	>	
Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Veiligheid.	
Heeft	u	opmerkingen	naar	aanleiding	van	
dit	rapport	of	wilt	u	ondersteuning	bij	of	
informatie	over	veiligheidsbeleid,	dan	kunt	
u	contact	opnemen	met	AVS	adviseur	Gerda	
Leeuw,	g.leeuw@avs.nl,	tel.	030-2361010.

>	Het	meldpunt	agressie	van	de	AVS,	
meldpuntagressie@avs.nl,	staat	nog	tot	
eind	2007	open	voor	uw	melding.	Tot	nu	
toe	zijn	er	weinig	meldingen	van	agressie	
binnengekomen,	wat	de	resultaten	van	de	
monitor	onderschrijft.

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

Roeters benoemd tot inspecteur-generaal Onderwijs
De	ministerraad	heeft	ingestemd	met	het	voorstel	van	minister	Plasterk	(OCW)	en	minister	Ter	Horst	van	

Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijkrelaties	en	om	Annette	Roeters	te	benoemen	tot	inspecteur-generaal	van	

het	Onderwijs.	De	benoeming	gaat	in	op	1	februari	2008.

Drs. Annette Roeters (1954) is sinds 
1996 vice-voorzitter van het College 
van Bestuur van de hogeschool 
Windesheim in Zwolle en sinds 2002 
ook lid van het College van Bestuur 
van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Verder is zij sinds 2005 lid van de 
Onderwijsraad. Roeters studeerde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen 
(Nederlandse Taal- en Letterkunde). 
Zij volgt Jan Teuwen op die sinds febru-
ari 2007 de functie van inspecteur-

generaal van het Onderwijs tijdelijk 
waarnam. De benoeming van mevrouw 
Roeters is tot stand gekomen via de pro-
cedure voor de topmanagementgroep 
van de Algemene Bestuursdienst. <
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Over	het	thema...

Beeldvorming
December	is	de	maand	van	de	wens.	Sinterklaas	heeft	straks	amper	zijn	cadeaus	uitgedeeld,	of	de	

kerstman	verwacht	alweer	een	verlanglijstje.	Stel	dat	u	voor	uw	onderwijsorganisatie	zo’n	lijst	zou	

mogen	samenstellen.	Dan	is	een	A4-tje	waarschijnlijk	niet	groot	genoeg.	Wensen	te	over,	toch?	Of	

niet?	Zijn	het	vooral	de	media	die	doen	geloven	dat	het	slecht	gesteld	is	met	het	onderwijs	en	bent	u	

zelf	optimistischer	of	zelfs	tevreden	over	wat	u	en	uw	collega’s	neerzetten?

De	waarheid	ligt	waarschijnlijk	ergens	in	het	midden.	Maar	waar	nieuwsberichten	doorgaans	het	

‘negatieve’,	‘stagnerende’	of	‘ontbrekende’	belichten,	focust	deze	Kader	Primair	zich	op	gunstige	

ontwikkelingen.	We	nuanceren	waar	het	kan	de	stroom	van	kritiek	en	kijken	met	een	positieve	blik	

naar	onderwijsvernieuwing,	(voor)oordelen,	het	imago	van	het	primair	onderwijs	en	gaan	op	zoek	

naar	beroepstrots.	Zonder	de	problemen	te	negeren!	Want	daar	waar	het	écht	wat	minder	gaat,	ligt	

–	geredeneerd	als	rasoptimist	–	een	uitdaging	of	kans.

Veel	leesplezier!

‘De Volkskrant liegt over 
onderwijsvernieuwing’
Zolang	als	massaonderwijs	bestaat,	is	er	al	hevige	discussie	over.	Wie	bladert	in	

onderwijstijdschriften,	die	uitgegeven	zijn	ver	voor	de	Tweede	Wereldoorlog,	ziet	

dezelfde	sombere	toon	als	in	de	kranten	anno	2007.

Tekst Rob Martens

Betoog	door	Rob	Martens,	hoogleraar	onderwijsinnovatie	(multimediale	educatie),	werkzaam	

aan	de	Universiteit	van	Leiden	en	de	Open	Universiteit	Nederland.
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Bouman schreef in 1938 in ‘Vernieuwing’: “Er is 
over ons onderwijs in de laatste tientallen jaren veel 
ge klaagd. (…) Ziet men het grootse euvel in de ongun-
stige arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld een te zware 
dagtaak voor de grote klassen, of wanhoopt men aan de 
juistheid der pedagogische en didactische doelstellin-
gen van ons onderwijs?”

Al meer dan 150 jaar bestaat naast het reguliere onder-
wijs een constante en krachtige onderstroom van radi-
cale onderwijshervormers. Begin vorige eeuw ontstond 
bijvoorbeeld al de modern school movement, met vele 
radicaal innoverende scholen, waarbij de moord na 
een schijnproces op de Baskische radicale onderwijs-
vernieuwer Francisco Ferrer y Guardia in 1909 een 

“In	Nederland	wordt	ieder	debat	op	een	ruzieachtige	toon	gevoerd”,	constateert	hoogleraar	onderwijsinnovatie	Rob	Martens.

belangrijk startpunt was. Voor het vuur peloton waren 
Ferrer’s laatste woorden: ‘Leve de moderne school!’

De pedagogische boodschap van die onderwijshervor-
mers is nog steeds opmerkelijk eenduidig. In het regu-
liere onder wijs worden leerlingen teveel door de mal 
van een standaard curriculum gehaald, teveel getoetst 
en afgerekend op extrin sieke doelen en op criteria die 
van buiten leren in de hand werken. Leerlingen wor-
den daarbij in een onvrijwillige onderlinge competitie 
gebracht, waarbij vooral op hun falen wordt gewezen 
en niet op wat ze wel kunnen. Leren gaat beter uit 
nieuwsgierigheid dan uit angst voor een onvoldoende. 
Bovendien gaat dat leren beter als het in een authen-
tieke context plaatsvindt, dan uit een boek waarvan je 
nut noch belang inziet, zo stellen zij.

De laatste twee jaar wordt er in Nederland weer veel 
ge klaagd over onderwijs en wakkert de discussie weer 
op. De media spelen daarin een belangrijke rol, door 
selectief vooral de klagers aan het woord te laten. >

“De uiterst negatieve toon over ons 
onderwijs lijkt steeds minder op 
feiten te berusten.”
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Er is een beeld ontstaan dat veel vernieuwingen heb-
ben plaatsgevonden, en dat die slecht zijn. De discussie 
tussen onderwijsvernieuwers en tegenstanders zien we 
in de meeste westerse landen. Vernieuwers hameren op 
het belang van actief zelfgestuurd leren, wijzen daarbij 
op het steeds verder doordringen van ict in de samenle-
ving en stellen dat onderwijs zich daarop moet aanpas-
sen. Waar in de meeste landen de discussie beschaafd 
gevoerd wordt, is die in Nederland ontspoord. Wilde 
complottheorieën moeten ons doen geloven dat poli-
tici, managers, onderwijskundigen en onderwijsonder-
zoekers erop uit zouden zijn de leerkracht weg te halen 
voor de klas en zo te bezuinigen op het onderwijs.

Het is opmerkelijk dat deze negatieve visie op onder-
wijs zoveel aandacht krijgt. Niet alleen omdat ze 
aantoonbaar onjuist is, maar ook vanwege het gelijk-
hebberige, onbeschofte toontje dat er vaak bij wordt 
aangeslagen. Het lijkt erop dat in Nederland ieder 
debat, of dat nu gaat over moslimintegratie, onder-
wijsvernieuwing, topinkomens of problemen in de 
jeugdzorg, op een ruzieachtige toon gevoerd wordt. 
Alsof we het niveau van Hoekse en Kabeljauwse twis-
ten nooit echt ontstegen zijn. Van de vele kranten en 
tijdschriften die hierin een opmerkelijke rol vervullen, 
is de linksconservatieve Volkskrant misschien wel de 
belangrijkste. Stelselmatig worden positieve berichten 
over het onderwijs genegeerd en als er iets negatiefs 
te melden is, wordt daar met opmerkelijke gretigheid 
bovenop gesprongen.

Waar de nuance in die artikelen al ver te zoeken is, is 
dat zeker in de koppen het geval. Wie terug bladert in 
allerlei publicaties over onderwijs ziet dat vooral die 
koppen heftig zijn. Een beetje flauw heb ik hetzelfde 
gedaan met de kop boven dit betoog: ‘De Volkskrant 
liegt over onderwijsvernieuwing’. Natuurlijk is het 
niet zo dat de Volkskrant opzettelijk liegt over onder-
wijsvernieuwing, en natuurlijk is het niet zo dat publi-
cisten niet te goeder trouw zouden handelen. Zorg 
over onderwijs is van alle tijden en je kunt niemand 
kwalijk nemen die zorg te uiten. Wat ik wil illustreren 
is dat de discussie is doorgeslagen en verzuurd. En dat 
het soms wel erg makkelijk is om aandachttrekkende 
koppen boven een stuk te zetten. En dat de uiterst 
negatieve toon over onderwijs daardoor steeds minder 
op feiten lijkt te berusten. Immers, uit onderzoek van 
de Onderwijsraad uit 2006 blijkt dat er geen achteruit-
gang van het kennisniveau van de Nederlandse leerlin-
gen te constateren valt. Als er al een beweging is, dan 
is deze omhoog: Nederlanders presteren steeds beter 
op intelligentietests, doen het goed in internationale 
onderwijsvergelijkingen en het percentage hoger opge-
leiden in de beroepsbevolking klimt gestaag.
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“Eerlijk gezegd ken ik geen beroep 
waarin zo weinig veranderd is als 
dat van de leerkracht.”
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Daarmee valt al een van de twee belangrijkste pijlers 
onder de kritiek op onderwijsvernieuwingen weg. 
De tweede belangrijke pijler van de kritiek is dat er 
heel veel veranderd zou zijn in het onderwijs. Eerlijk 
gezegd ken ik geen beroep waarin zo weinig veran-
derd is als dat van de leerkracht. Er zijn dingen in de 
maatschappij veranderd – zoals de enorme toename 
van het aantal allochtonen, die we op school dan ook 
weer terugzien als allochtone leerlingen – maar in 
het onderwijs zelf is heel weinig veranderd. Een sterk 
extrinsiek gestuurd curriculum met landelijke toetsen, 
eisen en (kern)doelen: het is allemaal al heel lang min 
of meer hetzelfde. Het aantal fusies en reorganisaties 
is opmerkelijk gering in vergelijking met andere beroe-
pen of bedrijfstakken. Wie zich realiseert hoe sterk ict 
dagelijks werk in Nederland verandert, ziet meteen hoe 
weinig er veranderd is in het Nederlandse onderwijs. 
En trekt dus ook de conclusie dat er nog heel veel zal 
gaan veranderen in het onderwijs. Multimediaal leren 
zal hierin een sleutelrol gaan spelen. Ik denk daarom 
dat onder alle kritiek op vernieuwing vooral angst voor 
verandering zit. En over die veranderingen ben ik juist 
heel optimistisch.

Om te begrijpen wat de invloed zal worden van mul-
timedia op ons onderwijs, is het goed je te realiseren 
hoe sterk ons onderwijs gebaseerd is op de boekdruk-
kunst. Het was die uitvinding die het mogelijk maakte 
aan heel veel leerlingen onderwijs te geven: massa-
educatie dus. Uitgevers van lesmethoden bepalen in 
hoge mate het onderwijs. Boeken zijn handig door 
hun lineaire opzet. Je bladert er van voor naar achter 
doorheen. Belangrijk is ook dat iedere leerling in de 
klas in principe hetzelfde boek krijgt. Zo krijgen we al 
snel iets als een standaard curriculum, met kerndoe-
len en een lineaire opzet. Ook is het zo dat de keuze 
voor onderwijs gebaseerd op boeken ertoe geleid heeft 
dat de praktijk, de authentieke leefomgeving, wat in 
de verdrukking is gekomen. Onderwijs leidt in zo’n 
geval op tot boekenwijsheid, die tamelijk ver van de 
werkelijkheid afstaat. Belangrijk is ook om je te reali-
seren dat een boek niet reageert op handelingen, het 
is niet interactief. Informatie uit een boek is dus altijd 
eenrichtingsverkeer.

Dit beeld van onderwijs heb ik opzettelijk zwartwit 
nee r gezet om iets duidelijk te maken. Namelijk dat 
multimedia en internet al deze kenmerken van boeken 
niet hebben. Op de eerste plaats is digitale informatie 
(bijvoorbeeld van internet) in principe oneindig en 
moeiteloos opvraagbaar. Dat betekent dat niet iedereen 
meer door hetzelfde standaard curriculum hoeft te 
gaan. Deze informatie is ook niet meer lineair. 

In hypertekst klik je door informatie heen en zoek je 
(elektronisch) datgene wat je wil hebben. Ook is het 
veel makkelijker te koppelen aan de praktijk en leefwe-
reld, bijvoorbeeld door de toevoeging van afbeeldingen 
of video, zoals bijvoorbeeld Teleac/NOT dat doet bij 
haar SchoolTV sites. Heel belangrijk is ook dat met de 
opkomst van wat wel ‘Web 2.0’ wordt genoemd allerlei 
multimediatoepassingen eenvoudiger te bedienen zijn 
en steeds interactiever worden. Kinderen kunnen daar 
vaak moeiteloos mee overweg, en er komen steeds meer 
speciale browsers voor kinderen. Gebruikers van infor-
matie worden ook leveranciers van informatie. Denk 
aan internet-encyclopedie Wikipedia. Of aan allerlei 
sites waarop gebruikers informatie kunnen labelen, 
aanvullen, corrigeren of er hun digitale afbeeldingen 
op zetten. Daarmee wordt informatie en leren steeds 
(inter)actiever en meer tweerichtingsverkeer. Denk ook 
aan het enorme succes van internetgebaseerde commu-
nicatie als Hyves en MSN. Voor nieuwe generaties leer-
lingen is dit volkomen vanzelfsprekend geworden.

Misschien klinkt het voorgaande wat technisch of nog 
een beetje ver van mijn bed, maar realiseert u zich dat 
deze veranderingen er echt aankomen. Binnen enkele 
jaren is het elektronische boek er. En belangrijk: het is 
goedkoper en veel compacter dan een stapel papieren 
leerboeken. En beter leesbaar, interactiever, verbonden 
met internet en minder kwetsbaar. Dit kan niet anders 
dan ertoe leiden dat onderwijs spannender, actiever, 
leuker en uitdagender wordt. Omdat het beter aange-
past kan worden aan individuele behoeften en interes-
ses van leerlingen en hun persoonlijke leefwereld. En 
daarmee praktisch en technisch mogelijk maakt waar 
onderwijsvernieuwers al heel lang voor pleiten.

Wordt daarmee de leerkracht voor de klas overbodig? 
Ik denk dat op de lange termijn de klas overbodig 
wordt. Het idee dat je twintig à dertig leerlingen van 
ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar zet en allemaal 
hetzelfde laat leren, zal steeds meer achterhaald blij-
ken naarmate onderwijs steeds meer mogelijkheden 
heeft om zich te richten op de interesses en behoeften 
van de individuele leerling. Maar de leerkracht zal 
nooit overbodig worden. In een andere rol misschien, 
maar menselijk contact is altijd de basis geweest voor 
leren en dat blijft zo. <

Meer weten?
De	tekst	van	Rob	Martens	oratie	‘Positive	learning	met	
	multimedia’	is	te	downloaden	via	www.ou.nl	>	Onderzoek	
>	Promoties	en	oraties.

“Ik denk dat onder alle kritiek op 
vernieuwing vooral angst voor 
verandering zit.”

“Leren gaat beter uit nieuws-
gierigheid dan uit angst voor een 
onvoldoende.”
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Onderwijsveld 
nuanceert vooroordelen

‘Er	zijn	genoeg	scholen	die	bewijzen	dat	het	wél	kan’

Het	zijn	uitspraken	op	verjaardagsfeestjes,	meestal	uit	de	mond	van	mensen	die	niets	met	

het	onderwijs	te	maken	hebben.	Of	het	nu	het	niveau	van	de	leerkracht,	van	het	taal-	en	

rekenonderwijs	of	van	passend	onderwijs	betreft.	Toch	kunnen	ze	op	den	duur	gaan	steken.	

Deskundigen	en	onderwijspersoneel	reageren	op	vier	hardnekkige	en	soms	kwetsende	

(voor)oordelen.	 Tekst Peter Hamers

> thema beeldvorming

‘De leerkracht 

kan zelf niet eens 

fatsoenlijk lezen’

Rogier Hilbrandie, werkzaam op basisschool De Kromme 

Akkers in Garnwerd: 

“Als de stelling op zou gaan, 
hadden we een groot probleem 
in Nederland. Ik ben het er 
dus helemaal niet mee eens. 
Alle leerkrachten hebben zich 
gekwalificeerd doordat ze de 
pabo hebben doorlopen en met 
goed gevolg hebben voltooid. 

