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Onzichtbaar of juist niet?
Moet een bovenschools manager een zichtbare of
onzichtbare manager zijn? Hoe ver reikt de autonomie van
directeuren? En: is salarisschaal 14 voor een bovenschools
manager gerechtvaardigd? Drie bovenschools managers
laten hun licht schijnen over bestuurlijke issues en verklaren
hun beleidsmotto.
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Inhoud Januari

De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen
is niet noodzakelijkerwijs de mening van de AVS. 
Ook duidt adverteren in dit blad niet op samenwerking
of goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende
organisatie, behoudens in het geval van AVS
Voordeelpartners.

Opvang - een zorgenkindje
Voor- en naschoolse kinderopvang is al jaren een hoofdbreker
voor menig schoolbestuur en de nieuwe wet lijkt het er voor-
lopig niet makkelijker op te maken. In discussie met Marja
Valkestijn, Hoofd Expertisecentrum Brede School van NIZW
Jeugd, én Eric Balemans, het brein achter de nieuwe wet.
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Illusies integraal schoolleiderschap 
Ontwikkelingen in de onderwijssector hebben de
verantwoordelijkheden van schoolleiders doen toenemen.
Vaak staat daarbij het concept ‘integraal schoolleiderschap’
centraal. Dit zou moeten leiden tot een grotere manage-
menteffectiviteit. Is dat wel zo? Een onderzoek.

> 16

Vrouwelijke schoolleiders
In december 2005 organiseerde de AVS op landgoed de Horst
in Driebergen een conferentie voor vrouwelijke schoolleiders
met als thema ‘Intuïtie en Strategie’. Ruim honderd vrouwen
wisselden ervaringen uit en leerden vooral goed naar hun
‘gezonde gevoel’ te luisteren.

> 36
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Het geldpakhuis 
van Gerrit Zalm

Nederland is rijk en wordt steeds rijker. Reden: de enorme extra inkomsten
door de gigantische prijsstijgingen van olie en gas. De Nederlandse gasvoor-
raad neemt weliswaar af, maar de waarde van de gasvoorraad is de af-
gelopen jaren fors toegenomen. De extra inkomsten van BTW en accijnzen
op brandstoffen en de hogere opbrengst van de gasprijs vullen de schatkist.
Deze inkomsten zijn natuurlijk niet structureel. Hoewel deskundigen wijzen
op het feit dat de energieprijzen (en dus de staatsopbrengsten) de komende
jaren alleen nog maar zullen doorstijgen, mede door de grote vraag vanuit
opkomende economieën als India en China. De extra energieopbrengsten
worden gestort in een apart fonds binnen het ‘geldpakhuis’ van de minister
van Financiën: het fonds economische structuurvoorzieningen, in de wan-
delgang het FES-fonds. Vanuit dat fonds kunnen investeringen in de econo-
mische structuur van Nederland worden gedaan, mits deze niet structureel
zijn (eenmalig).

Een mooie kans om eindelijk een diepte-investering te doen in de vaak abo-
minabele staat van de Nederlandse schoolgebouwen, en deze in te richten
naar de eisen van modern onderwijs. Onderzoek wijst uit dat veel innovatie-
projecten vastlopen op de slechte staat van inrichting van de schoolgebouwen.
Een dergelijke investering betaalt zich in de komende dertig jaar meer
dan eens terug.

In september 2005 heeft de Kamer de motie Van Aartsen/Bos aangenomen,
waarin de regering wordt gevraagd per 1 januari 2007 overdag een sluitende
opvang voor kinderen te verzorgen, van 7.30 uur tot 18.30 uur. Een motie
die al veel stof tot discussie heeft opgeleverd, niet in het minst omdat
gebouwen, personeel en omgeving van scholen daarvoor niet zijn toegerust.
Vanuit het FES-fonds zou ook hier hulp kunnen worden geleverd. Zo ont-
staat er een kans om moderne, multifunctionele schoolgebouwen in te rich-
ten waar de kinderopvang baat bij heeft. Dit stelt scholen in staat om effec-
tief gebruik te maken van dergelijke voorzieningen. Ik denk daarbij vooral
aan multifunctionele ruimtes, kantines, keukenfaciliteiten en kleine ruim-
tes waar onder schooltijd kleine groepjes kunnen werken en na school de
vioolles kan worden gegeven. Nu maar hopen dat de politieke zware jongens
het pakhuis open weten te krijgen. <
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Foto omslag: Conferentie voor vrouwelijke schoolleiders 
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Tweede Kamer akkoord met lumpsum 
per 1 augustus 2006

Tijdens het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie op 18 januari, stemde de grootst

mogelijke meerderheid van de Tweede Kamerleden vóór invoering van lumpsum per 1 augustus 2006.

Zij stelde hierbij wel een aantal randvoorwaarden. Alleen de SP was uiteindelijk tegen.

Uit de rapportage van de tweede fase van

de intensieve veldbenadering lumpsum

bleek dat het grootste deel van het onder-

wijsveld inmiddels goed is voorbereid op de

invoering van lumpsum. Van alle benaderde

besturen scoorde 88 procent groen, 16 pro-

cent geel en zes procent rood. Er zijn welis-

waar ‘achterblijvers’, maar hun aantal is

gering. Zeker als je bedenkt dat het groot-

ste deel van de ‘geel scoorders’ in de derde

fase ook groen zullen scoren. Dit was voor

de AVS reden om te melden dat er geen

reden is voor uitstel van de invoering van

lumpsum, maar dat wel extra aandacht

nodig is voor de achterblijvers. De mede-

zeggenschapsraden delen deze mening. In

een gezamenlijke brief met de besturenor-

ganisaties wees de AVS de Tweede Kamer

dan ook op de goede ontwikkelingen in het

veld.