Het leesniveau van de leerkrachten is dus hoog genoeg. 
Natuurlijk merk ook ik dat niet alle kinderen even snel 
leren lezen. Sommigen zijn pas in groep 4 toe aan lezen. 
Zelf was ik ook zo’n kind. Ik was altijd buiten aan het 
spelen en werd niet geboeid door boeken. Dat is pas 
later gekomen. Leerkrachten moeten inspelen op de 
ontwikkeling van leerlingen en bij een aantal kinderen 
moeten ze meer geduld hebben. Ik ben ervan overtuigd 
dat alle leerkrachten het maximale uit hun leerlingen 
proberen te halen.”

Hilbrandie is afgelopen oktober gekozen tot ‘Leraar van 
het jaar 2007’. Hij werd geroemd omdat hij elk kind op 
zijn eigen niveau aanspreekt en zichzelf voortdurend 
verder ontwikkelt. “De directeur, collega’s en ouders 
hebben mij achter mijn rug om opgegeven. Ik ben trots! 
Maar het is natuurlijk niet mijn individuele verdienste: 
ik zie de uitverkiezing tot Leraar van het jaar als een 
prestatie van het hele team.”
Een goede leerkracht moet weten wat er speelt in de 
groep, volgens Hilbrandie. “Hij moet zorgen voor een 
veilige (leer)situatie waarin kinderen zich optimaal 
kunnen ontwikkelen. Hij moet open staan voor feed-
back en de moed hebben iets te vragen aan zijn col-
lega’s als hij het zelf niet weet.”
Hilbrandie vindt dat leerkrachten een positievere uit-
straling mogen hebben. “Ik vind leerkracht zijn leuk. 
Ik geniet elke dag. Ik kom met een lach en ga naar huis 
met een lach. Onderwijs is meer is dan alleen lesgeven. 
Dat vergeten veel mensen. Kinderen nemen hun hele 
leefwereld mee naar school. Als leerkracht ga je met de 
kinderen in gesprek. Ik kan thuis een les nog zo goed 
voorbereiden, maar als een kind vertelt dat gisteren 
zijn poes is gestorven, krijg je een andere les. Zulke 
dingen zijn niet te voorzien. Dit vooroordeel is dus 
echt een vooroordeel. Leerkracht is het mooiste beroep 
dat er is!”
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‘Het taalniveau van 

leerlingen in het 

primair onderwijs 

holt al jaren 

achteruit’

Kees Vernooy, leesdeskundige van CPS onderwijsontwikkeling 
en advies:

“Helaas kan ik niets anders zeg-
gen dan dat deze stelling klopt. 
In 1995 is door de commissie 
Evaluatie Basisschool vastge-
steld dat 10 procent van leer-
lingen aan het einde van groep 
3 niet goed kon lezen en daar-
door bleef zitten. Naar aanlei-

ding van deze bevinding is het Taalexpertisecentrum 
opgericht. Dat heeft de situatie niet verbeterd. Onlangs 
is de Inspectie tot de conclusie gekomen dat al 15 pro-
cent van de leerlingen aan het einde van groep 3 niet 
goed kan lezen. Op het einde van groep 4 is dat zelfs 
25 procent. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook 
dat 3,6 procent van alle kinderen dyslectisch is. De rest 
is dus pseudo-dyslectisch. Kinderen met een leesach-
terstand zouden ook bij andere (zaak)vakken een ach-
terstand oplopen. Verder weten we dat deze leerlingen 
later als volwassenen in de slechtst betaalde baantjes 
terecht komen, als ze al een baan kunnen krijgen. 
Toch ben ik niet alleen pessimistisch. Er zijn namelijk 
genoeg scholen die bewijzen dat het wél kan. Deze 
scholen besteden extra aandacht aan het leesonderwijs 
en dat werpt zijn vruchten af.”

De Morgenster in Sleeuwijk is zo’n school. Directeur  
Wim Marinissen legt uit wat de Morgenster doet om haar  
leerlingen beter te laten lezen.

“Wij waren buitengewoon 
ontevreden over de resultaten 
van ons leesonderwijs, over het 
niveau van het voortgezet tech-
nisch lezen. Aan het einde van 
groep 4 haalde 16 procent niet 
het beoogde niveau. Het AVI-
lezen met leesouders sorteerde 

niet het gewenste effect. Dat gevoel is bevestigd door de 
schoolbegeleider. In de literatuur is terug te vinden dat 
voortgezet technisch lezen niet vanzelf gaat, maar juist 
heel veel gerichte instructie nodig heeft. We hebben 
het roer omgegooid en nieuw lesmateriaal aangeschaft. 
Onze doelstelling was het aantal kinderen met een 
 lees achterstand terugbrengen naar 10 procent. Het 
mag duidelijk zijn: zoiets gaat niet vanzelf. 

Als schoolleiding hebben we het leesonderwijs boven-
aan de agenda gezet. In de lesroosters heeft lezen een 
prominente plaats gekregen. Lezen is op onze school 
het belangrijkste vak. Als kinderen niet kunnen lezen, 
hebben ze een probleem. Zwakke lezers krijgen nu extra 
veel instructie. De rest mag zelfstandig lezen. Alle boe-
ken die hier aanwezig zijn, hebben we verzameld in een 
mediatheek. De leerlingen hebben nu een enorm groot 
aanbod waaruit ze kunnen kiezen. Maar ze mogen ook 
een boek van thuis meenemen. Ik ben blij dat ik kan 
zeggen dat het werkt. We hebben onze doelstelling vol-
ledig bereikt. Na het eerste jaar is het aantal kinderen 
met een achterstand gedaald van 16 naar 14 procent. 
Daarna ging het sneller: in het tweede jaar is het per-
centage kinderen met een achterstand gedaald tot 
6 procent en nu, na het derde jaar, zitten we op 2,5 pro-
cent. Daar komt nog bij dat het leesplezier bij de kinde-
ren enorm is toegenomen. Ik zeg wel eens: lezen is als 
fietsen, iedereen kan het leren.” 

Marja van den Heuvel-Panhuizen van het Freudenthal 
Instituut:

“Het is onmogelijk deze stelling 
staande te houden. Uit interna-
tionaal vergelijkend onderzoek 
blijkt dat wij goed scoren. Wij 
mensen zijn behept met herin-
neringsverfraaiing. Alles van 
vroeger was beter en mooier. 
Maar dat is helemaal niet waar. 

Kinderen kunnen nu andere dingen: ze zijn bijvoor-
beeld heel handig met de computer. Sinds 1987 hebben 
we in Nederland een vergelijkingsmaat waarmee we het 
niveau van leerlingen op de basisschool door de jaren 
heen met elkaar kunnen vergelijken. Deze PPON-scores 
(Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau) laten zien 
hoe het zit met de verschillende manieren van rekenen: 
cijferen, hoofdrekenen en schattend rekenen. Vroeger 
werd het belang van het cijferen hoger ingeschat dan 
dat van hoofdrekenen en schattend rekenen. Bij de 
eerste peiling kwam het cijferen dan ook relatief hoog 
uit de bus. Nu wordt er weer meer belang gehecht aan 
hoofdrekenen en schattend rekenen. Het onderwijs 
investeert hierin meer, waardoor de resultaten omhoog 
zijn gegaan en die van cijferen weer wat lager zijn 
geworden. Verder is het ook een kwestie van keuzes > 

‘Nederlandse 
kinderen kunnen 

niet rekenen’
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maken. Meer tijd besteden aan iets betekent automa-
tisch minder tijd besteden aan iets anders. Overigens 
neemt dit alles niet weg dat we altijd alert moeten zijn 
op onderdelen die minder aandacht krijgen. Er is spra-
ke van een voortdurende slingerbeweging.

Bij een vernieuwing moeten we steeds zoeken naar een 
goede balans. Wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat 
leerkrachten meer lol in hun werk krijgen. En dat is 
volgens mij alleen mogelijk als ze beschikken over vol-
doende vakkennis. Leerkrachten zouden in hoge mate 
moeten kunnen voorspellen wat er in hun klas gaat 
gebeuren als ze hun leerlingen bepaalde rekenproble-
men voorleggen. Alleen dan kunnen ze met de juiste 
opdrachten en de hierbij behorende aanwijzingen 
anticiperen op de kennis en belangstelling van hun 
leerlingen. Leerkrachten moeten meer mogelijkheden 
krijgen voor nascholing. Ze zouden ervaringen moeten 
uitwisselen, bij elkaar in de klas kunnen kijken en eens 
een keer naar het buitenland gaan om inspiratie op te 
doen. Zoals gezegd blijkt uit internationaal vergelij-
kend onderzoek dat Nederland het goed doet. Bij dit 
soort onderzoeken bevindt Nederland zich in de boven-
ste regionen, boven bijvoorbeeld de Verenigde Staten, 
Engeland en Duitsland. Het geeft een kick om te zien 
dat de resultaten internationaal goed zijn: dat gevoel 
moeten we vasthouden.” 

June Schram, ib’er op montessorischool het Winterkoninkje 
in Amsterdam:

“Passend onderwijs kan werken, 
maar dan moet er wel geluis-
terd worden naar wat de school 
nodig heeft. Vooral kinderen 
met een aan autisme verwante 
stoornis zijn de thuiszitters, 
omdat die niet in het REC 4 
passen. Een plek voor deze 

 kinderen moet worden gecreëerd. De werkvloer weet 
heel goed wat nodig is voor Passend onderwijs in de 
school en in het samenwerkingsverband. 

Maar wij weten nog steeds niet precies hoe dit ingevuld 
gaat worden en daar worden de scholen ook nauwelijks 
bij betrokken. Maar algemeen gesteld: er zijn natuurlijk 
wel grenzen aan wat mogelijk is. Als Montessorischool 
staan wij achter WSNS, maar de klassen mogen niet 
te groot zijn, want dan lukt het niet. Geef ons de mid-
delen om alle kinderen hier te houden. Dat zou toch 
fantastisch zijn! Ik ben heel positief over het onderwijs. 
Wat leerkrachten hier op school voor kunststukjes uit-
halen met de leerlingen, daar krijg ik soms tranen van 
in mijn ogen. Kinderen hebben vaak nogal wat te ver-
duren: ouders die scheiden, moeders met borderline, et 
cetera. In de klas zelf gebeurt het.” 

Frans Pronk, directeur van basisschool De Bellef leur 
in Dodewaard:

“Passend onderwijs kan zeker 
werken. Daar ben ik van over-
tuigd. Maar ik vind wel dat 
er meer faciliteiten moeten 
komen. Op onze school met 
150 kinderen hebben we negen 
rugzakleerlingen die in ver-
schillende clusters zitten. We 

hebben ondersteuning nodig van meerdere disciplines: 
verpleegkundige, logopedist, orthopedagoog, fysiothe-
rapeut en onderwijsassistenten. We redden het nu net, 
maar er kan echt niets meer bijkomen. Ons bestuur 
heeft ervoor gekozen de extra middelen bovenschools 
in te zitten. Daar zijn we achteraf niet blij mee. Ik vind 
dat de extra middelen moeten toekomen aan de leer-
ling voor wie de middelen zijn bedoeld. Maar eigenlijk 
hebben we nog meer nodig. Ik hoop dat reguliere 
scholen straks meer middelen krijgen als het speciaal 
onderwijs er niet meer is. Als wij een rugzakleerling 
op onze school krijgen, gaan we onderzoeken of we het 
kind echt kunnen plaatsen. In welke groep moet de 
leerling komen? Zitten daar al meer rugzakkinderen? 
Kan de leerkracht het nog wel aan? Zorgt het kind niet 
voor te veel verstoringen? Is aanpassing van het lokaal 
nodig, bijvoorbeeld in verband met het vluchtplan bij 
calamiteiten? In het samenwerkingsverband zijn wij nu 
bezig met het maken van een stappenplan als rugzak-
leerlingen worden aangemeld. Passend onderwijs heeft 
een positieve insteek nodig. Dan gaat het lukken. Het is 
in het belang van het kind dat het in zijn eigen omge-
ving naar school kan gaan.” <

‘Passend onderwijs 

gaat nooit werken’
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‘Een	armzalig	imago	
werkt	ondermijnend’
Buitenkant	is	wél	belangrijk

Imagodeskundige	en	ex-schoolleider	Zabeth	van	Veen	bladert	door	een	stapel	

onderwijsnieuws.	“Stel	dat	ik	ooit	terug	in	het	onderwijs	zou	willen,	dan	ben	ik	dat	idee	na	

vijf	minuten	lezen	wel	kwijt.	Wie	wil	er	nu	werken	in	een	sector	waar	constant	over	wordt	

geklaagd?”

Tekst Joëlle Poortvliet

Van Veen bestudeert normaalgesproken imago’s van 
personen en bedrijven. Voor Kader Primair neemt ze 
eenmalig het primair onderwijs onder de loep. “Het 
glas is nog altijd half leeg in het onderwijs. Het salaris 
is te laag, er is te weinig personeel, te grote klassen et 
cetera.” De vaak negatieve insteek in berichtgeving is 
van grote invloed op het imago van de sector. Niet zo 
vreemd dus, denkt Van Veen, dat problemen ontstaan 
bij het aantrekken van goed en gemotiveerd personeel, 
want: “Een armzalig imago werkt ondermijnend.”

Communicatie
Om het beeld van de sector wat op te krikken, zou 
het nummer één prioriteit moeten zijn om positief 
te communiceren. “Van de uitlatingen van Plasterk 
en Dijksma, tot aan berichten in vakbladen en de 
nieuwsbrief op school.” Benadruk de goede kanten in 
plaats van de slechte, stelt Van Veen, want mits scholen 
‘inhoudelijk in orde zijn’ is image building vrij simpel: 
werken aan de (goede) dingen die zichtbaar zijn. Het 
gaat daarbij om de toon van de communicatie, maar 
ook om het uiterlijk van het schoolgebouw, van het 
klaslokaal en zelfs dat van de leerkracht of schoolleider 
zelf. Ook is het belangrijk, aldus Van Veen, op zoek te 
gaan naar unique sellingpoints (usp’s): specifieke zaken 
die de sector of school aantrekkelijk maken.

Als voorbeeld noemt ze de schoolvakanties. 
“Buitenstaanders hebben vaak het beeld dat onderwijs-
personeel ontzettend veel vakantie heeft. Mensen in 
het onderwijs irriteren zich daaraan en schieten in de 
verdediging als er een opmerking over wordt gemaakt. 
Maar je kunt er ook een positieve draai aan geven: ‘Ik 
kies voor het onderwijs, juist omdat ik dan de school-
vakanties en woensdagmiddag vrij ben, zodat ik mijn 
werk beter met een gezin kan combineren.’ Of: ‘Ik kies 
voor het onderwijs , want dan heb ik ook genoeg tijd 
voor m’n andere passie: veel reizen.’ Die vakanties zijn 
niet negatief, maar een unique sellingpoint.”

Uiterlijkheden
Volgens Van Veen doet vrijwel niemand in het po aan 
pr. Haar verklaring voor de geringe belangstelling voor 
imago’s: “Het po is typisch zo’n sector die zich bezig-
houdt met de inhoud, niet met de buitenkant.” Terwijl 
buitenstaanders – degenen die samen het imago bepa-
len – doorgaans geen verstand hebben van inhoud en 
hun oordeel baseren op uiterlijkheden. Van Veen: “Het 
is heel dubbel. Op school wordt kinderen – terecht – 
geleerd dat het gaat om de inhoud. Dat is waar. Alleen 
werkt het niet zo in de praktijk.”

> thema beeldvorming

“Vakanties zijn niet 
negatief, maar een unique 
sellingpoint.”
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Uit onderzoek van prof. dr. Roos Vonk (hoogleraar aan 
de Universiteit Nijmegen) blijkt dat mensen al binnen 
zes seconden een oordeel vellen over iemand, of iets. 
Deze automatische beoordeling heeft te maken met het 
onderbewust emotioneel reageren en is op uiterlijkhe-
den gebaseerd. Leer iemand of iets maar eens goed ken-
nen binnen zes seconden. De kans dat het oordeel (ima-
go) klopt met de echte inhoud (identiteit) is nihil. Toch 
is het volgens Van Veen ontzettend belangrijk rekening 
te houden met die allereerste keuring. Want iemand 
die eenmaal zijn conclusie heeft getrokken, wordt niet 
graag in het ongelijk gesteld en ziet steeds meer zaken 
die zijn oordeel bevestigen.

Oppervlakkig
Van Veen noemt de eerste schooldag van haar kind als 
voorbeeld. “Als ik de kleuterklas binnen loop, verwacht 
ik dat de namen op de stoelen staan, de waterbak 
gevuld is, dat er een leuke raamtekening is, dat de 
leerkracht er verzorgd uitziet en mij en mijn kind op 
een vriendelijke manier ontvangt. Dat lijkt misschien 
oppervlakkig, maar het zijn de dingen die ouders bij-
blijven. Door dit soort zaken wordt hun beeldvorming 
over de hele school beïnvloed.”

Ideaal is het wanneer de inhoud (identiteit) hele-
maal overeenkomt met de buitenkant (imago). Het 
po verdient wat dat betreft ook een betere naam, 
aangezien met de sector inhoudelijk weinig mis is, 
denkt Van Veen. “Leerkrachten zijn geen mensen die 
in het onderwijs zitten om om drie uur weer naar 
huis te rennen. Ze zijn erg begaan met de kinderen. 
Ook schoolleiders doen hun werk met passie. Het zijn 
– uitzonderingen daargelaten – bevlogen mensen: ze 
smijten geen geld over de balk, gebruiken bij wijze van 
twee keer hetzelfde stuk papier. Alleen buitenstaan-
ders zíen dat niet.”

Aan de slag met pr
Volgens Van Veen is het onmogelijk een goed imago 
(een imago dat bij de identiteit past) op te bouwen als 
zowel de sector als de scholen niet bewust bezig gaan 
met pr. De winst is evident: met een beter imago wordt 
het uiteindelijk een stuk eenvoudiger om leerkrachten 
en schoolleiders te werven (‘mensen werken niet in het 
onderwijs voor het geld’), het huidige onderwijsperso-
neel krijgt een beter gevoel over haar werk (‘je hoeft 
je niet constant te verontschuldigen voor de sector 
waarin je werkt’) en in wijken waar de ene school een 
wachtlijst heeft en de andere een tekort, kan een beter 
evenwicht ontstaan.

Schoolleiders hebben een belangrijke rol bij image 
building. Hij of zij zal het team moeten overtuigen van 
het belang van de buitenkant. “Als een leerkracht zijn 
uitstraling tegen heeft, moet de directeur hem of haar 
vaak verdedigen tegenover ouders, terwijl er inhoude-
lijk met de persoon niets mis hoeft te zijn. >
 

“Uiterlijkheden – op elk niveau – 
hebben veel meer invloed dan 
je denkt en zou willen.”

Zabeth	van	Veen	werkte	de	eerste	tien	jaar	van	haar	beroepsleven	
in	het	onderwijs,	als	leerkracht,	adjunct-directeur	en	directeur.	
Daarna	was	zij	werkzaam	in	de	communicatiebranche,	om	zich	
drie	jaar	geleden	te	laten	scholen	tot	‘image consultant’.	Haar	
bedrijf	ImagoMatch	(www.imagomatch.nl)	bedient	onder	andere	
Philips,	Achmea,	de	AVRO	en	Tempo-Team.	Via	IJsselgroep	SON	
geeft	Van	Veen	trainingen	over	imago’s	voor	scholen.

Foto:	Linda	van	Scheijndel
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Leerkrachten handelen vaak goed en in het belang 
van het kind. Probeer ze ervan bewust te maken dat 
ouders dat niet altijd begrijpen. Uiterlijkheden – op 
elk niveau – hebben veel meer invloed dan je denkt en 
zou willen.”

‘Echte’ problemen
Van Veen benadrukt wel integer te blijven. ‘Echte’ pro-
blemen als segregatie en bureaucratie in het onderwijs 
moeten niet weggemoffeld worden. “Maar roep het op 
de juiste plekken. In ieder geval niet direct in de media, 
maar bij de verantwoordelijke ministeries bijvoorbeeld. 
Als laatste redmiddel kun je de media wel inschakelen, 
maar realiseer je dat zij een heel belangrijke rol spelen 
bij zowel de opbouw als afbraak van imago’s.”

En of het nou op school- of sectorniveau is: image 
building is een kwestie van volhouden. “Het kost veel 
tijd om uit een negatieve spiraal te komen.” Maar als 
zo’n ‘gedegen, integer en structureel’ pr-beleid na een 
paar jaar vruchten afwerpt, kan een school of sector 
vervolgens best wat hebben. Van Veen: “Kijk maar 
naar Maxima. Zij maakte laatst een foutje met die 
opmerking dat ‘de echte Nederlander’ niet bestaat. Als 
bijvoorbeeld Mabel dat had gezegd, was het een heel 
drama geworden. In dit geval werd de verantwoordelijk-
heid richting Balkenende geschoven, want de publieks-
lieveling wordt niet zomaar onthoofd. Kortom: als je 
als school consistent tijdig en eerlijk informeert, als 
de school er gezellig en verzorgd uitziet en als ouders 
goed op de hoogte worden gehouden over de ontwikke-
ling van hun kinderen en vriendelijk worden benaderd, 
kun je uiteindelijk wel een potje breken.” <

Meer weten?
Tijdens	het	AVS	congres	‘Houdbaarheid	van	onderwijs’	
op	11	april	2008	wordt	aandacht	besteed	aan	imago’s	in	
de	workshop	‘Uw	school	als	merk’,	verzorgd	door	WWAV	
Marketing	&	Communications	(Jan	van	Berkel	en	Anke	
Lagendijk).	Houd	voor	meer	informatie	over	het	AVS	congres	
Kader	Primair/Kadernieuws	en	www.avs.nl	in	de	gaten.

Raadpleeg	voor	het	AVS	aanbod	op	het	gebied	van	image 
building	www.avs.nl	>	Professionalisering	>	Maatwerk	
en	advies	>	Maatwerkaanbod	Ondernemen.

Aandachtspunten image building

Werken	aan	een	beter	imago	is	complex,	zeker	voor	een	sector	

als	het	po.	Want	de	hele	beroepsgroep	heeft	een	imago,	de	

afzonderlijke	scholen	hebben	een	imago	en	zelfs	de	

leerkrachten	op	de	school	hebben	allemaal	eigen	

‘imagootjes’.	Enkele	aandachtspunten	in	vogelvlucht:

Sector/schoolniveau

	 •		Zichtbaarheid	(in	alle	positieve	aspecten		

van	het	onderwijs)

	 •		Onderscheidend	(maak	van	het	specialisme		

van	de	individuele	leerkrachten	usp’s)

	 •		Authenticiteit	(oprecht	en	daarom	aantrekkelijk		

om	mee	te	maken	te	hebben)

	 •		Transparantie	(toont	zich	ontvankelijk	voor	stakeholders)

	 •		Consistentie

Schoolleider/leerkrachtniveau

	 •		Herkenbaarheid	en	zichtbaarheid	(bij	stakeholders	als	

ouders,	gemeente,	voor-	en	naschoolse	opvang	et	cetera)

	 •		Onderscheidend	(usp’s)

	 •		Eerlijkheid	(doet	wat	hij/zij	zegt)

	 •		Informatief	en	open	(ook	bij	crises)

	 •		Eenduidig	(in	uitspraken	en	uiterlijk)

“Het po is typisch zo’n sector  
die zich bezighoudt met de inhoud, 
niet met de buitenkant.”
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Trots op	mijn	school
Beroepstrots	keert	weer	terug

Beroepstrots	in	het	primair	onderwijs	leek	een	tijdje	ver	te	zoeken.	Zowel	schoolleiders	

als	leerkrachten	stralen	niet	altijd	uit	dat	zij	een	prachtig	vak	uitoefenen.	Daar	lijkt	nu	een	

kentering	in	te	komen.

Tekst Bert Nijveld

In de pers verscheen onlangs het bericht dat ouders in 
grote mate tevreden zijn over de school waar hun kinde-
ren les krijgen (Onderwijsmonitor 2007). Een opsteker. 
Eindelijk iets waarmee je voor de dag kunt komen, 
waarop je trots kunt zijn. Want daaraan ontbreekt het 
in het onderwijs nog wel eens: beroepstrots. En als die 
trots er al is, slaagt onderwijspersoneel er niet altijd 
in deze te tonen. De mooie kanten van het vak blijven 
onderbelicht en dat is een gemiste kans. Maar het blijkt 
ook uit een recent rapport van organisatieadviesbureau 
McKinsey, dat de onderwijssystemen wereldwijd met 
elkaar vergelijkt. Het McKinsey-rapport concludeert dat 
de aantrekkelijkheid van het vak veel te maken heeft 
met het niveau van de student, de kwaliteit van de lera-
renopleiding, de exclusiviteit ervan, de carrièremoge-
lijkheden én het imago van het beroep.

Opmerkelijk is dat collega’s in andere landen er vaak 
veel beter in slagen hun vak positief voor het voet-
licht te brengen. Tijdens een lumpsumstudiereis naar 
Schotland waarbij de AVS betrokken was, kwam dat 
bijvoorbeeld heel duidelijk naar voren. Het viel op dat 
ondanks de slechte staat van de schoolgebouwen en ver-
ouderde leermiddelen Schotse collega’s uitstralen dat 
ze werken aan hun professionaliteit en dat ze daar trots 
op zijn. Geen geklaag en gemopper wat je in Nederland 
wel tegenkomt; men is enthousiast. Misschien is het een 
‘n gevolg van het ander, maar de status van het beroep 
is in Schotland in ieder geval veel beter. En in een groot 
deel van de Verenigde Staten worden schooldirecteuren 
- net als hier - bedolven onder regelgeving. ‘Let it happen’ 
is de reactie die daarop te horen is. Met een ongekend 
positivisme geven zij vorm aan hun school en stralen zij 
net als in Schotland uit hoe trots ze zijn op hun vak.

Dat Nederlandse ‘onderwijsmensen’ minder trots zijn, 
of dat in ieder geval minder uiten, heeft te maken met 
de status van het beroep, maar ook met de cultuur van 
het land. Jezelf op de borst kloppen is best lastig voor 
een calvinist. Toch is een voorzichtige kentering zicht-
baar. Zo organiseerde de Nederlandse Schoolleiders 
Academie (NSA) afgelopen najaar een kennisdag met als 
thema ‘parelvissen’. Good practices werden uitgewisseld 
en directeuren verhaalden vol trots over hun successen.* 
Ook de adviescommissie Rinnooy Kan refereert aan het 
begrip beroepstrots. De commissie ziet het instellen 
van een beroepsregister voor leerkrachten als mogelijk-
heid om de kwaliteit te bevorderen (zie pag. 28 voor de 
beleidsreactie op het advies van Rinnooy Kan). Want 
werken aan professionaliteit (voorwaarde om geregis-
treerd te zijn) is één van de manieren om het aanzien 
en dus de beroepstrots terug te brengen. De NSA heeft al 
zo’n register voor schoolleiders: ongeveer 2.500 school-
leiders zijn aangesloten.

> thema beeldvorming
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Tot slot in dit verband nog de nota ‘Werken in het 
Onderwijs 2007’. Ook hierin, zij het op zeer bescheiden 
wijze, aandacht voor trots. Op pagina 29 staat: “Minder 
lesuren, of de inzet van meer ondersteunend personeel, 
geeft leerkrachten de ruimte om hun kennis en erva-
ring in te zetten voor school- en onderwijsontwikkeling. 
Krijgen leerkrachten een meer verantwoordelijke en 
invloedrijke rol, dan zal hun beroepstrots en -motivatie 
toenemen.” En dat is hard nodig. Want hoe kan een 
ander positief naar het vak kijken als de schoolleider of 
leerkracht daar zelf niet eens in slaagt?

Waardering Binnen scholen groeit het besef dat 
wie zich voor pannenkoek uitgeeft, ook als pannenkoek 
gegeten wordt. Die overtuiging ontdekte Kader Primair 
bij onderwijspersoneel dat gevraagd werd naar hun 
trotsgevoel. Zo bekent Willem Poppe, directeur van de 
Boazschool in Meliskerke, dat hij zich in het verleden 
nog wel eens afzijdig hield tijdens visitegesprekken. 
Het stond hem tegen telkens opnieuw te moeten 
uitleggen dat het onderwijs meer is dan genieten van 
veel vakantiedagen. “Tegenwoordig ga ik de discussie 
weer aan. Ik ben er trots op leiding te mogen geven 
aan mensen die zich met hart en ziel inzetten voor 
het onderwijs aan kinderen. Ik daag mensen uit een 
dag met mij te ruilen. Ik heb al aardig wat mensen van 
buiten het onderwijs de school binnengehaald om ze te 
laten zien hoe het bij ons toegaat. Dan zie je waardering 
ontstaan voor onze omgang met de kinderen. Wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst: ons beroep doet ertoe!”

Betrokkenheid Zoals zoveel leerkrachten put 
Marion Vreuls van basisschool Sint Josef in Doenrade 
haar beroepstrots vooral uit de reacties van de kinderen 
en uit wat zij terugkrijgt van ouders. Ook de sfeer in 
de school, de betrokkenheid van kinderen, ouders en 
teamleden, de collegialiteit en het elkaar professioneel 
aanvullen noemt ze als belangrijke pijlers. “Zeer zeker 
ben ik trots op mijn beroep. Ik heb heel bewust gekozen 
voor dit vak. Natuurlijk heb je allemaal ook wel eens je 
mindere periodes. Voor mijzelf heb ik altijd uitgezocht 
waar dat aan lag. Mijn antwoord is dat ik uitdaging 
moet blijven houden. Vandaar dat ik nu begonnen ben 
aan de opleiding tot schoolleider.”

Goed gedaan Henk Slabbekoorn is algemeen 
directeur van scholenvereniging Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs Ede. Volgens hem hebben sommige 
directeuren die in zijn bestuur werken enige moeite 
met het begrip ‘trots’. “Wij zijn een christelijke 
vereniging en dan kom je wel tegen dat minder snel 
over trots gesproken wordt. Het hoort niet zo bij onze 
cultuur. Terwijl onze directeuren genoeg hebben om 
trots op te zijn: goede inspectierapporten, tevreden 
ouders (net iets boven het landelijk gemiddelde). Dat 
probeer ik wel steeds duidelijk te maken. Als je iets hebt 
bereikt, dan moet je daar trots op mogen zijn. Dat helpt 
om de beeldvorming te beïnvloeden en de prestaties die 
geleverd worden in het onderwijs ook op het netvlies 
van anderen te krijgen.”

Visie Succeservaringen delen met het team en die 
ook vieren. Johan van Knijff, directeur van sbo Het 
Kompas in Dordrecht, heeft een duidelijke visie op 
beeldvorming. “Onze school was nogal naar binnen 
gericht. Vandaag de dag zijn wij de spin in het web van 
het samenwerkingsverband van onze scholenstichting. 
Volgens de Inspectie zijn wij de beste school van de 
Drechtsteden. Ik durf zelfs te stellen dat wij tot de beste 
sbo scholen in Nederland horen. Die trots stralen wij 
uit, dat steken wij niet onder stoelen en banken. Voor 
het team heb ik, om te reflecteren, al eens een notitie 
gemaakt over alles wat we de afgelopen jaren hebben 
aangepakt en wat onze successen daarin zijn. De credits 
daarvoor gaan naar mijn team, zij moeten het doen. Je 
ziet ze dan denken: goh, dat hebben we inderdaad goed 
gedaan.” <

* De NSA organiseerde afgelopen najaar een bijeenkomst onder 
de noemer ‘Parelvissen in het basisonderwijs: inspiratie uit 
de praktijk’. Bijna 90 bij de NSA geregistreerde schoolleiders 
benoemden die dag positieve ervaringen en ontwikkelingen. Een 
dichter, fotograaf en cartoonist (John Körver) deden verslag. Hun 
resultaten zijn te zien in een filmpje op de website van de NSA: 
www.nsa.nl (Nieuws). Enkele van John Körvers cartoons zijn 
geplaatst bij dit artikel.

Kader Primair  December 2007 21



Beeldvorming

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

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

> uw mening telt – webpoll

J. Oude Kempers van basisschool Antonius Axel  
koos voor optie 2:
“Beeldvorming	gaat	langzaam.	We	hebben	te	lang	de	
kniesoor	uitgehangen	in	het	onderwijs.”

Johan van Knijff van sbo Het Kompas in Dordrecht  
koos voor optie 1:
“De	waardering	van	ouders	over	‘hun’	basisschool	is	een	7,8.	
Op	een	gemiddelde	school	gaat	95	procent	van	de		dingen	
goed.	Waarom	praten	we	(en	de	media)	zoveel	over	die	
5	procent?!”

Nieuwe webpoll

De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	Scholenportaal	
kunt	reageren	luidt:

Het is voor mijn werk belangrijk om regelmatig collega’s 
in het buitenland te bezoeken; daar kan ik van leren.

•		Absoluut	mee	eens.	Buiten	de	landsgrenzen	kijken	kan	
leiden	tot	creatieve	oplossingen	en	het	kan	mislukkingen	
helpen	voorkomen.

•		Mee	eens,	maar	helaas	heeft	mijn	bestuur	daar	de	
middelen	niet	voor	en/of	ik	de	tijd	niet.

•		Gedeeltelijk	oneens.	Je	kunt	niet	één-op-één	vergelijken	
met	het	buitenland.	We	moeten	onze	eigen	oplossingen	
vinden	vanuit	de	eigen	situatie,	maar	kennis	nemen	van	
hoe	ze	het	elders	doen	helpt	daarbij.

•		Oneens.	Het	is	zonde	van	de	tijd	en	het	geld.	Buitenlandse	
reizen	zijn	snoepreisjes	op	kosten	van	het	schoolbestuur	
en	het	onderwijs	in	het	buitenland	verschilt	te	veel	van	ons	
onderwijs.

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

Het gaat beter in het onderwijs dan de media beweren.

[34%]
1  Helemaal	mee	eens,	dat	het	goed	gaat	moet	we	sterker	

uitdragen!
[14%]

2	 	Mee	eens,	maar	dat	beeld	zal	niet	snel	veranderen…
[52%]

3	 	Oneens,	de	media	hebben	het	bij	het	rechte	eind:		
het	is	een	puinhoop.

Enkele reacties

Gerard Meijer van de Nutsschool in Wassenaar  
koos voor optie 1:
“Ik	ga	uit	van	mijn	school	en	de	Wassenaarse	situatie.	
Er	wordt	hard	gewerkt	door	leerkrachten	en	leerlingen.	
De	sfeer	en	de	resultaten	van	de	leerlingen	zijn	goed.	Kijk	
naar	de	verschillende	onderzoeken	waarin	ons	onderwijs	met	
het	buitenland	wordt	vergeleken.	We	komen	er	zeer	goed	uit!	
Alleen	leerlingen	die	bij	ons	op	school	komen	–	terug	uit	het	
buitenland	–	vertonen	vaak	een	leerachterstand	ten	opzichte	
van	ons	lesprogramma	is	mijn	ervaring.”