Bezorgdheid
Vrijwel alle sprekers op 18 januari wezen op

de flinke vooruitgang in de voorbereiding,

maar uitten tegelijkertijd hun zorg over de

achterblijvers. Sommigen gingen zo ver de

minister te vragen in juli een extra bezin-

ningsmoment in te bouwen en pas dan te

bekijken of ook voor de achterblijvers invoe-

ring per 1 augustus 2006 mogelijk is. Een

voorstel dat de minister van de hand wees.

Daarnaast was er veel discussie over de

voorbereiding van de medezeggenschaps-

raden en de invoering van de nieuwe mede-

zeggenschapswetgeving. Ook werden vra-

gen gesteld over de mogelijke cumulatie

van negatieve effecten, door mogelijke

samenloop van gevolgen van de invoering

van de nieuwe gewichtenregeling, de herij-

king van de zorg, de herverdeeleffecten en

de overgangsregeling. Van diverse kanten

kwam het verzoek om voor de achterblijvers

verplichte begeleiding in te voeren.

Geen uitstel 
In haar reactie liet minister Van der Hoeven

weten dat zij de zorg van de Tweede Kamer

begrijpt, maar dat zij geen aanleiding ziet

de invoering uit te stellen of te besluiten tot

gefaseerde invoering. Verplichte begelei-

ding kan niet aan de orde zijn, omdat daar-

voor een wetswijziging nodig is. Dat vergt te

veel tijd. Maar Van der Hoeven stelde wel

randvoorwaarden:

• Tot 1 augustus 2006 worden de achterblij-

vers extra intensief benaderd en begeleid.

Het flankerend beleid, en dus ook het

voortbestaan van het projectbureau lump-

sum po, wordt verlengd tot 1 augustus

2007. In het eerste schooljaar na de

invoering wordt een monitor uitgevoerd

naar de financiële ontwikkelingen, de ont-

wikkelingen op het gebied van medezeg-

genschap, de verdeling van middelen tus-

sen het primaire proces en de overhead

en het niveau van dienstverlening door de

administratiekantoren. De verantwoorde-

lijkheid voor de toerusting van het veld

ligt bij de AVS en de besturenorganisaties

en voor wat betreft de medezeggen-

schapsraden in eerste instantie bij de

vak- en de ouderorganisaties. Mochten er

besturen zijn die weigeren mee te werken

aan de intensieve veldbenadering, dan zal

de minister deze zelf rechtstreeks bena-

deren.

• Naast de acties die nu al zijn gericht op

het in positie brengen van de (G)MR komt

er in 2006 een extra investering. Hiervoor

is een aanvullend budget beschikbaar.

• Een compensatieregeling voor de herver-

deeleffecten is van toepassing voor alle

scholen. Daarnaast is een vangnetconstruc-

tie afgesproken. In het voorjaar wordt een

onafhankelijke commissie ingesteld die

advies uitbrengt aan de minister over de

toepassing van deze vangnetafspraken.

Over de samenstelling van de commissie

en de te hanteren criteria wordt de Kamer

apart geïnformeerd.

• De wet- en regelgeving is in concept klaar.

Het Cfi heeft zijn systemen inmiddels inge-

richt, de simulatietool WEC vertoont geen

mankementen meer. Ook dit traject is op

orde.

Nadat de minister had gewezen op het nut

van het financieel jaarverslag (om de verde-

ling van het budget tussen het primair proces

en de kosten voor bestuur en management

inzichtelijk te maken), toezeggingen had

gedaan voor apart overleg over een mogelijke

samenloop met andere beleidswijzigingen én

gemeld had de ontwikkelingen rond éénpit-

ters nauwgezet te blijven volgen, vroeg zij

de Kamer akkoord te gaan met invoering van

de lumpsumbekostiging per 1 augustus 2006.

Zij kreeg van bijna de gehele Kamer de

gevraagde steun.

Blij
De AVS is blij met de resultaten van het over-

leg met de Tweede Kamer. De meeste scholen

hebben de laatste tijd veel geïnvesteerd in

de voorbereiding op de lumpsum. Het wordt

nu tijd om lumpsum in de praktijk te brengen.

Natuurlijk zullen er zo nu en dan nog knel-

punten opduiken, maar dan is het zaak hier-

voor gezamenlijk een oplossing te vinden.

De AVS zal u met raad en daad terzijde staan. <
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Kunnen pabo-studenten niet rekenen?
Sinds enkele weken besteden de media volop aandacht aan de rekenvaardigheid van eerstejaars pabo-

studenten. Hun rekenvaardigheid zou beneden het niveau van goede rekenaars uit groep 8 liggen. Dit

was voor een meerderheid van de Tweede Kamer aanleiding om te stellen dat scholieren die naar de

pabo willen, verplicht eindexamen wiskunde moeten doen.

Volgens de AVS een typisch voorbeeld van

incidentpolitiek, omdat minister Van der

Hoeven in april 2005 al met de opleidingen

had afgesproken dat er een verplichte toet-

sing komt voor pabo-studenten. Aan de

hand daarvan wordt vervolgens een bin-

dend studieadvies gegeven. Bovendien

heeft bijvoorbeeld hogeschool Inholland

sinds november 2005 de plannen klaar om

vanaf komend voorjaar tien bijeenkomsten

te organiseren waarin studenten zich op

deze toetsing kunnen voorbereiden.