Guus Moerkamp van Daltonschool de Meer in Amsterdam 
koos voor optie 2:
“Er	is	in	de	media	uitsluitend	aandacht	voor	zaken	
die	nieuwswaarde	hebben.	Nieuws	is	de	laatste	jaren	
uitsluitend	wat	er	niet	goed	is.	Er	is	weinig	aandacht	voor	
ontwikkelingen	(in	het	onderwijs)	die	wél	goed	zijn.”

L. Winkelhorst van basisschool Mildenburg in Oostvoorne 
koos voor optie 3:
“Het	is	inderdaad	een	puinhoop	om	vele	redenen:	te	hoge	
planlast,	te	lage	waardering/salariëring,	laag	opgeleide	
pabo-docenten,	te	lage	vergoedingen	waar	hogere	uitgaven	
tegenover	staan	(gevolg:	verdere	verschraling	op	het	gebied	
van	onderhoud,	vervanging,	salarissen,	te	oude	gebouwen,	
et	cetera)	en	er	wordt	tot	op	heden	alleen	óver het	onderwijs	
gesproken,	niet	mét.	Hierdoor	moet	er	wederom	een	com-
missie	komen	die	de	einddoelen	van	het	basisonderwijs	
specifieker	moet	maken.	Terwijl	ervaren	directeuren	dit	zo	uit	
hun	mouw	kunnen	schudden.	En	het	gehele	onderwijs	laat	
alles	maar	gelaten	over	zich	heen	komen.”

Joop Lijbaart van De Vlaswiek koos voor optie 1:
“In	het	basisonderwijs	is	de	professionaliteit	de	laatste	jaren	
met	stappen	vooruit	gegaan.”
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Anja Wortman: “Toen ik vier jaar geleden directeur 
werd bij obs Oosterweide lag er een plan om meer 
Nederlandse ouders te trekken door het invoeren van 
lestijden aangepast aan kantoortijden. Maar dat was 
niet goed met het team gecommuniceerd. Toen ben 
ik gaan onderzoeken wat goed was voor onze school. 
Wij wilden en willen een wijkschool zijn, dus niet met 
kunstgrepen ouders uit andere wijken lokken, maar 
ons richten op de zwarte wijk waar onze school in 
staat. Daarnaast bleek dat de resultaten van de leerlin-
gen (met 24 verschillende nationaliteiten) op sommige 
punten te wensen overlieten. Met het aanpassen van de 
les- en pauzetijden aan het bioritme van de kinderen 
slaan we twee vliegen in één klap.”
Na een proefperiode heeft de school nu de tijden aan-
gepast. Er zijn twee uitgangspunten: de piekmomenten 
van leerlingen – tussen tien en twaalf uur en tussen 
half drie en half vijf – en de behoefte van kinderen 
aan een lange middagpauze – van twaalf tot half drie. 
Wortman: “Voor de leerkrachten was het een aard-
verschuiving. Maar we beginnen er steeds meer aan 
te wennen en vooral de ochtenden draaien goed. Tot 
tien uur krijgen de kinderen activiteiten aangeboden 
om ze van de slaap- in de leerstand te krijgen.  

Bijvoorbeeld de kring, muziek, voorlezen of vrij lezen 
voor de oudere kinderen. Ook gaan we voor tienen nog 
naar buiten; van daglicht worden kinderen wakkerder. 
Na tien uur krijgen de kinderen activiteiten aangebo-
den vooral gericht op het kortetermijngeheugen. 
Tussen de middag bieden we een scala aan pauzeactivi-
teiten, begeleid door kinderopvang, ouders, overblijfme-
dewerkers, leerkrachten en onderwijsassistenten.
’s Middags richten de activiteiten zich op het lange-
termijngeheugen van de kinderen. We zijn nog wel 
aan het zoeken naar de beste vorm. Zo moet je niet de 
middag beginnen met een gymles als de kinderen in de 
middagpauze ook al gesport hebben.
Obs Oosterweide is dit project gestart met ESF-subsidie. 
“Ondanks dat we hier heel zuinig mee hebben gedaan, 
is het geld bijna op. Ik ben nu overal op zoek naar sub-
sidies, want ik zou nog dolgraag twee tot drie jaar dit 
systeem uitproberen.”

Landelijk coördinator Conny Bergé van de Stichting 
PEP International zet zich al jaren in voor bioritmische 
schooltijden en een betere accommodatie. Bergé: “Er is 
genoeg wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat 
leerlingen aan het eind van de ochtend en middag op 
school kunnen pieken. Verder heeft elk kind er recht op 
om uitgebreid te pauzeren: rustig eten en daarna spe-
len, lezen of sporten. Maar scholen zijn nog steeds niet 
gebouwd om kinderen goed te laten leren en pauzeren. 
Ook is er niet genoeg professioneel personeel. Nu lijkt 
de pauze meer op een soort ‘luchten’, onder toezicht 
van mensen die politieagentje spelen. Kinderen hebben 
het recht op de beste voorzieningen, dat moet hoog op 
de politieke agenda. Kijk eens naar de lunchvoorzienin-
gen op een ministerie, dat is pas een luxe manier van 
‘overblijven’. <  

> Meer	informatie:	www.oosterweidegouda.nl	en	
www.pepinternational.nl

> Ook	een	creatieve	aanpak	op	uw	school?	Mail	naar	
communicatie@avs.nl	o.v.v.	‘Zo	kan	het	ook’.

Bioritmische lestijden slaan 
twee vliegen in één klap
Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	problemen	–	of	kansen	–	

aan.	Directeur	Anja	Wortman	van	obs	Oosterweide	in	Gouda	wilde	de	school	aantrekkelijker	maken	

voor	de	wijk	en	de	leerresultaten	verbeteren.	Zij	verdiepte	zich	hiervoor	in	aangepaste	lestijden	

aan	het	bioritme	van	leerlingen.	Na	een	proef	in	2005	en	2006	zijn	nu	de	aangepaste	lestijden	

ingevoerd.	 Tekst Andrea Linschoten

> zo kan het ook

Tot	tien	uur	krijgen	de	kinderen	activiteiten	aangeboden	zoals	
vrij	lezen,	om	ze	van	de	slaap-	in	de	leerstand	te	krijgen.

Foto:	Will	Geurds
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Het doel van Europees aanbesteden door de overheid is 
het openstellen van de markt voor alle bedrijven in de 
Europese Unie, ongeacht het land waar ze zijn geves-
tigd. Een nationale overheid mag dus ondernemingen 
uit het eigen land niet bevoordelen bij het gunnen van 
opdrachten. Alle aanbieders moeten een eerlijke kans 
krijgen.

Het Gele Katern maakte in 2001 melding van de 
Europese aanbestedingsplicht. In 2005 zijn de Europese 
aanbestedingsregels vertaald voor Nederland in een 
‘Algemene maatregel van Bestuur aanbestedingsregels 
voor overheidsopdrachten’ (AmvB Bao). Per 1 januari 
2008 wordt deze maatregel opgenomen in de aan-
bestedingswet. Deze wet is een direct gevolg van het 
onderzoek in de sector bouwnijverheid. De wet beoogt 
samenhang en transparantie bij aanbestedingen.
Ook het primair onderwijs moet zich houden aan de 
aanbestedingswetgeving. De sector wordt gefinancierd 
door OCW. Deze financiering bedraagt meer dan 50 pro-
cent van de inkomsten van de sector onderwijs en staat 
onder direct toezicht van het ministerie. Omdat het 
rijk een aanbestedende dienst is waaronder de ministe-
ries in Nederland vallen, moet de onderwijssector ook 
voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van 
Europese aanbesteding.

Wat moet Europees worden aanbesteed?
Hierbij geldt een onderscheid tussen werken, leverin-
gen en diensten.

•  Onder werken wordt in de sector onderwijs onder 
andere verstaan: producten van bouwactiviteiten 
zoals onderhoud van gebouwen, nieuwbouw en 
verbouwingen. Maar ook de levering van bouwma-
terialen, (omvangrijke) elektronische installaties 
en werkzaamheden, die door een architect en een 
constructiebureau worden verricht. De gezamenlijke 
aanbestedingsdrempel bedraagt Y 5.278.000.

•  Onder leveringen wordt verstaan: aankoop, leasing, 
huur of huurkoop van producten, met of zonder 
koopoptie. Onder producten vallen roerende zaken 
en verrichtingen van werkzaamheden voor het aan-
brengen en installeren van producten zoals telefoon-
centrale, ketel voor centrale verwarming, meubilair, 
computers, kantoorartikelen en machines.

•  Onder diensten wordt verstaan: onderhouds- en repa-
ratiediensten, diensten op het gebied van telecom-
municatie, financiële diensten op het gebied van ver-
zekeringen en bankzaken, computer- en aanverwante 
diensten, accountancy, controle en boekhouding, 
marktonderzoek, bedrijfsadvisering, bouwkundige 
diensten, advertentie- en reclamediensten, diensten 
op het gebied van schoonmaak en beheer van gebou-
wen, uitgeverij- en drukkerijdiensten, riolering en 
vuilnisophaaldiensten, afvalverwerking en aanver-
wante diensten.

De gezamenlijke aanbestedingsdrempel bedraagt voor 
leveringen en diensten samen Y 211.000.

Waarom Europees 
aanbesteden?
Aanbestedingswet	heeft	ook	gevolgen	voor	onderwijs

De	regels	rond	Europees	aanbesteden	staan	ook	in	het	onderwijs	in	de	belangstelling,	

omdat	externe	accountantsdiensten	door	het	ministerie	van	OCW	verplicht	zijn	te	

controleren	of	onderwijsorganisaties	zich	hebben	gehouden	aan	de	wet-	en	regelgeving.	

Het	is	bekend	dat	een	aantal	organisaties	een	‘aantekening’	heeft	gekregen,	omdat	zij	

daarin	tekortschoten.

Tekst Carlo Juffermans
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Wie is aanbestedingsplichtig?
De rechtspersoon, het bestuur, bevoegd gezag of – bij 
een bestuurcommissie – de gemeente, zijn aanbeste-
dende diensten en daarmee aanbestedingspichtig. Bij 
de toetsing van het drempelbedrag zijn de uitgaven op 
rechtspositioneel niveau van toepassing.

Hoe wordt het aan te besteden bedrag 
bepaald?
Eerste uitgangspunt is de jaaruitgaven op rechtspositio-
neel niveau. Dit bedrag moet vermenigvuldigd worden 
met de contracttermijn. De maximum contracttermijn 
is doorgaans vier jaar. ‘Knippen’ in de opdracht, om de 
gestelde drempelbedragen van de Europese aanbeste-
ding te omzeilen, is niet toegestaan. Een organisatie 
met meerdere scholen die voor deze scholen een con-
tract afsluit voor schoonmaakwerkzaamheden, admi-
nistratie of kopieermachines is dus al snel gebonden 
aan een Europese aanbesteding.

Hoe vindt een Europese aanbesteding 
plaats?
Een Europese aanbesteding vindt plaats volgens een 
vast stappenplan:
• Bepalen van de aard van de opdracht
•  Bepalen van de totale geraamde waarde van de 

opdracht

•  Bepalen van de aanbestedingsprocedure: openbaar, 
niet openbaar, van gunning door onderhandelingen 
of een concurrentiegerichte dialoog.

• Aankondiging van de opdracht
• Keuze, selectie- en gunningcriteria
• Gunning van de opdracht

Een veel gehoorde opmerking is: ‘wat moeten wij als 
een buitenlandse organisatie reageert op de Europese 
aanbesteding?’ Maarw recente ervaringen leren dat dit 
erg meevalt. In het Programma van Eisen (PvE) wordt 
vaak opgenomen dat een mogelijke inschrijver op de 
aanbesteding kennis en kunde moet hebben van de 
Nederlandse wet- en regelgeving. Hierdoor zien veel 
buitenlandse ondernemingen af van een inschrijving. 
Het mag echter niet zo zijn dat in het PvE zodanige 
voorwaarden staan dat wordt aangestuurd op het 
alleen bieden van mogelijkheden voor één of enkele 
Nederlandse bedrijven. <

Meer weten?
www.europeseaanbestedingen.eu
www.minez.nl
AVS	Helpdesk,	tel.	030-2361010

Carlo	Juffermans	(c.juffermans@avs.nl)	is	
	adviseur	bij	de	AVS	op	het	gebied	van	bedrijfs-
voering	en	financiën.

Maak	werk	van	uw	professionele	ontwikkeling:	volg	

een	opleiding,	training,	een-	of	tweedaagse	bij	de	

AVS.	Uw	vragen	staan	centraal	en	het	verrijkt	uw	

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

en	maatschappelijke	verantwoordelijkheid.	Bekijk	het	

aanbod	van	de	AVS	School	for	Leadership.

Heeft	u	een	specifieke	vraag	voor	uzelf	of	uw	team?	

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

werk	training	volgen?		Alle	trainingen	kunnen	we	aanpassen	

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

De	AVS	Professionaliseringsgids	aanvragen?	Mail		

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

AVS	School	for	Leadership/maatwerk	en	advies.

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

	 Raadpleeg	de	professionaliseringsgids	2007–2008

Haal het beste uit uzelf en uw team

goed onderwijs door goed management
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Hoewel Passend onderwijs pas in 2011 in werking 
treedt, zie je her en der in het land dat schoolbesturen 
al veldinitiatieven en samenwerkingsplannen ontwik-
kelen om het voor ieder kind mogelijk te maken. 
(V)so-school De Brug laat zien dat het veldinitiatief 
ook vanuit een speciale school kan ontstaan. “Al vijf-
tig jaar zijn we betrokken bij het welzijn van kinderen 
met beperkingen”, vertelt Jan Kraaijenbrink, directeur 
van De Brug. “De laatste vijf jaar zagen we dat het 
aantal verwijzingen naar het speciaal onderwijs met 
50 procent groeide! De Brug werkt al jaren samen met 
het regulier onderwijs: po, vo en ook mbo. Als één van 
de grootste mytylscholen van Nederland voelen we 
ons verantwoordelijk om Passend onderwijs te helpen 
vormgeven. Onze dienst ambulante begeleiding spe-
cialiseert zich daarin: onze kennis en kunde brengen 
we nu over naar het reguliere onderwijs”, verklaart 
Kraaijenbrink.

Initiatiefgroep
De Brug was ook de voortrekker van de initiatiefgroep 
Passend Onderwijs (iPAO), die het symposium ‘Passend 
Onderwijs? Samen doen!’ op 2 november van dit jaar 
organiseerde. Deze initiatiefgroep – voortgekomen uit 
intervisiegroepen van schoolleiders – is samengesteld 
uit meerdere partners uit het Rotterdamse onderwijs-
veld, zoals samenwerkingsverbanden en ketenpartners. 
De ideeën die de initiatiefgroep samen heeft ontwik-
keld werden tijdens het symposium gepresenteerd. 

De Brug organiseert bijvoorbeeld projecten waarbij kin-
deren van de mytylschool in een reguliere basisschool-
klas les krijgen. En een reguliere vo-school ontwikkelt 
samen met De Brug een nieuw onderwijsconcept, waar-
bij leerlingen van beide scholen in één nieuw, mul-
tifunctioneel en drempelloos schoolgebouw Passend 
onderwijs ontvangen. Hier kan een kind dat zich met 
een rugzakje aanmeldt bij de vo-school, de benodigde 
verzorging bij De Brug halen. Volgens Kraaijenbrink 
wil De Brug nog meer een expertisecentrum worden. 
“Onze dienst ambulante begeleiding richt zich op 
leerkrachten, leerlingen en ouders. Hiermee willen we 
aansluiten bij andere diensten, zodat we naar één loket 
kunnen werken. Dan kunnen we de clusters opheffen: 
kinderen moet je niet in hokjes stoppen zoals nu met 
de leerlinggebonden financiering gebeurt.”

Expertise delen in Rotterdam
Mytylschool	De	Brug	trekker	Passend	onderwijs

Het	is	een	bijzonder	initiatief:	een	symposium	over	passend	onderwijs	als	cadeau	aan	

het	Rotterdamse	onderwijsveld.	Hiermee	wil	mytylschool	De	Brug	laten	zien	hoe	het	

veld	gebruik	kan	maken	van	de	vijftig	jaar	lange	expertise	van	deze	school	voor	speciaal	

onderwijs.	De	initiatiefgroep	Passend	Onderwijs	(iPAO)	roept	alle	Rotterdamse	partijen	op	

zich	bij	dit	initiatief	aan	te	sluiten.

Tekst Winnie Lafeber

Wethouder	Geluk	(rechts)	en	Jaap	
Eikelboom	(bestuursvoorzitter	Fokor)	
ontvangen	van	mytylschooldirecteur	
Kraaijenbrink	een	troffel.

“Als één van de grootste 
mytylscholen van Nederland 
voelen we ons verantwoordelijk 
om Passend onderwijs te helpen 
vormgeven.”