Ook anderen lieten zich niet onbetuigd.

Zo betitelde de voorzitter van de HBO-Raad,

de heer Terpstra, pabo-studenten met

onvoldoende rekenvaardigheid als nitwits

die zo snel mogelijk de pabo moesten verla-

ten. Met name docenten uit het voortgezet

onderwijs leggen de oorzaak van de proble-

men bij de Tweede Fase en betwijfelen de

noodzaak van een verplicht eindexamen

wiskunde. Zij stellen dat vóór de Tweede

Fase hele stammen leerkrachten werden

opgeleid die zonder wiskunde in hun vak-

kenpakket prima in staat bleken kinderen te

leren rekenen. Het is in de ogen van de VO-

docenten juist de schuld van het wiskun-

deonderwijs zélf, dat leerlingen – en dus

ook pabo-studenten – onvoldoende reken-

vaardigheid hebben. Kinderen worden in de

onderbouw van het voortgezet onderwijs

‘opgevoed’ met de rekenmachine en verlie-

zen hun rekenvaardigheid en bijvoorbeeld

de kennis van de tafels.

Een andere gehoorde opvatting: “Rekenen

op het niveau van groep 8 is een vaardig-

heid die je kunt verliezen, net als kleien,

plakken en schoonschrijven. Een student

met aanleg voor het onderwijs die deze

vaardigheid in zijn eerste jaar niet beheerst,

moet niet worden weggestuurd. Die moet

uitgebreid les krijgen in breuken, staartde-

lingen, procenten en verhaaltjessommen.

Je kunt opnieuw leren trefballen, breien en

blokfluiten, waarom zou je dan niet opnieuw

kunnen leren rekenen?”

In al deze reacties wordt over het hoofd

gezien dat het uiteindelijk gaat om ‘het

afnemend veld’. De AVS vindt dat het de

taak van de schoolleiders is om, samen met

het team, hun vraag aan de opleidingen te

formuleren. Welke studenten willen de

scholen binnenkrijgen en wat moet het

niveau zijn van de in de scholen te benoe-

men onderwijsgevenden? Daarover dienen

de scholen met de opleidingen in overleg te

gaan en daarbij hun eigen eisen te formule-

ren. Het is volgens de AVS dus niet aan de

politiek of aan onderzoeksinstellingen om

te bepalen wat de scholen moeten willen,

maar aan de school(leiders) zelf. <
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Ziekteverzuim onderwijs blijft dalen
Het ziekteverzuim in het onderwijs blijft dalen. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over 2004 en de

trendcijfers over het eerste halfjaar van 2005. Minister Van der Hoeven heeft die cijfers deze week

aan de Tweede Kamer gestuurd. Zij toont zich tevreden.

Het ziekteverzuim in het basis-, speciaal en

voortgezet onderwijs is in 2004 gedaald

naar respectievelijk 6,5, 7,2 en 5,6 procent.

De daling is wel iets aan het afvlakken,

waardoor een einde is gekomen aan een

periode van forse daling van het ziektever-

zuim. Hiermee is de doelstelling voor terug-

dringing van het ziekteverzuim, die was

opgenomen in de CAO onderwijs 2003,

gehaald. Het doel was daling van het ver-

zuim in het basisonderwijs met één procent,

vergeleken met het jaar 2002. 

In haar brief aan de Kamer maakt de minis-

ter ook melding van een andere berekening

van het verzuimpercentage, als het lange

verzuim bij een jaar wordt afgekapt. Dit

betekent een extra daling van 0,7 procent

voor het basisonderwijs. Verder is er sprake

van een lichte daling van de meldingsfre-

quentie in het speciaal en het voortgezet

onderwijs. Het lagere ziekteverzuim wordt

voornamelijk door daling van de verzuim-

duur veroorzaakt.

De trendcijfers laten zien dat het licht

dalende ziekteverzuim ook in het eerste half

jaar van 2005 voor het primair onderwijs

doorzet. Het onderwijs is hiermee een van

de weinige sectoren in Nederland waar het

ziekteverzuim in 2005 niet is gestegen. <



< Januari 2006 < Kader Primair 4

Subsidie voor leer-werktrajecten ID’ers
Er is nog 36 miljoen euro beschikbaar om ID’ers via een leer-werktraject te laten uitstromen naar een

reguliere baan. Dit geld is bestemd voor mensen die op 31 december 2003 werkten op basis van de

WIW- of ID-regeling en nu bedreigd worden met werkloosheid. Via een subsidie op een leer-werktraject

kunnen ze nog duurzaam uitstromen naar een reguliere baan.

Dit hebben de convenantpartijen gesubsi-

dieerde arbeid (het kabinet, VNG en sociale

partners) onlangs afgesproken op grond van

de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling regulier

maken 10.000 ID-banen’. Deze regeling

heeft betrekking op een leer-werktraject

waarvan maximaal twee jaar subsidiabel is.

Gedurende dit traject moet sprake zijn van

een dienstverband. Daarbij zijn verschillen-

de modellen mogelijk:

• een leer-werktraject vanuit de bestaande

(gesubsidieerde) baan met perspectief op

een duurzame (reguliere) baan bij dezelf-

de werkgever

• een leer-werktraject bij een intermediaire

werkgever met detachering/werkervaring

en perspectief op een duurzame (regulie-

re) baan bij een nieuwe werkgever. Deel-

name aan het leer-werktraject geschiedt

altijd op vrijwillige basis.

Het college van burgemeester en wethouders

is de aanvragende partij, de vakbond geeft

daarbij een verklaring van instemming af.

De subsidieregeling is alleen van toepas-

sing op personeelsleden die op 31 decem-

ber 2003 benoemd of aangesteld waren op

basis van de WIW- of ID-regeling. Zij moeten

een dienstverband van ten minste twaalf

uur per week hebben. Het dienstverband

dient gecombineerd te worden met scho-

ling, al dan niet in combinatie met een EVC-

traject. De scholing moet gericht zijn op het

behalen van een certificaat of een diploma

behorende bij een in het Centraal Register

Beroepsopleidingen of Centraal Register

Opleidingen Hoger Onderwijs opgenomen

opleiding.

De subsidie bedraagt t 6.000,– voor kosten

van scholing, al dan niet in combinatie met

een EVC-traject en begeleiding, waaronder

inbegrepen arbeidsbemiddeling en financië-

le incentives (prikkelingen). Daarnaast is

een bedrag van t 3.000,– als uitstroomsub-

sidie beschikbaar. Als enige voorwaarde

geldt dat de genoemde subsidiebedragen

niet voor loon gebruikt mogen worden.

Burgemeester en wethouders kunnen vóór

31 juli 2006 bij de minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een

aanvraag indienen voor deze regeling. 

Meer informatie is te vinden in de Staats-

courant van 27 december 2005, nr. 251,

pagina 37. Ook kunt u terecht bij: 

Infopunt ID-banen van het SBO, 

Tel. 070-3765770

Of kijk op www.sboinfo.nl/idbanen <
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ABP-regeling bij arbeidsongeschiktheid verlengd
Een werknemer die vóór 1 juli 2006 arbeidsongeschikt wordt, krijgt een ABP-uitkering die vergelijkbaar

is met de uitkering volgens de regeling die gold tot 2006.

Dat is de afspraak die de Pensioenkamer

eind vorig jaar heeft gemaakt. In de Pen-

sioenkamer bepalen werkgevers en werkne-

mers hoe de pensioenregeling van ABP eruit

ziet. Met dit besluit is geregeld dat werkne-

mers die onder de WIA arbeidsongeschikt

worden een vergelijkbaar invaliditeitspen-

sioen of herplaatsingstoelage krijgen als

onder de WAO.

De Pensioenkamer onderhandelt sinds

enkele maanden over de bovenwettelijke

ABP-regeling bij arbeidsongeschiktheid.

Omdat er nog geen akkoord kon worden

bereikt, is nu gekozen voor verlenging van

de bestaande regeling. De Pensioenkamer

wil de overbruggingsperiode gebruiken om

een nieuwe regeling af te spreken.

Werknemers die vóór 1 juli van dit jaar recht

krijgen op een WIA-uitkering, komen na ont-

slag in aanmerking voor een invaliditeits-

pensioen van ABP. Het invaliditeitspensioen

wordt alleen uitbetaald als dit hoger is dan

de WIA-uitkering. Wie deels arbeidsonge-

schikt is en in een aangepaste baan minder

gaat verdienen, blijft in aanmerking komen

voor een herplaatsingstoelage. Daarnaast

blijft de arbeidsongeschikte pensioen

opbouwen. Hij of zij betaalt voor die pen-

sioenopbouw geen premie.

ABP gaat vanaf 1 januari 2006 invaliditeits-

en herplaatsingstoelagen toekennen aan de

werknemers die arbeidsongeschikt zijn

geworden onder de WIA. ABP bekijkt op dit

moment hoe de aanvragen van een invalidi-

teitspensioen of herplaatsingtoelage gaan

verlopen. Zodra hier meer over bekend is,

melden de AVS dit. Voor wie nu een WAO-

uitkering heeft, verandert er door deze

afspraak niets. <



Nieuwe Wet Schooltijden een feit
De Wet schooltijden is op 15 november vorig jaar door de Eerste Kamer aanvaard. De wet zal

binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd worden, zodat scholen per 1 augustus 2006 hun rooster

kunnen maken conform de nieuwe bepalingen.

Veranderingen
De tekst van de nieuwe wet luidt: “Het

onderwijs wordt zodanig ingericht dat:

• de leerlingen in beginsel binnen een tijd-

vak van acht aaneensluitende schooljaren

de school kunnen doorlopen;

• de leerlingen in acht schooljaren ten min-

ste 7520 uren onderwijs ontvangen. Met

dien verstande dat de leerlingen in de

eerste vier schooljaren ten minste 3520

uren onderwijs en in de laatste vier

schooljaren ten minste 3760 uren onder-

wijs ontvangen, en aan de leerlingen in de

laatste zes schooljaren ten hoogste zeven

weken van het schooljaar vier dagen per

week onderwijs wordt gegeven, die even-

wichtig zijn verdeeld over het schooljaar,

bij een schoolweek van in beginsel niet

minder dan vijf dagen onderwijs, en

• de onderwijsactiviteiten evenwichtig over

de dag worden verdeeld.”