Foto:	Peter	Kemp
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Historische dag
Een belangrijk doel van het symposium op 2 novem-
ber was om samen aan de slag te gaan en te berei-
ken dat Passend onderwijs een actiepunt wordt op 
de Rotterdamse onderwijsagenda. Vandaar ook dat 
onderwijswethouder Geluk (CDA) en Tweede Kamerlid 
Margot Kraneveldt (onderwijswoordvoerder PvdA) uit-
genodigd waren om ‘spijkers met koppen’ te slaan. Het 
werd een historische dag. Tijdens het discussieforum 
werd duidelijk dat alle Rotterdamse schoolbesturen 
(Fokor) de intentie hebben samen een convenant op 
te stellen. Wethouder Geluk, die van schooldirecteur 
Kraaijenbrink namens iPAO symbolisch een troffel 
kreeg uitgereikt, stemde in dit convenant te ondersteu-
nen. Ook Kraneveldt verklaarde vierkant achter het 
initiatief te staan en is bereid te helpen bij de verdere 
ontwikkeling. “Er is al een aantal goede initiatieven 
geweest, zoals in het Westland, maar Rotterdam is er 
vroeg bij. Ik heb nog niet eerder gehoord van een ver-
gelijkbaar initiatief in een van de andere grote steden. 
Het is belangrijk dat er een paar ‘voorhoedescholen’ 
zijn, zodat je in elkaars keuken kunt kijken.” 
Kraneveldt benadrukte dat het niet moet blijven bij 
een papieren convenant. “Een bestuurlijk overlegor-
gaan alleen is niet voldoende. Leerkrachten moeten 
extra scholing krijgen en erbij betrokken worden. 
Er zijn sterke schoolleiders en besturen nodig. 

Het is soms geven en nemen en je moet wíllen samen-
werken. Alleen dan heeft Passend onderwijs na 2011 
kans van slagen. Soms moet een school daarbij van 
haar eigen belang afstappen. Je moet ervoor oppassen 
dat grote schoolbesturen het onderling regelen; ook 
éénpitters moeten hun stem kunnen laten horen. Om 
dit alles mogelijk te maken is een enorme investering 
nodig van de overheid. Ik kan geen geld bijdrukken, 
maar we gaan het wel proberen!”

“Dit symposium markeert pas het begin”, besluit direc-
teur Kraaijenbrink. “Nu is het stokje overgedragen aan 
besturenorganisatie Fokor, die heeft toegezegd meteen 
het convenant op te stellen. <

Meer weten?
www.ipao.nl
www.passendonderwijs.nl

Expertise	delen	en	samenwerken	door	het	–	letterlijk	–	opbouwen	van	een	netwerk.

“Het is belangrijk dat er een 
paar ‘voorhoedescholen’ zijn, 
zodat je in elkaars keuken kunt 
kijken.”
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Meer salaris schoolleider 
én structureel budget voor 
conciërge
Bewindslieden	presenteren	actieplan	‘LeerKracht	van	Nederland’

Op	vrijdagavond	23	november	was	het	zo	ver:	minister	Plasterk	en	de	staatssecretarissen	

van	Onderwijs	presenteerden	in	een	afgeladen	Perscentrum	Nieuwspoort	het	actieplan	

‘LeerKracht	van	Nederland’.	Hun	beleidsreactie	op	het	advies	‘LeerKracht’	van	de	

Commissie	Leraren.	 Tekst Carine Hulscher-Slot	

Een dreigend kwantitatief tekort aan kwalitatief goede 
leerkrachten leidde tot het advies ‘LeerKracht’, van 
de in mei 2007 ingestelde Commissie Leraren onder 
leiding van Alexander Rinnooy Kan. Het advies werd 
op 12 september aangeboden aan de minister en 
staatssecretarissen van Onderwijs en richtte zich op 
de structurele verbetering van het leraarschap. Verder 
bevat het voorstellen voor noodmaatregelen op korte 
termijn, gericht op het vergroten van de instroom van 
nieuwe leerkrachten en het verruimen van de inzet 
van zittende krachten. Het advies voor een structurele 
verbetering van het vak haakte in op de punten: 

• betere beloning 
• een sterker beroep 
• een professionelere school 

De commissie pleitte ervoor dat de salarisschalen wor-
den ingekort en verhoogd en stelde een nieuw functie-
gebouw voor op basis van opleidingsniveau. Daarnaast 
adviseerde Rinnooy Kan onder andere om een register 
in te stellen en de kwaliteit van de lerarenopleidingen 
te verbeteren. Tot slot gaf hij het advies om convenan-
ten af te sluiten, met daarin voor werkgevers meetbare 
resultaatverplichtingen over personeelsbeleid, het 
betrekken van leerkrachten bij besluitvorming en hori-
zontale verantwoording. 

Kritiek
De AVS was overwegend positief over het advies, maar 
uitte kritiek op de onderbelichting van de rol van de 
schoolleider, zeker tegen de achtergrond van het drei-
gende tekort aan schooldirecteuren.

Om ruimte te laten voor de uitwerking van de beleids-
reactie op het advies en tegelijk het beschikbare budget 
voor de arbeidsvoorwaardenruimte veilig te stellen, 
werd op 3 oktober een onderhandelaarsakkoord voor 
de sector-cao gesloten. dat alleen betrekking had op 
de salarisontwikkeling. In de tweede fase van het cao-
overleg, die zou aanbreken na het uitkomen van de 
beleidsreactie, kwamen de overige onderwerpen aan 
de orde, was het idee. De AVS drong er met succes op 
aan dat in de cao-tekst letterlijk werd opgenomen dat 
in de uitwerking van de beleidsreactie op het rapport 
‘LeerKracht’ van Rinnooy Kan de salarispositie van 
schoolleiders én de uitbreiding van onderwijsonder-
steunend personeel werden meegenomen. In de daarop 
volgende week startte de AVS – naar aanleiding van de 
resultaten van een arbeidsvoorwaardenenquête onder 
haar leden en de recent vrijgekomen gegevens van 
een salarisbenchmark tussen schoolleiders en andere 
overheids- en marktsectoren – de actie ‘Voor ons is 
de maat vol’. Met deze actie bracht de AVS de wensen 
van schoolleiders onder de aandacht van het kabinet: 
structurele ondersteunende functies, een extra salaris-
verbetering voor directeuren van gemiddeld 8 procent 
en vermindering van de lastendruk. Door haar leden 
te vragen een adhesiebetuiging te mailen, liet de AVS 
weten dat het schoolmanagement in Nederland tot het 
uiterste was getergd.

Samenhangend pakket
Bij de presentatie van het actieplan ‘LeerKracht van 
Nederland’ toonde minister Plasterk zich blij en opge-
lucht. Het is gelukt om het benodigde geld bij elkaar 
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te krijgen, waarbij tweederde van buiten de onder-
wijsbegroting komt. De eerder uitgelekt plannen voor 
ingrepen in de studiefinanciering zijn teruggebracht 
tot een jaarlijkse verhoging van het collegegeld met 
22 euro, gedurende tien jaar. Daarbij worden de laagste 
inkomens ontzien. De studentenbonden reageerden 
hier in eerste instantie niet echt afwijzend op. Saillant 
is dat de bewindslieden spreken van een samenhan-
gend pakket, waarin niet kan worden geshopt.
De voor de AVS leden waarschijnlijk belangrijkste voor-
stellen zijn die voor de extra verhoging van de salaris-
sen voor schoolleiders met 275 euro per maand en het 
structurele budget voor conciërges. Maar, het actieplan 
bevat meer.

Er is sprake van een periode tot 2020, waarin het bud-
get jaarlijks oploopt. Kenmerkend is dat de bewinds-
lieden over de uitwerking van alle plannen afspraken 
willen maken met de sociale partners. Het gaat daarbij 
om resultaatgerichte afspraken, vastgelegd in het con-
venant ‘De professionelere school’. Hierin worden in 
ieder geval afspraken gemaakt over levensfasebewust 
personeelsbeleid, opleidingsbeleid (ook gericht op 
registratie in het register), een goede functiemix, kwa-
lificatiebeleid en vergroting van het aantal allochtone 
en mannelijke leerkrachten en vrouwelijke directeuren 
in het basisonderwijs. Daarnaast komen in het conve-
nant zaken aan bod als vergroting van de zeggenschap 
van leerkrachten bij het onderwijskundig beleid van 
de school, verlichting van de werkdruk door een betere 
verhouding van lesgevende en niet-lesgevende taken, 
een andere organisatie van het onderwijs en de inzet 
van conciërges, en het gebruik van ict-toepassingen.

De belangrijkste overige voorstellen:
•   Er moet een betere functiemix komen. Voor het 

basisonderwijs betekent dit dat het aantal La func-
ties in 2012 van 99 procent naar 70 procent wordt 
gebracht, dat het percentage Lb functies stijgt van 
1 naar 28 procent en dat er 2 procent Lc functies 
komt. In het speciaal (basis)onderwijs moet het 
percentage Lb functies van 98 naar 90 procent, het 
aantal Lc functies van 2 naar 7 procent, moet er 2 
procent aan Ld functies en 1 procent aan Le functies 
komen.

•   Met de sociale partners worden ook afspraken 
gemaakt over herijking van het functiewaarderings-
systeem, waardoor ook het vereiste opleidingsniveau 
meeweegt.

•   Inkorting van de salarisschalen in twee stappen. In 
2008 en in 2012. Met deze eerste stap krijgen leer-
krachten in het primair onderwijs er gemiddeld 6,5 
procent salaris bij.

•   Voor leerkrachten die aan het eind van hun schaal 
zitten en dus niet profiteren van de inkorting van de 
schalen wordt een bindingspremie voorgesteld.

•   In het overleg met de sociale partners worden 
afspraken gemaakt over de afschaffing van de auto-
matische periodiek en het stapsgewijs invoeren van 
prestatiebeloning.

•   De standaard werkweek wordt 40 uur. Werknemers 
kunnen hier zelf voor kiezen. Daarbij hoort dan een 
hoger inkomen. Invoering van de verhoging gebeurt 
stapsgewijs.

•   De BAPO-regeling wordt vernieuwd. De minister wil 
de komende periode overleg voeren over het gefa-
seerd afbouwen van de verlofdagen van 52-jarigen en 
ouder. De BAPO-regeling moet stapsgewijs omhoog 
naar 60 jaar. Oudere leerkrachten kunnen dan bij-
voorbeeld worden ingezet bij de begeleiding van star-
ters. Het budget voor BAPO wordt in 2008 gekort met 
4 miljoen euro, oplopend tot 100 miljoen in 2018.

•   Er komt een privaatrechtelijk register van bevoegde 
leerkrachten.

•   Instelling van een fundatie moet stimuleren dat 
leerkrachten een hogere kwalificatie behalen. 

•   De Inspectie krijgt de taak toe te zien op het perso-
neelsbeleid en op de betrokkenheid van leerkrach-
ten daarbij.

Staatssecretaris Sharon Dijksma presenteerde de onder-
delen die alleen op het primair onderwijs van toepas-
sing zijn. Ze begon met de woorden: “Alles draait om 
leerkrachten en schoolleiders. We investeren in men-
sen en niet in het systeem.” De maatregelen speciaal 
voor het primair onderwijs:
•   Een extra budget voor de inzet van conciërges. 

Hiervoor komt 20 miljoen euro beschikbaar. Het 
ministerie van OCW is in overleg met de VNG over 
verdubbeling van dit budget. Dit moet voldoende 
zijn voor 1.500 fulltime functies. 

•   Een salarisverhoging voor schoolleiders met 
275 euro bruto per maand. Deze verhoging komt 
bovenop de salarisgevolgen van het inkorten van 
de schalen. <

Meer weten?
In dit artikel zijn de belangrijkste feiten uit het actieplan 
‘LeerKracht van Nederland’ weergegeven. Bij het ter perse 
gaan van deze Kader Primair was de AVS nog bezig met het 
formuleren van een standpunt ten aanzien van het actieplan. 
Dit kunt u vinden op www.avs.nl

Carine Hulscher-Slot (c.hulscher@avs.nl) is werk-
zaam bij de AVS als senioradviseur op het gebied 
van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, medezeggen-

schap en de verhouding bestuur-management. Ook houdt zij 
zich bezig met politieke beleidsbeïnvloeding.
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‘School	is	enige	anker	
voor	sociale	cohesie’
Michael Fullan neemt Nederlands reken- en taalonderwijs onder de loep

Terwijl	de	meeste	congresgangers	–	aan	het	einde	van	een	dag	debatteren	over	

verbeteringen	in	het	onderwijs	op	19	november	–	snel	op	zoek	gaan	naar	de	borrel,	zet	

Michael	Fullan	geduldig	handtekeningen	in	zijn	nieuwste	boek	‘Leiderschap	in	een	cultuur	

van	verandering’.	Fullan	wordt	internationaal	gezien	als	een	autoriteit	op	het	gebied	

van	onderwijs-	en	verandermanagement.	Hij	schreef	er	diverse	publicaties	over	en	dient	

wereldwijd	ministeries	van	advies.	Zo	ook	onderwijsstaatssecretaris	Sharon	Dijksma,	die	

met	een	nieuwe	kwaliteitsagenda	de	reken-	en	taalproblematiek	in	het	primair	onderwijs	

wil	aanpakken.

Tekst Danielle Arets

Michael Fullan kijkt tevreden terug op de congresdag 
‘Scholen voor Morgen’, geïnitieerd door het ministerie 
van OCW. Centraal stond het verbeteren van de kwali-
teit in het primair onderwijs. Nederlandse kinderen en 
hun ouders zijn behoorlijk tevreden over het onderwijs 
en onderzoek naar de prestaties wijst uit dat die tevre-
denheid terecht is. Toch denkt het ministerie dat het 
voor de toekomst belangrijk is om naar verbeterpun-
ten te kijken. De nadruk ligt daarbij vooral op taal- en 
rekenprestaties; vaardigheden die onmisbaar zijn voor 
de latere carrière en voor de Nederlandse kenniseco-
nomie. Daarom nodigde staatssecretaris Dijksma op 
19 november 150 vertegenwoordigers uit het onder-
wijs uit, waaronder schoolleiders en leerkrachten, om 
samen met haar en specialisten als Fullan hierover van 
gedachten te wisselen. Daarmee heeft Dijksma een 
van de belangrijkste boodschappen van Fullan goed in 
haar oren geknoopt: als je veranderingen wilt doorvoe-
ren moet je de hele onderwijsketen op elkaar afstem-
men. “Zowel van bovenaf als van onderop sturen en 
vooral zelf als leider overtuigd zijn van het nut van je 
verandering.”

“Ik	weet	zeker	dat	er	na	drie	jaar	verbeteringen	te	zien	
moeten	zijn”,	aldus	een	optimistische	Michael	Fullan.
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Netwerken en resultaten publiceren
Als socioloog en voormalig rector van de universitaire 
lerarenopleiding in Ontario (Canada) heeft Fullan zich 
toegelegd op hoe instituten zich in een snel veran-
derende maatschappij staande moeten houden. Zijn 
theorie berust grofweg op de gedachte ‘learn to use and 
use to learn’. Fullan: “Je moet leren hoe je materialen 
moet gebruiken, hoe je gedrag kunt vernieuwen en 
hoe je ideeën en houdingen kunt aanpassen. Voor een 
school betekent dat zorgen dat er een stevig netwerk 
wordt gevormd waarbij iedereen – van schoolleider tot 
leerkracht, ouder en leerling – de gemeenschappelijke 
agenda onderschrijft. Daarnaast moet een school part-
nerschappen aangaan met gelijksoortige instituten. 
Dat kunnen scholen in de buurt of regio zijn, maar ook 
gezondheidsinstellingen.” Verder benadrukt Fullan 
dat er sprake moet zijn van een lerende cultuur. Dat 
betekent onder andere dat je prestaties van leerlingen 
en school inzichtelijk moet maken. “Je moet resulta-
ten publiceren; dan weet je ook welke scholen perti-
nent beter scoren en daar kun je dan weer lering uit 
trekken.”

Morele leiders
Mensen houden van structuur. Veranderingsprocessen 
gaan dan ook vaak gepaard met weerstand; leerkrach-
ten zijn bang hun positie of status te verliezen en veel 
scholen zijn helemaal niet happig op het publiceren 
van cijfers en resultaten. Cijfers zouden een te eendi-
mensionaal beeld geven van de organisatie. Het gaat 
immers om het kind en zijn totaalprestaties. Toch acht 
Fullan het zinvol om cijfers te presenteren: “Een school 
is wat dat betreft niet anders dan een bedrijf. Je moet 
ergens een meetlat kunnen leggen.”