Het gaat bij de zeven weken om weken

waarin één dag vrij geroosterd mag worden

naast de al bestaande mogelijkheden als

een nationale of religieuze gebeurtenis, of

een specifieke lokale traditionele gebeurte-

nis. Dat leidt dus niet tot een vermindering

van het aantal uren onderwijs voor de leer-

lingen; die vereiste aantallen uren blijven

gewoon van kracht.

Consequenties
Een simpele berekening leert dat in de

onderbouw tenminste 880 uur les moet

worden gegeven (is nu ook het geval), en in

de bovenbouw tenminste 940 uur (dat was

tenminste 1000 uur). Het gemiddelde over

het totaal aantal lesuren bedraagt tenmin-

ste 940 uur. Het is dus mogelijk om vanaf

volgend een rooster te maken (met een klei-

ne marge van bijvoorbeeld tien uur voor

onvoorziene uitval) van gemiddeld 950 uur

per jaar, dat voor alle leerjaren gelijk loopt.

Dit model staat bekend als het Hoornse

model en veel scholen opteren hiervoor.

Het tot stand komen van de wet heeft heel

wat voeten in de aarde gehad, maar de AVS

is tevreden met het resultaat. Ze is blij met

de mogelijkheden die de nieuwe wet de

scholen biedt om de schooltijden aan te

kunnen passen aan de voor de school wen-

selijke situatie. De angst van de Tweede

Kamer, dat scholen veelvuldig gebruik zou-

den gaan maken van de 4-daagse school-

week, is met deze wet ondervangen. De AVS

heeft deze angst overigens nooit gedeeld.

De school stelt het belang van de kinderen

immers voorop. Bovendien heeft een wijzi-

ging in de schooltijden de instemming nodig

van de hele MR. De nieuwe wet biedt de

school de mogelijkheid om – rekening hou-

dend met de belangen van leerlingen, leer-

krachten en ouders – een aantal organisato-

rische problemen op te lossen.

De consequenties van de nieuwe schooltij-

denregeling voor de afspraken rond com-

pensatieverlof (adv) worden besproken tij-

dens het overleg over de nieuwe CAO-PO:

de CAO die per 1 augustus 2006 in werking

moet treden. De overlegpartners willen

komen tot een simpeler regeling rond de

normjaartaak en het compensatieverlof en

nemen daarin meteen de nieuwe schooltij-

den mee. Wij houden u op de hoogte van

het verloop van dit overleg. <
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Ervaringen met nieuwe zorgstelsel
Zoals bekend is op 1 januari 2006 een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Daar is inmiddels al veel

over te doen geweest. Het is nog onduidelijk wat de precieze gevolgen zullen zijn, maar het lijkt

erop neer te komen dat grote groepen werknemers er volgend jaar op achteruit zullen gaan.

De AVS heeft daarom een speciaal e-mail-

adres geopend om de ervaringen van AVS-

leden met het nieuwe stelsel – vooral met

de nieuwe premies – te inventariseren.

Wij bundelen de reacties en kijken wat de

vervolgstappen moeten en kunnen zijn.

Betekent de nieuwe zorgverzekering voor

u een kostenstijging? Of bent u met het

nieuwe stelsel juist beter af? Laat het ons

weten! Stuur een e-mail met daarin ook een

schets van uw persoonlijke situatie naar

zorgstelsel@avs.nl <
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Onderwijsraad negeert wens onderwijsveld

Voorjaar 2005 stuurde minister Van der Hoeven de Tweede Kamer een brief over haar plannen rond de

nieuwe wetgeving voor medezeggenschap in het onderwijs. Hieraan ging een langdurig en intensief

overlegtraject vooraf, waarbij naast de AVS ook de besturen-, vak- en ouderorganisaties waren

betrokken. Inmiddels heeft de Onderwijsraad een advies uitgebracht over de toekomst van de

kringenrechtspraak bij geschillen rond medezeggenschap.

In haar brief sloot de minister zich aan bij

de wens van de AVS en andere onderwijsor-

ganisaties om te komen tot één landelijke

commissie voor medezeggenschapsgeschil-

len. De nu bestaande verschillende, per

denominatie en vaak ook nog per regio

georganiseerde commissies zouden daar-

mee tot het verleden gaan behoren (zie ook

Kader Primair Special, december 2005,

pagina 22). De Tweede Kamer vond het

nodig om de Onderwijsraad om advies te

vragen over de toekomst van de kringen-

rechtspraak bij geschillen rond medezeg-

genschap. De Onderwijsraad stuurde dit

advies op 11 januari jongstleden aan de

Tweede Kamer.

Jammer
Uit het advies blijkt al gauw dat de Onder-

wijsraad zich met veel meer heeft bezigge-

houden dan alleen de vraag over de krin-

genrechtspraak. Ongevraagd spreekt de

Raad zich bijvoorbeeld ook uit over zijn

voorkeur voor ongedeelde boven gedeelde

medezeggenschap. Los van het feit dat dit

onderwerp niet in de vraagstelling was

opgenomen, is het vreemd om te lezen dat

men zo rigoureus voorbij gaat aan de opvat-

tingen en de posities van de veldorganisa-

ties. De voorstellen voor de nieuwe mede-

zeggenschapswetgeving, waarin het

verschijnsel gedeelde medezeggenschap

(waarbij personeel en ouders niet over alle

aangelegenheden dezelfde bevoegdheden

hebben) een wezenlijk onderdeel vormt, zijn

bepaald niet zonder slag of stoot tot stand

gekomen. De AVS betreurt het dat de Raad

dit niet van belang acht.

Nog spijtiger is het dat in het advies wordt

gesteld dat er geen noodzaak is om te

komen tot één geschillencommissie. Als

argumenten hiervoor worden genoemd

dat de huidige geschillencommissies naar

behoren functioneren – wat zeker niet voor

alle commissies geldt – en dat het niet aan-

nemelijk is dat het bestaan van verschillen-

de commissies ten koste gaat van kwaliteit

of toegankelijkheid. Volgens de Raad kan

uniformiteit voldoende worden bereikt,

omdat de daarop volgende rechtsgang bij

een centrale rechter plaatsvindt. Vooral dit

laatste argument doet onrecht aan de prak-

tijk! Een gang naar de centrale rechter is

omslachtig, werkt vertragend en leidt tot

hoge kosten. Dit alles is onnodig als wordt

tegemoetgekomen aan de wens van een

groot deel van het onderwijsveld.

De rug recht
Zoals gezegd, het betreft hier een advies

aan de Tweede Kamer. De minister heeft in

juni 2005 te kennen gegeven het advies

overbodig te vinden. Bovendien wilde zij het

wetsvoorstel zo snel mogelijk naar de Raad

van State sturen. Wij wachten nu eerst de

reactie van de Tweede Kamer en van de

minister af. Wij rekenen er daarbij op dat de

minister haar rug recht houdt en bij haar

standpunt blijft dat er een centrale commis-

sie moet komen.

Het advies van de Onderwijsraad kunt u

downloaden via www.onderwijsraad.nl
NB: het advies van de Onderwijsraad

spreekt zich niet uit over de andere vormen

van kringenrechtspraak, zoals de commis-

sies voor beroep en de klachtencommissies.

Daarop heeft de stellingname van de Raad

dan dus ook geen betrekking. <
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Lumpsumlijn

Er is een gratis telefoonnummer geopend voor alle vragen 

over de komende lumpsumbekostiging.

Via 0800-7272727 krijgt u antwoord op al uw vragen over Lumpsum, de simulatietool en de herverdeeleffecten voor uw school

of bestuur. De telefoonlijn wordt bemand door het projectbureau Lumpsum PO. Zij proberen u altijd meteen te woord te staan.

Bij technische vragen is er ondersteuning van de Stichting SentERdata (verbonden aan de Universiteit van Tilburg).

De lumpsumlijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. <

Nieuw
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AVS Organisatieadvies
verbindt u met de toekomst

Maak de juiste keuzes bij het aansturen van uw organisatie!
De maatschappij stelt aan (bovenschoolse) directeuren telkens nieuwe eisen. Dit heeft gevolgen voor het beleid
van uw school(organisatie) en biedt ook nieuwe mogelijkheden.

Hoe blijft u de ontwikkelingen de baas? Welke factoren maken uw school uniek? 

Hoe onderscheidend kunt u zijn? Wat maakt uw school tot een succes? 

Hoe ver reikt uw ambitie? Welke kenmerken heeft uw organisatie? 

Wat is uw winst?
Wij brengen het toekomstperspectief van uw organisatie in beeld. 
Op onze bevindingen en aanbevelingen volgt terugkoppeling. U krijgt zo:
• zicht op de kritische succesfactoren in uw organisatie;
• aanknopingspunten om uw organisatie te optimaliseren.
Met deze gegevens weet u niet alleen wat u wilt, maar ook wat het beste is dat u kunt gaan doen.

Dilemma’s worden innovaties
Dit is een éénmalig aanbod voor slechts t 1990,–.
Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met AVS adviseurs René van Eijk 
of Dimitri van Overbeek, tel. 030–2361010. Of stuur direct het antwoordkaartje retour.

goed onderwijs door goed management

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

Bent u klaar voor de toekomst?
Bel 030–2361010

of kijk op www.avs.nl
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Onzichtbaar
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> Bovenschools management in de praktijk
Moet een bovenschools manager een zichtbare of onzichtbare manager zijn? Hoe ver reikt

de autonomie van directeuren? En: is salarisschaal 14 voor een bovenschools manager

gerechtvaardigd? Drie bovenschools managers laten hun licht schijnen over bestuurlijke

issues en verklaren hun beleidsmotto.

“De beste manager is de manager die je niet ziet”,
vindt Karin van Acquoy (SKOD in Dongen, vier scho-
len, vier integraal directeuren). “Als algemeen direc-
teur moet je in de scholen zo onzichtbaar mogelijk
zijn. Extern ben je natuurlijk het gezicht van de stich-
ting. Maar ik druk wel mijn stempel op de interne
organisatie. Ik heb bijvoorbeeld de manier waarop
functioneringsgesprekken gevoerd worden opgezet en
gecoacht. Ons strategisch beleidsplan is het uitgangs-
punt van alle scholen en zo’n document wordt in
onderling overleg bovenschools opgesteld.”
Van Acquoy kan kort zijn over haar functie: “Mijn
taak is om de bureaucratische rompslomp bij direc-
teuren weg te nemen. De formulierenstroom beheren;
aanvragen voor subsidies, huisvesting, arbobeleid en
het ziekteverzuim vallen onder mijn verantwoorde-
lijkheid. Ik moet alles goed laten lopen binnen mijn
stichting. Er moet een positieve sfeer heersen.”
Ook Thei Timmermans (stichting Melior in Herken-
bosch, negen scholen, zes schooldirecteuren) kan zich
herkennen in ‘de onzichtbare manager’. “Als in die
negen scholen de kwaliteit van het onderwijs en het
personeel goed scoren, dan doe ik het goed. Ik voel me
enigszins dienstbaar aan de scholen. Alhoewel ik wel
zichtbaar wil zijn in het vormgeven van de organisatie-
cultuur. Ze moeten merken dat ik er ben. Er moet een
goed werkgeversklimaat heersen, dat is mijn bijdrage.”
Dissident is Rob van der Mark (Openbaar Onderwijs