Maar belangrijker dan cijfers is het morele vizier van 
de organisatie, waarmee we uitkomen bij Fullans ana-
lyse van goed leiderschap. In de publicatie ‘Leiderschap 
in een cultuur van verandering’ zet Fullan zijn gedach-
ten over leiderschap uiteen. De voornaamste competen-
tie is de morele zingeving; een echte leider is moreel 
toegewijd aan zijn organisatie, in dit geval de school, 
en weet daarmee bij te dragen aan zingeving in de 
organisatie en in de maatschappij als geheel. Fullan: 
“In deze tijd van vertwijfeling klinkt met regelmaat 
de roep om sterke leiders. Juist in een tijd waarin nie-
mand weet welke kant het op gaat, moeten we geza-
menlijk op zoek gaan naar de oplossing. Schoolleiders 
moeten in staat zijn om anderen te mobiliseren en 
samen te werken aan morele doelen.” > 

Schoolontwikkeling volgens Hopkins

David	Hopkins	was	in	de	periode	2001-2006	adviseur	van	het	

ministerie	van	Onderwijs	in	Groot-Brittannië	en	de	‘opvolger’	

van	Michael	Fullan.	Hij	zorgde	weer	voor	verbeterde	

opbrengsten,	na	een	stilstand	aan	het	eind	van	de	periode	

Fullan.	Nu	bekleedt	hij	de	leerstoel	Internationaal	Leiderschap	

aan	de	Universiteit	van	Londen.	Hopkins	plaatst	zich	op	het	

snijvlak	van	praktijk,	onderzoek	en	beleid.	De	opvattingen	in	

zijn	meest	recente	boek	‘Every school a great school’	kunnen	

ook	voor	de	Nederlandse	onderwijsontwikkeling	van	grote	

betekenis	zijn.

Hopkins	zet	het	begrip	duurzame	schoolontwikkeling	centraal.	

Alleen	doormee	is	een	duurzame	vernieuwing	van	een	

nationaal	onderwijsstelsel	realiseerbaar.	Dit	vereist	een	

aanpak	op	vier	niveaus:

•	 	Realiseren	van	persoonlijk	leren:	iedere	leerling	haalt	

wat	voor	hem/haar	bereikbaar	is	en	voldoet	daarmee	

minimaal	aan	de	gestelde	leerstandaarden;

•	 	Effectieve	leer-	en	onderwijsstrategieën:	goed	toegeruste	

en	bekwame	leerkrachten,	de	juiste	organisatie	van	

leerinhouden,	aandacht	voor	het	ontwikkelen	van	

leervaardigheden	en	diagnostisch	onderwijzen	met	

een	leerlingvolgsysteem.

•	 	Scholen	met	organisatorische	garanties	voor	goede	

ondersteuning,	teamontwikkeling	en	gezamenlijke	

planning	van	onderwijsleerprocessen.

•	 	Centrale	beleidsagenda	voor	vernieuwing:	standaarden	

voor	basisvaardigheden,	netwerken	van	scholen	die	

samen	leren	en	experimenteren,	voortrekkerscholen	die	

ontwikkelen	en	slimmere	vormen	van	verantwoording	

(die	bijdragen	aan	schoolontwikkeling).

Een	doorslaggevende	rol	bij	dit	alles	speelt	leiderschap:	zowel	

schoolleiding,	regionale	leiding	als	bewindspersonen.	

Hopkins	spreekt	over	systeemleiderschap:	de	kracht	van	een	

goede	schoolleider	is	externe	veranderdruk	te	benutten	voor	

interne	doelen.	Dus	niet	veranderen	omdat	het	van	anderen	

moet,	maar	ontwikkelen	wat	men	zelf	wil.

De	betekenis	van	de	kwaliteitsverbetering	door	Hopkins	is	erg	

groot.	Het	gaat	niet	om	grootschalige	onderwijshervorming	

(zoals	er	in	Nederland	al	vele	pogingen	zijn	gedaan),	maar	om	

systeembrede	vernieuwing.	Elke	vernieuwing	moet	altijd	

gericht	zijn	op	het	primaire	proces:	het	leren	door	leerlingen.	

Daarnaast	gaat	het	niet	om	betere	resultaten	op	zich,	maar	om	

betere	onderwijs-	en	leerprocessen	(en	die	leiden	altijd	tot	

betere	resultaten).	Dus	vernieuwingen	komen	van	binnen	naar	

buiten	en	niet	van	buiten	naar	binnen.	Maar	het	blijft	nodig	

om	vanuit	het	centrale	beleid	hoge	verwachtingen	te	

formuleren,	mits	dat	gepaard	gaat	met	een	even	hoog	niveau	

van	ondersteuning.	Hopkins	spreekt	van	‘high challenge,	high 

support’.	 tekst Jos Hagens, avs

David	Hopkins	zal	tijdens	het	AVS	congres	op	11	april	2008	

een	inhoudelijke	bijdrage	leveren.

“Een school moet zorgen voor een 
stevig netwerk, waarbij iedereen 
– van schoolleider tot leerkracht, 
ouder en leerling – de gemeen-
schappelijke agenda onderschrijft.”
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De kwaliteits agenda van Dijksma is daar een goed voor-
beeld van, omdat “het opkrikken van de leerprestaties 
niet alleen duizenden leerlingen vooruit helpt, maar 
ook invloed heeft op vele levens daarna.”

Taal en rekenen
Dijksma vindt de kwaliteit in het basisonderwijs niet 
slecht, maar het is volgens haar wél tijd voor een tre-
tje hoger, vooral omdat een aanzienlijk aantal leerlin-
gen problemen heeft met rekenen en (technisch) lezen. 
Fullan boekte in Canada, Engeland en enkele Aziatische 
landen veel succes op dat terrein. In Engeland steeg in 
vier jaar tijd het aantal 11-jarigen dat goed presteerde 
op taaltoetsen van 57 procent (1996) naar 75 procent 
(2000). Wat rekenen betreft was er een stijging van 54 
naar 72 procent. De positieve resultaten zijn volgens 
Fullan vooral te danken aan de brede aanpak van de 
toenmalige regering Blair, die bij zijn aanstelling in 
1997 bekend maakte drie doelstellingen te hebben: 
onderwijs, onderwijs en onderwijs. Daartoe werd de 

‘National Literacy and Numeracy Strategy’ ontwikkeld: een 
breed projectplan, waar het hele land (20.000 scholen) 
bij betrokken was. “Er is voor gezorgd dat taal en reke-
nen weer belangrijk gevonden worden. Leerkrachten 
zijn kritisch naar zichzelf gaan kijken, evenals scholen 
en regio’s, maar bovenal zijn ze geïnspireerd geraakt 
door de succesvolle morele leiderschapsstrategie”, ver-
telt Fullan. “In Nederland is het nu nog vaak zo dat een 
leerkracht voor de klas staat en zegt: ‘we gaan heel veel 
leuke dingen doen en o ja, we moeten af en toe ook nog 
wat rekenen en taaloefeningen doen’ ”, resumeert een 
van de congresgangers de situatie in eigen land.

Stagnerende groeicijfers
Ondanks het succesverhaal wordt er nu, ruim acht jaar 
later, in Engeland nauwelijks meer progressie geboekt. 
Is de rek eruit? Volgens Fullan zijn de stagnerende cij-
fers vooral toe te schrijven aan een verlegde focus naar 
het hoger onderwijs en de oorlog in Irak. 
“Veranderingen zijn geen eendagsvliegen, je moet 
een meerjarenagenda hebben. De ‘National Literacy and 
Numeracy Strategy’ heeft mogelijk nog teveel geleid tot 
externe betrokkenheid bij leerkrachten. Iederéén wilde 
bijdragen aan het opkrikken van het landelijk gemid-
delde. Stap twee is nu om meer interne betrokkenheid 
te realiseren, zodat leerkrachten ook voor zichzelf het 
gevoel hebben zinvol bezig te zijn.”
De vierjaren kwaliteitsagenda die Dijksma momenteel 
voorlegt, is beslist ook te kort om een wezenlijk trans-
formatieproces door te zetten. Bovendien is het niveau 

van het Nederlandse onderwijs lang niet zo slecht 
als dat van Engeland destijds. Het is dus nog maar de 
vraag of Fullans aanpak in Nederland tot zulke succes-
volle cijfers zal leiden. Fullan: “Ik weet zeker dat er na 
drie jaar verbeteringen te zien moeten zijn. Helemaal 
gezien het brede draagvlak dat er door het ministerie 
is gecreëerd.”

School als anker
Fullan hamert regelmatig op het creëren van een 
netwerk. Hij refereert daarmee aan het netwerk van 
individuen en instituten en niet aan het netwerk-leren 
dat volgens Thomas Friedman (‘The World is Flat’) grote 
invloed zal hebben op het onderwijs. Fullan: “Je hoort 
soms kreten opgaan dat een instituut als de school 
zijn langste tijd gehad heeft in deze open samenleving. 
Ik denk echter dat we er juist voor moeten vechten om 
de school als instituut overeind te houden. Niet alleen 
kunnen leerkrachten ons leren de veelheid aan infor-
matie te filteren en te analyseren, maar daarnaast is de 
school ons enige anker om in sociale cohesie te kunnen 
voorzien. De familie en de kerk kunnen geen solide 
basis meer bieden; dan is het juist heel belangrijk dat 
de school dat doet.”

Meer weten?
Michael	Fullan	is	internationaal	adviseur	onderwijshervor-
mingen	en	emeritus	professor	bij	het	Ontario	Institute	for	
Studies	in	Education	(Toronto	University).	Hij	is	gevraagd	
mee	te	denken	over	de	kwaliteitsagenda	van	Sharon	
Dijksma.	Zijn	boek	‘Leiderschap	in	een	cultuur	van	verande-
ring’	verscheen	afgelopen	november	in	de	Nederlandse	ver-
taling	bij	Reed	Business	en	kwam	tot	stand	in	samenwerking	
met	E&S	advies	en	management.

“Het opkrikken van leerprestaties 
helpt niet alleen duizenden 
leerlingen vooruit, maar heeft 
ook invloed op vele levens 
daarna.”

	Fullan:	“Publiceer	resultaten,	dan	weet	je	ook	welke	
scholen	pertinent	beter	scoren	en	daar	kun	je	dan	weer	
lering	uit	trekken.”
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Waar	liggen	kansen	en	hoe	pak	je	die?

Kleine	scholen,	vaak	zonder	bovenschoolse	directie,	zijn	kwetsbaar	en	kunnen	meer	‘vast’	

lopen	dan	grote	scholen	door	minder	voorzieningen,	ondersteuning	en	financiële	ruimte	en	

meer	taken	–	en	dus	een	verhoogde	werkdruk	–	per	teamlid.	Alex	van	Dal	is	schoolleider	

van	twee	kleine	scholen	en	vertelt	hoe	hij	het	hoofd	toch	boven	water	houdt.

Tekst Ans Aerts

Van Dal heeft twee scholen onder zijn hoede op het 
Drentse platteland. Obs ’t Echtenest in Echten heeft 38 
leerlingen en obs De Bosrand in Kerkenveld heeft 48 
leerlingen. Beide scholen hebben drie combinatiegroe-
pen, waarbij leerlingen uit verschillende groepen bij 
elkaar in de klas zitten. Gemiddeld zitten er ongeveer 
vijftien kinderen in een klas. De Bosrand heeft vijf 
parttime leerkrachten en een ‘halve’ conciërge via de 
Melkert-regeling (geen administratieve kracht), even-
als ’t Echtenest. Verder heeft ‘t Echtenest een ib’er in 
dienst, die ook op een andere school werkt. “Bijna alle 
formatie gaat dus op aan leerkrachten en directeur”, 
legt Van Dal uit. “Als er een paar leerlingen verhuizen, 
geeft dat meteen extra personele druk, omdat we dan 
het jaar erop (nog) minder formatie krijgen. Gelukkig 
heeft het bestuur daarvoor wel een frictiefonds, dat 
ondersteuning biedt bij tijdelijke personeelsproblemen. 
’t Echtenest maakt daar dit jaar gebruik van, vanwege 
een terugval van zes leerlingen: 15 procent van de 
hele populatie.” Ook krijgen de scholen van Van Dal 
– ondanks de lumpsum – via de kleinescholentoeslag 
nog steeds extra geld voor personeel. “Omdat binnen 
ons bestuur gekozen is om (voorlopig) een schot te 
zetten tussen personeelskosten en materiële kosten 
blijft dit zoals het was. En van het convenant Beloning 
Schoolleiders po wordt bij ons maar de helft ingezet 
in de vorm van een toelage op het directiesalaris; de 
andere helft komt in de vorm van 1,25 uur tijd terecht 
in de klas, onder meer omdat de kleine scholen binnen 
het bestuur zó klein zijn, dat deze uren hard nodig zijn 
om op een goede manier onderwijs te geven.”

Foto’s:	Gerard	Helt

“We	hebben	geen	bovenschoolse	directie,	
maar	werken	met	een	collegiaal	model”,	vertelt	
schoolleider	Alex	van	Dal.

kleine	scholenmet
Creatief
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Grote angst voor opheffing van de scholen is er overi-
gens niet, want met de huidige leerlingenaantallen 
komen ze niet al te dicht in de buurt van de ophef-
fingsnorm. In gemeente De Wolden, waar beide scholen 
onder vallen, is de opheffingsnorm 23.

Eindjes aan elkaar knopen
Toch valt het soms niet mee om als kleine school 
financieel de eindjes aan elkaar te knopen. “We heb-
ben beperkte middelen om innovatief bezig te zijn en 
zijn vaak afhankelijk van externe bronnen.” Is de hui-
dige financieringsvorm (per kind) dan niet afdoende 
voor het kleine scholen? Van Dal: “Nee, vaak zijn we 
in het nadeel. Grotere scholen kopen bijvoorbeeld één 
handleiding voor een bepaalde methode op een groep 

van dertig kinderen. Maar als je bijvoorbeeld maar 
drie kinderen in groep 5 hebt zitten moet je diezelfde 
handleiding ook aanschaffen. Dat maakt ‘m wel relatief 
duur. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de aankoop van 
een digitaal schoolbord. Op een grotere school kost een 
digitaal schoolbord misschien 100 euro per leerling, als 
je uitgaat van dertig kinderen in een klas en een aan-
schafprijs van 3.000 euro. Rekening houdend met een 
afschrijvingstermijn van zeven jaar kost zo’n bord de 

Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen

In	de	Staatscourant	van	29	oktober	stond	de	aanpassing	van	

de	stichtings-	en	opheffingsnormen	voor	het	basisonderwijs	

2008	aangekondigd.	De	nieuwe	normen	gelden	voor	een	

periode	van	vijf	jaar,	gerekend	vanaf	1	augustus	2008.

De	opheffingsnorm	wordt	voor	elke	gemeente	vastgesteld	

aan	de	hand	van	de	formule:	opheffingsnorm	=	0,6	x	(leer-

lingdichtheid:	(0,15	+	0,0027	x	leerlingdichtheid)).

De	opheffingsnorm	bedraagt	minimaal	23	en	maximaal	

200.	De	leerlingdichtheid	is	de	uitkomst	van	het	aantal	

inwoners	van	4	tot	en	met	11	jaar	in	de	gemeente,	gedeeld	

door	het	aantal	vierkante	kilometers	grondoppervlak	van	de	

gemeente.	De	leerlingdichtheid	bedraagt	maximaal	500.

De	bekostiging	van	een	bijzondere	of	openbare	school	

wordt	opgeheven	als	het	aantal	leerlingen	gedurende	drie	

achtereenvolgende	jaren	telkens	minder	heeft	bedragen	dan	

de	opheffingsnorm.	Hierop	zijn	enkele	uitzonderingen	van	

toepassing.	Eén	van	de	uitzonderingen	is:	“Als	binnen	tien	

kilometer	van	een	openbare	school,	over	de	weg	gemeten,	

geen	andere	school	aanwezig	is	waar	openbaar	onderwijs	

wordt	gegeven	en	aan	het	volgen	van	openbaar	onderwijs	

behoefte	bestaat,	wordt	een	school	niet	opgeheven.”

(Bron:	www.overheid.nl)

Alle	kinderen	van	obs	’t	Echtenest,	38	in	totaal.

“Het kan voorkomen dat je zaken 
niet kunt vervangen, omdat daar 
geen geld meer voor is.”
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school 14,29 euro per leerling. Bij ons kost dit bord per 
leerling het dubbele, omdat wij gemiddeld geen dertig, 
maar 15 kinderen in een combinatiegroep hebben.”
Naast financiële beperkingen zijn die er ook op perso-
neelsgebied. “Als er één leerkracht vertrekt, heeft dat 
heel veel impact omdat er immers maar vijf zijn”, aldus 
Van Dal. “Je doet dus altijd je best om iemand te behou-
den. De werving van een nieuwe leerkracht is vaak 
moeizaam, omdat een kleine school voor veel sollicitan-
ten niet aantrekkelijk is.” Ook is een leerkracht op een 

kleine school genoodzaakt om verschillende groepsni-
veaus in één klas les te geven. “Dat vergt veel flexibili-
teit – soms moeten we schuiven met kinderen – in het 
omgaan met instructietijd. Ook hebben de kinderen 
weinig maatjes van hetzelfde niveau om mee op te trek-
ken en te sparren. Voordeel is dat een leerkracht niet 
snel vastgeroest raakt.” Volgens van Dal hoeft het in de 
toekomst niet perse meer een belemmering te zijn om 
met meerdere groepen samen in een combinatiegroep 
te zitten. “Door internettoepassingen is het mogelijk 

om kleine scholen aan elkaar te koppelen, waardoor 
kinderen van verschillende scholen met elkaar kunnen 
samenwerken”, blikt hij vooruit.
Verder krijgt Van Dal regelmatig verzoeken vanuit de 
dorpsgemeenschap: de school is namelijk de enige voor-
ziening in het dorp Echten. “Soms voel ik me net de 
dorpsmanager. Die betrokkenheid moet niet teveel uit 
de hand lopen.”
Toch heeft een kleine school ook zo z’n voordelen. 
Kinderen krijgen veel aandacht van de leerkracht, 
meent Van Dal. “Het pedagogisch klimaat is heel goed. 
Kinderen uit groep 1 tot en met 8 gaan op een leuke 
manier met elkaar om. De weinige ouders die er zijn, 
zijn nauw bij de school betrokken en de lijnen zijn 
kort. Met alle betrokkenen vormen we eigenlijk een 
kleine gemeenschap. Juist daarin liggen oplossingen.” 
Van Dal onderneemt dan ook van alles om bedreigin-
gen om te buigen naar kansen.

Enthousiast
De lumpsum is volgens Van Dal een goed systeem 
om investeringen inzichtelijker te maken. “Maar het 
maakt voor kleinere scholen ook heel duidelijk dat je 
eigenlijk maar weinig ruimte hebt.” Zo was er ooit op 
De Bosrand na een ict-investering nog maar 850 euro 
over op jaarbasis voor het aanschaffen van verbruiks-
materiaal. “Gelukkig was de school goed geoutilleerd, 
maar het kan dus voorkomen dat je zaken niet kunt 
vervangen omdat daar geen geld meer voor is.” Het kan 
ook ruimte creëren als je zaken bewust nog even niet 
vervangt (alleen omdat de meerjaren afschrijvingen dat 
in een financieel model aangeven).
Een kleine school betekent ook dat alle taken over een 
kleine hoeveelheid mensen moeten worden verdeeld. 
Van Dal: “Dat maakt de last soms zwaar, maar het 
lukt wonderwel. Dat komt ook omdat de medewerkers 
enthousiast zijn over de school en over het werk.” Zijn 
twee scholen vallen onder het bestuur van gemeente 
De Wolden. “We hebben geen bovenschoolse directie, 
maar werken met een collegiaal model. De tien direc-
teuren van de basisscholen vormen samen het directeu-
renberaad.” Als daar behoefte aan is, bestaat tot nu toe 
de mogelijkheid om personeel uit te wisselen tussen de 
scholen. Van Dal – die zelf ook weleens een klas over-
neemt – zoekt bovendien samenwerking met pabo’s via 
een overeenkomst, om studenten in te schakelen die 
structureel taken kunnen helpen verlichten.

Profileren
Van Dal probeert zijn tijd zo goed mogelijk tussen de 
twee scholen te verdelen. De ene week werkt hij drie 
dagen op ’t Echtenest en twee dagen op De Bosrand en 
de week daarna is het andersom. Hij is sinds anderhalf 
jaar directeur en vindt het soms lastig om tussen de 
twee scholen te switchen. Dit heeft te maken met de 
verschillende onderwijssystemen die zij hanteren. De 
Bosrand werkt nog met het leerstofjaarklassensysteem, 
terwijl op ‘t Echtenest wordt toegewerkt naar een sys-
teem waarbij kinderen meer zelfstandig gaan werken.
Van Dal inventariseert met een werkgroep – binnen de 

“Het pedagogische klimaat is 
heel goed. Kinderen uit groep 1 
tot en met 8 gaan op een leuke 
manier met elkaar om.”

Bij	de	entree	van	obs	’t	Echtenest	hangt	een	fotowand	met	
daarop	alle	kinderen	van	de	school.
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beperkte mogelijkheden die hij heeft – of deze school 
in de nabije toekomst in een nieuw, multifunctioneel 
gebouw gehuisvest kan worden, zodat het systeem ver-
der kan worden uitgebouwd. Van Dal: “Het loslaten van 
het leerstofjaarklassensysteem is een manier om ons 
als kleine school te profileren. We hopen dat hierdoor 
ook meer kinderen uit buurdorpen naar ’t Echtenest 
komen, om de leerlingenaanwas te vergroten.”

Geld geen belemmering
In beide schoolplannen heeft Van Dal bewust vastge-
legd dat geld geen belemmering mag zijn voor het 
realiseren van de onderwijsdoelstellingen. Hij zet 
daarom bepaalde middelen creatief in en boort aller-
lei subsidiebronnen (techniek, cultuur) aan. Obs De 
Bosrand neemt bovendien deel aan de provinciale pilot 
TeleBrink, een digitaal platform dat erop is gericht 
voorzieningen die uit kleine woonkernen verdwij-
nen virtueel terug te brengen bij de dorpsbewoners. 

Kinderen kunnen portfolio’s maken met behulp van 
TeleBrink. “Omdat Drenthe als ontwikkelingsgebied 
wordt gezien, ontvangen we voor TeleBrink Europese 
subsidie”, aldus Van Dal. Maar ook op ouders en het 
bedrijfsleven doet hij soms een beroep, bijvoorbeeld 
voor de financiering van een digitaal schoolbord. In 
het kader van de tussenschoolse opvang wil Van Dal 
graag een keuken voor ‘t Echtenest. Het budget dat de 
school hiervoor heeft, is echter verre van toereikend. 
“Binnenkort ga ik daarom naar een keukenzaak in 
Hoogeveen om te bespreken of we mogelijk één van zijn 
showroommodellen kunnen krijgen.” 

Van Dal is eigenlijk continu bezig met het zoeken 
naar subsidiebronnen en andere middelen, maar ook 
naar partners om de doelen die de scholen zichzelf 
gesteld hebben te realiseren. Voor de nieuwbouw 
van ’t Echtenest zoekt hij bijvoorbeeld partners die 
het gebouw met de school willen delen. “Het nieuwe 
gebouw zal – in nauwe samenwerking met de dorpsver-
eniging – een soort dorpshuis worden, dat meerdere 
functies in zich herbergt.” Ook heeft Van Dal buiten-
schoolse opvang in Echten kunnen regelen. Eén van de 
doelen van de buitenschoolse opvang en het toekom-
stige nieuwe schoolgebouw is het verder vergroten van 
de sociale cohesie in het dorp. “Omdat de school de 
enige voorziening is in het dorp betekent dat dat men-
sen ook wat van ons mogen verwachten. Nu komen de 
plattelandsvrouwen al ’s avonds bloemenschikken in 
de school. Dat soort dingen zou nog veel meer kunnen 
gebeuren. En de huuropbrengst kan ten goede komen 
aan het onderwijs.”

Niet té klein

“Zeker	voor	kleine	gemeenschappen	geldt	dat	het	bestaan	

van	kleine	scholen	zoveel	mogelijk	in	stand	moet	blijven”,	

vindt	ook	Jan	Jacob	van	Dijk,	woordvoerder	onderwijs	van	

het	CDA.	“Dat	is	ook	goed	voor	de	leefbaarheid	van	het	

platteland.	Toegankelijkheid	van	het	onderwijs	is	buitenge-

woon	belangrijk.	Dit	mag	in	de	praktijk	niet	betekenen	dat	

kinderen	grote	afstanden	moeten	afleggen	om	onderwijs	te	

kunnen	volgen.	De	vraag	is	wel	of	het	verlagen	van	de	ophef-

fingsnormen	problemen	zou	oplossen.	Van	scholen	verwach-

ten	we	dat	ze	op	een	verantwoorde	manier	kwalitatief	goed	

onderwijs	leveren.	Dat	mag	niet	betekenen	dat	scholen	zo	

klein	worden	dat	bijvoorbeeld	vier	of	vijf	groepen	in	één	klas	

van	één	leerkracht	les	krijgen.”

Volgens	Van	Dijk	kunnen	de	vele	extra	taken	die	scholen	

gekregen	hebben	op	een	verkapte	manier	een	bedreiging	

vormen	voor	met	name	kleine	scholen.	“Maar	als	een	indi-

viduele	school	geld	of	middelen	uit	sponsoring	werft,	houdt	

dat	voor	mij	niet	automatisch	in	dat	er	een	ander	systeem	

van	bekostiging	nodig	is.	Ik	wil	dan	eerst	meer	weten	over	

de	individuele	situatie	van	die	school.	Ik	ben	geen	voor-

stander	van	fusies	van	schoolgebouwen,	maar	wel	van	meer	

samenwerking.	Scholen	kunnen	meer	gaan	samenwerken	

met	andere	schoolbesturen	of	met	scholen	binnen	hun	eigen	

bestuur.	Grotere	scholen	kunnen	daarbij	de	kleinere	onder-

steunen,	bijvoorbeeld	door	het	inzetten	van	expertise.”

“De school is de enige voorziening 
in het dorp en dat betekent dat 
mensen ook wat van ons mogen 
verwachten.”

Team	en	leerlingen	van	obs	’t	Echtenest.	De	leerlingen	knutselden
	–	toepasselijk	–	een	spaarvarkentje.
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Schoolleiders te lang 
onbelangrijk gevonden

In het basisonderwijs zijn schoolleiders jarenlang 
onbelangrijk gevonden; het was een juf of meester die 
het leiden van de school er wel even bij deed. Of die 
enthousiaste juf of meester wel of niet over manage-
mentkwaliteiten beschikte, deed verder eigenlijk niet 
ter zake. Tegenwoordig komt er zoveel op het bordje 
van de schoolleider terecht, dat juist die management-
kwaliteiten van enorm groot belang zijn geworden.
En daar wringt nu juist de schoen. Aan de ene kant 
heeft de politiek het vak schoolleider nooit serieus 
genomen en aan de andere kant wordt er zoveel moge-
lijk op het bordje van diezelfde schoolleider gelegd. Er 
is een discrepantie tussen het aangeboden opleidings-
niveau en salarisniveau enerzijds, en het overvragen 
van schoolleiders anderzijds. Hierdoor is de status van 
het vak er niet een om over naar huis te schrijven. De 
AVS-berichten dat 75 procent van de schoolleiders in 
het basisonderwijs op zoek is naar een andere baan, en 
dat schoolleiders klagen over de werkdruk en het sala-
ris, onderschrijven bovengenoemde stelling.

De PVV pleit al geruime tijd voor één landelijke oplei-
ding voor schoolleiders. Mensen die de intrinsieke 
motivatie en kwaliteit hebben om schoolleider te wor-
den dienen deze opleiding – na een toelatingstest – ver-
plicht te volgen. Mocht de kandidaat-schoolleider door 
de toelatingstest komen, dan moeten schoolbesturen 
verplicht worden om deze te faciliteren in studiekosten 
en -tijd. Dat is nu nog niet het geval. Naast onderwijs-
inhoudelijke onderwerpen dient deze opleiding ook 

nadrukkelijk aandacht te besteden aan de manage-
mentvaardigheden van de toekomstige schoolleider. 
Alle schoolleiders moeten op termijn in het kwaliteits-
register van de Nederlandse Schoolleiders Academie 
(NSA) komen, willen ze het vak van schoolleider mogen 
uitvoeren. Nu staan nog slechts 2.500 van de naar schat-
ting 7.500 schoolleiders geregistreerd.

Tegenover de plichten stelt de PVV ook rechten. De 
salarissen van schoolleiders moeten omhoog om het 
vak aantrekkelijker te maken. Nu verdient een school-
leider nauwelijks meer dan een leerkracht. Het dragen 
van verantwoordelijkheid mag worden beloond; een 
goede schoolleider is van belang voor de kwaliteit op de 
scholen. Naast een betere beloning pleiten we ook voor 
meer ruimte voor ondersteunend personeel om het 
werk van de schoolleider te ondersteunen. We denken 
dan aan schoolbusiness managers, die helpen bij organi-
satorische en financiële zaken, zodat de schoolleider 
meer onderwijsinhoudelijk bezig kan zijn. De conciërge 
zou op elke basisschool moeten terugkeren; ook voor 
de veiligheid zou dat een goede zaak zijn. We hebben 
onlangs bij het Algemeen Overleg Onderwijsinspectie 
ervoor gepleit dat de inspecteur de scholen zelf blijft 
bezoeken en dat hierbij de schoolleider en niet het 
schoolbestuur als gesprekspartner optreedt. Een goede 
schoolleider weet tenslotte het beste hoe zijn of haar 
school functioneert; dat moet geen papieren communi-
catie tussen inspecteur en schoolbestuur worden. <

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	

aan	Martin Bosma,	woordvoerder	Onderwijs	in	de	Tweede	

Kamer	namens	de	PVV	(in	samenwerking	met	Richard	de	

Mos,	beleidsmedewerker).

> politieke column
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School	for
Leadership

Schrijf u nu in: de subsidie van 6.000 euro voor startende directeuren geldt vooralsnog 

tot 31 juli 2008! Laat deze kans niet schieten en vraag ernaar bij uw bestuur!

Trainingen & opleidingen
Januari	2008
Training/opleiding	 Data		 Trainer/adviseur

•	Intervisie	als	controle-instrument		 9	januari	 Pauline	Boogerd

•	Wat	beweegt	mensen?*	 10	januari	 nog	niet	bekend

•	Veranderen*	 11	januari	 nog	niet	bekend

•	Gesprekstechnieken	vanuit	moed	en	betrokkenheid		 11	januari	(1e	reeks)		 Magda	Snijders	en	Pauline	Boogerd

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

•	Taakbeleid	als	opmaat	naar	professioneel	personeel		 15	januari		 Eelco	Dam	en	Jos	Kooij

•	Sturen	op	afstand**	 15	en	16	januari	 AVS/Interstudie

•	Competentiegericht	coachen	 16	en	17	januari	 Anita	Burlet	e.a.

•	Thema	tweedaagse	Passend	onderwijs		 16	en	17	januari		 Jos	Hagens	e.a.

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

•	Financiële	verslaggeving	 17	januari	 Lex	Albers	en	Carlo	Juffermans

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

•	Een	coalitie	met	ouders	 22	januari	 Magda	Snijders	e.a.

•	Financieel	management	 24	januari	(2e	reeks)		 Lex	Albers	en	Carlo	Juffermans

•	Gesprekkencyclus	 29	januari	 Eelco	Dam	en	Jos	Kooij

•	Financiële	verantwoording	 30	januari	 Lex	Albers	en	Carlo	Juffermans

•	Omgaan	met	conflicten	 30	en	31	januari	 Jan	Tolhuijs

•	Teamcoaching***	 30	en	31	januari	 Anita	Burlet	e.a.

Februari		2008
Training/opleiding	 Data		 Trainer/adviseur

•	Kweekvijver	 6	februari	(startdag)		 Magda	Snijders

•	Intervisie	als	controle-instrument		 7	februari	 Pauline	Boogerd

•	Oudercommunicatie,	anders	dan	praten	alleen		 7	en	8	februari		 Nicole	van	Dartel	en	Heike	Sieber

•	Je	tweede	levenshelft,	een	investering	waard		 7	en	8	februari		 Anita	Burlet	en	Trieneke	van	Manen

•	Minileergang	Starende	directeuren		 8	februari	(2e	reeks)		 Heike	Sieber	e.a.

•	Succesvol	generatiemanagement,	mensen	maken	het	verschil		 8	februari		 Magda	Snijders	en	Jan	Tolhuijs

•	Reflecteren	over	reflectie	 12	en	13	februari	 Jos	Hagens

(onder	voorbehoud)

* deze training maakt deel uit van de minileergang Op weg naar excellent schoolleiderschap, maar is ook los te volgen.
** deze tweedaagse maakt deel uit van de opleiding Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties, maar is ook los te volgen.
*** deze tweedaagse maakt deel uit van de cursus Meesterlijk coachen, maar is ook los te volgen.

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

Kweekvijver
De	praktijkgerichte	opleiding	‘Oriëntatie	op	management’	is	de	
natuurlijke	voorloper	op	de	kweekvijver.	Centraal	in	de	kweek-
vijver	staan	de	verdere	ontwikkeling	van	leidinggevende	compe-
tenties,	persoonlijke	groei	als	leidinggevende	en	het	verwerven	
van	de	basisvaardigheden	van	management	en	leidinggeven.	
De	volgende	vragen	passeren	daarbij	de	revue:	Wat	is	leiding-
geven	nu	eigenlijk,	wat	vraagt	het	van	u	als	persoon	en	hoe	
verhoudt	zich	dat	met	managen?	Welke	stijlen	zijn	er	en	welke	
past	het	beste	bij	u	en	past	dat	dan	ook	vanzelfsprekend	bij	het	
team	waaraan	u	leiding	geeft?	Hoe	zorgt	u	ervoor	dat	overleg	
effectief	en	soepel	verloopt?	Hoe	werken	besluitvormingsproces-
sen	en	welke	rol	heeft	u	daarin	als	leidinggevende?	Aanspreken	
van	collega’s,	hoe	gaat	dat	en	hoe	gaat	u	om	met	weerstanden?	
Natuurlijk	is	er	ook	aandacht	voor	de	structuur	en	de	cultuur	van	
een	schoolorganisatie.

doelgroep:	leerkrachten	met	ambitie	voor	en	affiniteit	met	
leidinggeven
data:	6	februari,	12	maart,	15	april	en	8	mei	2008
uitvoering:	Magda	Snijders	en	Jan	Tolhuijs
kosten:	leden	t	1.150	euro	/	niet-leden	t	1.250	euro
inschrijven:	schoolforleadership@avs.nl
informatie:	AVS,	Anita	Baggerman,	a.baggerman@avs.nl
NB:	de	kweekvijver	wordt	ook	als	maatwerktraject	aangeboden.