Westland, zeven scholen, elf locaties, zeven directeu-
ren). Hij is het niet eens met de onzichtbare positie die
zijn twee vakgenoten menen in te moeten nemen.
“Ik vertegenwoordig samen met de directeuren het
collectief, de scholen, en ben daar eindverantwoorde-
lijk voor. Ik ben niet onzichtbaar. Juist niet, want ik
draag ons beleid uit naar externe partners en instan-
ties. Ik bemoei me niet teveel met de dagelijkse gang
van zaken op scholen, maar ik wil mezelf ook niet
wegcijferen. Mijn rol ligt in de beleidsvoorbereiding
en de implementatie van beleid en dat doe ik met de
directeuren. Gezamenlijk is een visie ontwikkeld en
een strategisch beleidsplan opgesteld. Ik merk dat het
de bedoeling is dat je als bovenschools manager de
directeuren ontlast, maar dat werkt toch niet helemaal
zo. Ik zet ze ook weer aan tot nieuw werk. Al het ad-
ministratieve werk, kwaliteitszorg en het voeren van
POP-gesprekken vraagt veel van directeuren. Ik wil
iedereen wel bij de les houden. Met mijn komst is de
toevalligheid uit de organisatie verdwenen. De optel-
som van zeven scholen hoort door mijn aanwezigheid
meer te zijn dan zeven. Maar dat gaat niet vanzelf.”

Vrouw als baas
Ze voeren zelf POP-gesprekken en functioneringsge-
sprekken, maar hoe beoordelen de drie algemeen
directeuren (of: bovenschools managers) hun eigen
functioneren? “De laatste evaluatie was positief’”

> Tekst Larissa Pans

Onzichtbaar
of juist niet?

> Thema Baas en bovenbaas
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hebben meteen hun antwoord klaar. Van Acquoy zou
meer invloed willen uitoefenen op de CAO. “Ik kom
uit het bedrijfsleven en moest erg wennen aan de
arbeidsvoorwaarden. In de onderwijs-CAO zitten wei-
nig instrumenten om mensen te belonen of om ze
een lagere functie aan te bieden. Leerkrachten moe-
ten bijna aan kinderen gaan zitten of zwaar aan de
alcohol zijn, wil je ze kunnen ontslaan. Ouders en
leerlingen hebben recht op zo goed mogelijk perso-
neel, maar als werkgever kan ik weinig. Als personeel
zelf niet mobiel wil zijn, heb je nauwelijks mogelijk-
heden. Dat is wel eens frustrerend.”
Van der Mark vindt dat directeuren hun mogelijkhe-
den meer zouden moeten benutten. “Ik wil directeu-
ren aanmoedigen om pro-actief te reageren en wil
hen daarin coachen. In het onderwijsveld is het de
gewoonte om reactief te zijn en als het misgaat de
buitenwacht de schuld te geven. Neem het plan om
kinderopvang op de basisscholen te regelen. We kun-
nen wel doen alsof het niet op ons af komt, omdat we
het er niet mee eens zijn, maar dat is niet de goede
strategie. We moeten denken in kansen en vooraf
met partners gaan praten, niet afwachten.” Vergoelij-
kend: “Ik weet wel dat er zóveel op scholen afkomt
dat het niet altijd lukt om pro-actief te werken.” Wat
Van der Mark zorgen baart, is de kwetsbaarheid van
zijn positie. “Ik ben de enige die overzicht heeft over
de gehele organisatie. Ik ben nooit ziek, maar als er
wat met mij gebeurt, heeft de organisatie wél een
probleem.” Zijn streven is om directeuren meer te
betrekken bij bepaalde onderdelen van zijn functie,
zoals de invoering van lumpsum. Timmermans deelt
die zorg en heeft een kweekvijvertje opgezet voor
schoolleiders. Op dit moment zitten er drie IB’ers in.
“Ik hoop dat ze uitgroeien tot echte schoolmanagers.”
Timmermans noemt het sterker ontwikkelen van een
solidariteitsgevoel tussen de scholen als verbeter-
punt. “Scholen mogen hun eigen stijl ontwikkelen,