Minileergang

Startende directeuren
Deze	minileergang	van	vijf	dagen	(en	twee	individuele	
begeleidings	gesprekken)	resulteert	in	een	actueel	portfolio	en	is	
hiermee	een	prima	basis	om	uw	eigen	plan	te	trekken	voor	verdere	
ontwikkeling	in	uw	nieuwe	functie.

• Dag 1: Zelfsturing, organisatiebeleid en -beheer
U	leert	praktische	vaardigheden	om	een	organisatie	goed	te	
laten	draaien,	zoals	vergadertechnieken,	het	opzetten	en	onder-
houden	van	een	gestroomlijnde	administratie,	het	bewaken	en	
sturen	van	de	schoolagenda.
• Dag 2: Organisatiebeleid en -beheer, ontwikkelen, aansturen 
van het primaire proces en intrapersoonlijke competentie
We	nemen	financieel	beleid	en	de	gevolgen	voor	de	inzet	van	
personeel	onder	de	loep.	Naar	aanleiding	van	een	analyse	van	
uw	school	op	onderwijskundige	aspecten	trekt	u	conclusies.	
Hoe	communiceert	u	intern	en	extern	over	het	(door	u)	gekozen	
concept?	Hoe	verzamelt	u	nieuwe	inzichten	en	of	mogelijkheden	
voor	uw	school?	Met	andere	woorden:	hoe	wordt	u	een	nog	betere	
gesprekspartner?
• Dag 3: Organisatieontwikkeling, aansturen van professionals
Hoe	ontwikkelt	u	een	organisatie	waarin	missie	en	visie	geza-
menlijk	gedragen	wordt?	Wat	zijn	de	nieuwste	inzichten	over	
veranderen	in	een	professionele	organisatie?	Dit	proces	wordt	
in	relatie	gebracht	met	Integraal	Personeelsbeleid	(IPB).
• Dag 4: Ondernemerschap en interpersoonlijke competentie
Vanuit	de	samenleving	komen	voortdurend	vragen	op	u	en	uw	
school	af.	Dit	vraagt	van	u	als	startende	leider	om	een	externe	
gerichtheid	en	het	vermogen	om	uw	eigen	schoolidentiteit	
te	bewaken.	Persoonlijke	succesverhalen	koppelen	we	aan	
	communicatieve	vaardigheden.
• Dag 5: Presenteren Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP)
Tijdens	deze	laatste	bijeenkomst	presenteert	u	uw	portfolio	en	
POP.	Daarnaast	neemt	u	een	functioneringsgesprek	af	bij	een	van	
de	deelnemers	en	kunt	u	uw	ontwikkeling	bespreken.

doelgroep:	startende	directeuren	die	sinds	kort	(minimaal	drie	
dagen	per	week)	in	een	leidinggevende	functie	in	het	primair	
onderwijs	werken.
data:	8	februari,	14	maart,	18	april,	16	mei,	en	13	juni	2008
uitvoering:	Heike	Sieber	e.a.
kosten:	leden	t	1.700	/	niet-leden	t	1.950
inschrijven:	schoolforleadership@avs.nl
informatie:	AVS,	Anita	Baggerman,	a.baggerman@avs.nl

AVS Voordeel
Alleen	voor	AVS-leden

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

Voor meer informatie kijkt u op www.avs.nl > Vereniging > 
AVS Voordeel of mail de AVS: voordeel@avs.nl

•	Ahrend	Office	Products
•	Alberts
•	Canon
•	Cards	ICT	Solutions
•	Douwe	Egberts	Coffee	Care
•	Elsevier	Overheid
•	Epson
•	Heutink
•	KlasseTV
•	Kluwer
•	Koks	Gesto
•	Loyalis	schaderegeling
•	OHRA	verzekeringen
•	Rabobank
•			SMART	Technology		
distributed	by	VSV

•	Wortell
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> Ideeënwedstrijd

Schoonste schoolplein
Als	school	ook	genoeg	van	al	dat	zwerfafval	in	de	buurt?	
Of	waar	dan	ook?	In	het	kader	van	het	landelijk	Impulsprogramma	
Zwerfafval	kunnen	scholen	meedoen	aan	de	grote	ideeënwed-
strijd	‘Basisscholen	tegen	zwerfafval’,	voor	het	schoonste	school-
plein	van	Nederland.	De	actie	tegen	zwerfafval,	die	tot	eind	2009	
loopt,	heeft	drie	speerpunten:	beïnvloeding	van	consumenten-
gedrag,	handhaving	van	regelgeving	over	zwerfafval	en	innovaties	
door	producenten.	Leerlingen	individueel,	een	groep	of	de	hele	
school	kunnen	nog	tot	en	met	31	december	aanstaande	via		
www.samenwerkenaaneenschonernederland.nl	hun	idee	
	aandragen	over	hoe	je	zwerfafval	het	beste	kunt	voorkomen	of	
opruimen.	Het	winnende	idee	wordt	als	prijs	echt	uitgevoerd.

> Expositie

Ontwikkeling brede school
In	het	Nationaal	Onderwijsmuseum	in	Rotterdam	is	nog	tot	
en	met	9	november	2008	een	tentoonstelling	te	zien	over	de	
geschiedenis,	actualiteit	en	toekomst	van	de	brede	school	in	
Nederland.	De	eenjarige	expositie	‘Breed,	breder,	breedst’	gaat	
over	de	ontwikkeling	van	de	brede	school	en	over	recente	scho-
lenbouw.	Met	films,	maquettes	en	historisch	materiaal.	Ook	
worden	excursies	naar	brede	scholen	in	Rotterdam,	debatten	en	
workshops	georganiseerd.	Architecten	kunnen	meedoen	aan	een	
prijsvraag	om	de	brede	school	van	de	toekomst	te	ontwerpen.	
Hun	ontwerpen	worden	ook	weer	tentoongesteld.	Meer	informa-
tie:	www.onderwijsmuseum.nl

> Publicatie

Het grote geheim van 
Sinterklaas
Het	Sinterklaasfeest	is	vooral	bedoeld	voor	kinderen	die	in	de	
goede	Sint	geloven.	Maar	hoe	gaat	het	met	de	kinderen	die	van	
hun	geloof	zijn	‘afgevallen’?	Speciaal	voor	deze	kinderen	én	hun	
ouders	publiceerde	stichting	De	Kinderconsument	een	(voor)
leesboek:	‘Het	Grote	Geheim	van	Sinterklaas’.	Hiermee	kun-
nen	ouders	en	leerkrachten	het	kinderleed	verzachten	of	het	
boek	gebruiken	om	zelf	het	geheim	van	de	Sint	aan	ouder	wor-
dende	kinderen	te	vertellen.	Ook	is	een	lesplan	(groep	5,	6	en	
7)	bijgevoegd.	De	opbrengst	van	het	boek	gaat	naar	een	project	
over	veilig	internet	voor	autistische	kinderen.	Meer	informatie:	
www.kinderconsument.nl/winkel.

> Congres

Toekomst zorgplicht
Vanaf	2011	wordt	de	zorgplicht	een	wettelijke	verplichting	voor	
alle	scholen.	Tijdens	het	congres	‘Toekomst	zorgplicht	pas-
send	onderwijs’	op	11	december	aanstaande	in	Meeting	Plaza	
Maarssen	krijgen	bezoekers	actuele	informatie	over	de	juri-
dische,	bestuurlijke	en	financiële	aspecten	van	de	zorgplicht,	
toegespitst	op	schoolniveau.	Met	praktische	handreikingen	
over	de	beleidsmatige	stappen	en	financiële	acties	die	zij	kun-
nen	nemen	om	tot	een	dekkend	zorgarrangement	te	komen.	
Daarnaast	kunnen	deelnemers	voorafgaand	aan	het	congres	
een	casus	indienen	voor	advies	op	maat.	De	kosten	voor	deel-
name	aan	dit	congres	bedragen	normaalgesproken	t	599	(excl.	
btw)	per	persoon,	maar	voor	AVS	leden	geldt	een	korting	van	
t	100.	Meer	informatie	en	aanmelden:	www.avs.nl	>	Nieuws	&	
Agenda	>	Congresagenda.	Met	vragen	kunt	u	terecht	bij	Elsevier	
Congressen,	Heleen	Blom,	tel.	070-4415715. > Conferentie

EduExchange
EduExchange	is	het	evenement	waar	het	onderwijs	praktijkerva-
ringen	omtrent	het	toepassen	van	afspraken	en	standaarden	kan	
delen	op	technisch,	onderwijskundig	en	organisatorisch	vlak.	
Het	wordt	op	4	december	aanstaande	voor	de	vierde	maal	geor-
ganiseerd	in	het	NBC	te	Nieuwegein	en	is	bedoeld	voor	schoollei-
ders,	onderwijsmanagers,	ict-coördinatoren	en	onderwijs(staf )-
medewerkers.	Thema	van	dit	jaar	is	‘Standaardisering:	
containerbegrip’.	De	parallel	is	gezocht	met	de	containerlogis-
tiek,	omdat	in	deze	sector	grote	successen	zijn	behaald	door	
standaardisatie	toe	te	passen.	Ook	in	het	onderwijs	wordt	het	
werken	met	standaarden	noodzakelijk.	Tijdens	het	evenement	
vindt	onder	andere	de	lancering	plaats	van	afspraken	over	het	
uitwisselen	van	leergegevens	tussen	onderwijsinstellingen	
(E-portfolio).	Andere	onderwerpen:	flexibel	leren,	digitaal	lesma-
teriaal,	leerdossier,	architectuur,	digitaal	toetsen	en	uitwisseling	
in	2020.	Informatie	en	aanmelden:	www.eduexchange.nl

> Onderzoek

Nationale Leermiddelenmonitor
Stichting	Leerplanontwikkeling	(SLO)	constateert	veel	ontwik-
kelingen	op	het	gebied	van	leermiddelen,	denk	bijvoorbeeld	aan	
nieuwe	aanbieders	van	leermiddelen,	maar	ook	aan	de	rol	van	
ict.	Via	de	leermiddelenmonitor,	een	jaarlijks	onderzoek	naar	de	
informatiebehoefte	van	leerkrachten,	wil	SLO	beter	inzicht	geven	
in	de	ontwikkelingen	rond	leermiddelen.	De	uitkomsten	zullen	
ook	bijdragen	aan	het	verbeteren	van	diensten,	waaronder	het	
leermiddelenplein,	www.leermiddelenplein.nl,	een	overzicht	
van	de	leermiddelen	die	op	de	Nederlandse	markt	verschijnen.	
Via	www.leermiddelenmonitor.nl	kunt	u	deelnemen	aan	het	
SLO-onderzoek:	hoe	zoekt	en	kiest	u	en	welke	ondersteuning	
heeft	u	nodig?
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Publicatie ‘Van wie is het onderwijs’ cadeau? 

Maak uw collega lid!
	

Gun	uw	collega	ook	de	voordelen	die	u	als	AVS	lid	heeft:	maak	hem	of		
haar	(aspirant-)lid!	En	ontvang	daarmee	zelf,	als	extra	cadeau,	het	boek	‘Van	wie	is	het	
onderwijs’.	Dit	aanbod	komt	bovenop	de	lopende	actie,	waarbij	u	voor	ieder	nieuw	aangebracht	
lid	een	oplopende	korting	krijgt	–	tot	90	procent	bij	vijf	leden	–	op	het	persoonlijke	deel	van		
uw	contributie	volgend	schooljaar.

Aanmeldformulier nieuw AVS lid
Geef dit formulier aan uw collega die lid wordt.
Het	lidmaatschap	gaat	altijd	in	per	1	augustus	óf	1	januari.	Met	het	invullen	van	dit	formulier	–	samen	met	het	gegevensformulier		
(zie	ommezijde,	pag.	48)	–	schrijft	u	zich	in	als	AVS	lid	voor	minimaal	één	jaar.	

Ik meld me aan per 1 januari 2008: 

	 	Als	regulier	lid	(als	er	al	een	AVS	lid	op	uw	school/organisatie	is,	
dan	betaalt	u	slechts	één	keer	het	managementdeel).

	
	 	Als	aspirant-lid,	voor	t	25	per	schooljaar/t	15	per	half	schooljaar*.	
Mijn	e-mail	adres	voor	digitaal	verzenden	van	Kader	Primair/
Kadernieuws	is:	

	 	Als	aspirant-lid.	Ik	ontvang	Kader	Primair/Kadernieuws	liever	per	
post	en	betaal	dan	t	97	per	schooljaar/t	57	per	half	schooljaar*.	

	 	Op	aanraden	van	een	AVS	lid.	Hij/zij	krijgt	een	procentuele	
korting	op	de	contributie.	Naam	collega	en	lidmaatschapsnummer	
invullen:

*	Doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is.

Ik wil als nieuw AVS lid de volgende drie cadeaus (gratis) 
ontvangen:

	 	Van	wie	is	het	onderwijs.	Over	de	veranderende	rol	van	leraar,	
manager	en	minister.	Pieter	Hettema	en	Leo	Lenssen.

	 	Stimulerend	Beoordelen.	De	afronding	van	de	gesprekkencyclus	
binnen	integraal	personeelsbeleid.	Anita	Burlet	en	Trieneke	
van	Manen.

	 	Slimme	strategieën	(voor	de	succesvolle	invoering	van	integraal	
personeelsbeleid	in	het	primair	onderwijs).	Anita	Burlet	
en	Trieneke	van	Manen.

	 	Het	generatiespel.	Werken	met	verschillende	generaties.	Gerda	
Hamann.

	 	Werken	aan	leiderschap.	Anita	Burlet.
	 	Sturen	met	geld.	Basisbeginselen	financieel	management	in	
het	primair	onderwijs.	Marcel	Verbart.

	 	Kwaliteitszorg	is	een	werkwijze.	Kwaliteitszorg	in	het	primair	
onderwijs.	Robbin	Haaijer	en	Anneke	van	der	Linde.

	 	Bouwstenen	voor	een	managementstatuut	
	 	Goed	onderwijsbestuur	primair	onderwijs
	 	Verjaardagskalender	Jos	Collignon

Aspirant-lid
Uw	niet-leidinggevende	collega	is	al	aspirant-lid	voor	t	25	per	jaar	/	
t	15	euro	per	half	jaar.	Hij/zij	ontvangt	Kader	Primair	/	Kadernieuws	
digitaal	en	heeft	recht	op	dezelfde	kortingen	(zoals	AVS	congres	voor	
halve	prijs)	en	voordelen	als	reguliere	leden,	behalve	de	juridische	
ondersteuning.	
	
Regulier lid
Uw	leidinggevende	collega	betaalt	t	115	per	schooljaar	/	t	68	per	half	
schooljaar	persoonlijke	contributie.	Het	managementdeel	betaalt	u	per	
school	(brinnummer)	of,	indien	u	bovenschools	bent,	per	bestuur.	Is	
er	al	een	AVS	lid	op	uw	school/bestuur,	dan	betaalt	u	slechts	één	keer	

het	managementdeel.	Na	aanmelding	als	regulier	lid	ontvangt	uw	collega	
Kader	Primair	en	Kadernieuws	per	post,	krijgt	hij	of	zij	forse	kortingen	op	
(bijna)	alle	activiteiten	van	de	AVS,	zoals	trainingen	en	opleidingen,	en	
heeft	hij	of	zij	recht	op	juridische	bijstand.	
	
Drie cadeaus voor nieuwe (aspirant-)leden
Naast	de	kortingen	en	voordelen	als	(aspirant-)lid	van	de	AVS	ontvangen	
deze	nieuwe	leden	drie	cadeaus	naar	keuze	(zie	formulier	hieronder).
	
Meer	informatie	en	voorwaarden:	www.avs.nl	>	Vereniging	>		
Lid	worden.

Met	nog	meer	leden,	nog	meer	kracht!

Stuur dit formulier – samen met het gegevensformulier – zie ommezijde (pag. 48) – in een ongefrankeerde envelop 
naar de AVS, antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht. 



goed onderwijs door goed management

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

> Netwerken
	 Ik	geef	mij	op	voor	het	netwerk:	__________________________________

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

	 (t	210	leden	/	t	420	niet-leden)

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

	 advisering	op	maat	over:

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

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

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

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

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

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

> Diversen
	 Jos	Collignon	verjaardagskalender	(t	12,50	leden	/	t	17,50	niet-leden)
	 nieuw	Publicatie	Van	wie	is	het	onderwijs	(t	15	leden)

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

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

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

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

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

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

	 Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	68	op	mijn	naam.

Kijk	voor	het	huidige	actieaanbod	en	de	voorwaarden	van	het	lidmaatschap	

op	www.avs.nl	>	Vereniging	>	Lid	worden

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

	 voor	schooljaar	2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:	 	Noord	 	Oost	 	Zuid	 	Zuidwest	 	Noordwest	 	Midden

Aantal	leerlingen:	______________________

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

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

Bestellen	kan	ook	via	www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

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

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

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

Houdbaarheid van onderwijs
Duurzaam leren, duurzaam leiderschap,
duurzame school

avs congres • 11 april 2008 • nieuwegeins business center

Centrale inleider: 
Sharon Dijksma

Kijk voor meer informatie op pagina 4 van deze 
Kader Primair en houdt op 15 december uw brievenbus 
in de gaten!