vertelt Van Acquoy. “Ik heb geen conflicten met de
directeuren. Ik heb ook van het begin af aan gezegd
dat directeuren niet worden gepasseerd. Ze zijn niet
alleen uitvoerend. Alleen als er overkoepelende pro-
blemen zijn, spring ik in. SKOD is een kleine organi-
satie, ik leg gemakkelijk contact. Andere algemeen
directeuren doen soms wat lacherig over een vrouw
als ‘de baas’. Er zijn weinig vrouwen in dit vak. Ik heb
wel het idee dat ik veel meer mijn best moet doen om
me te bewijzen. Als je een fout maakt, word je er har-
der op afgerekend dan een man.” Van der Mark denkt
dat directeuren hem wel eens lastig zullen vinden,
maar vindt ook dat hij veel in hen investeert. “Ik heb
scholen uitgedaagd tot visieontwikkeling en profile-
ring, vaak begeleid door een extern bureau. Ik geef
directeuren veel vrijheid. Mijn beleidsmotto is dat
directeuren het beste uit zichzelf en uit hun school
moeten halen. En daar krijgen ze voldoende ruimte
voor. Onze samenwerking stoelt op basis van afspra-
ken. Ik kijk eigenlijk nooit in het directiestatuut.”
Timmermans kwalificeert de verstandhouding met
zijn directeuren als ‘professioneel’ en ‘collegiaal’. “Ik
voel me collega, maar wel vanuit een specifieke ver-
antwoordelijkheid. Ik heb de indruk dat er niet veel
afstand is.” Timmermans overlegt regelmatig met de
directeuren en soms ook met leerkrachten. “Je moet
oog hebben voor processen in het onderwijs en zien
dat een dynamisch proces het beste is. Van bovenaf
star van alles opleggen werkt niet. Als je scholen
eigen autonomie geeft en minder vaak een beroep op
hen doet voor bovenschoolse zaken, zijn directeuren
ontvankelijker voor het opstellen van bovenschoolse
kaders en bereid deze te realiseren. Het is een kwestie
van ruimte geven voor schoolspecifieke ontwikkelpro-
cessen en achteraf rekenschap laten afleggen.”

Wensen
Hoewel alledrie de schoolmanagers tevreden zijn met
hun baan, blijft er natuurlijk altijd wat te dromen
over. Wat zijn hun wensen op bestuurlijk gebied? Ze Karin van Aquoy temidden van ‘haar’ directeuren.

Rob van der Mark tijdens de opening van een van zijn scholen.
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taties. Bijvoorbeeld een team bestaande uit de direc-
teur, de bovenbouw- en de onderbouwcoördinator.”

Salarisschaal 14
Een opvallend punt is de salarisstijgingen van mana-
gers en ander bestuurlijk personeel in het primair
onderwijs. Een fenomeen dat al langer in het voortge-
zet en hoger onderwijs speelt. Uit onderzoek van het
ministerie van OCW (de zogenaamde Aandachts-
groepenmonitor 2002-2005) blijkt dat in het primair
onderwijs het aantal bovenschools managers in vier
jaar tijd is gegroeid met bijna vijftig procent naar
1267, terwijl er minder directeuren bij zijn gekomen.
De beloning voor bovenschools managers stijgt: in
2002 was het nog gebruikelijk om in salarisschaal tien,
elf of twaalf te zitten. In 2005 zijn ze al geklommen tot
de schalen twaalf, 13 en 14. Hoe beoordelen de drie
bovenschools managers deze ontwikkelingen? Moet
een bovenschools manager beloond worden met
schaal 14? Timmermans: “Op zich is bestuurlijke
schaalvergroting niet slecht. De bovenschools manager
moet de ontwikkelprocessen van de organisaties wel
kunnen volgen en besturen. Ruimte geven dus, maar
achteraf rekenschap laten afleggen. Ik kan me de angst
voor een te groot en te machtig management wel voor-
stellen, maar onze besturingsfilosofie neemt deze
angst weg. Salarisschaal 14? Dat kan, maar is wel
afhankelijk van de span of control en dient naar mijn
idee door functiewaardering te worden vastgesteld. Je
moet bestuurlijk je plaats weten en laten eiken wat
een verantwoord salaris is.” Van Acquoy reageert: “Ik
ben idealistisch deze baan ingegaan. Je moet zoveel
mogelijk geld overhouden voor in de klas. Ik ben ook
bewust 0,8 fte gaan werken, vier dagen per week. Onze
scholen zijn te klein om een fulltime bovenschools
manager te hebben. Als ik sommige stichtingen zie
met een grote staf met hoge salarissen dan denk
ik toch: dat geld gaat niet naar het primaire proces.

Je moet de menselijke maat aanhouden. Een kleine
stichting met een bovenschools manager met een nor-
maal salaris.” Van der Mark besluit: “In het onderwijs
zie je overal schaalvergroting en daarom zijn boven-
schools managers nodig. Maar salarissen moeten in alle
redelijkheid worden afgesproken. Ik vind zelf ook: je
moet je salaris nog kunnen uitleggen. Maar niet alleen
bovenschools managers drukken op de budgetten. Je
ziet ook dat scholen grote kantoren met management-
ondersteuning inrichten en bijvoorbeeld een controller
in dienst nemen om de financiën in de gaten te hou-
den. Ik zou wel eens willen vergelijken hoeveel andere
besturen uitgeven aan hun bovenschools management.
Zijn we nu het kind met het waterhoofd of valt het wel
mee?” <

maar er moet wel een gevoel van saamhorigheid en
solidariteit zijn tussen de scholen. 
We zijn onafhankelijk van elkaar, maar kunnen ook
wat voor elkaar betekenen. Als de ene school veel goe-
de bovenbouwleerkrachten heeft, wil je zo iemand ook
kunnen inzetten op een andere school, waar zwakke
bovenbouwleerkrachten zijn en er een behoeftige situ-
atie is ontstaan. Dat is geen gemakkelijke opdracht,
want het gaat om een overstijgend belang en dat hoeft
niet perse in het belang van één school te zijn.”

Adjunct overbodig
Door de komst van bovenschools managers vervalt bij
veel scholen de functie van adjunct-directeur. Ook bij
Van Acquoy, Timmermans en Van der Mark bestaat
deze functie niet meer. Hij lijkt overbodig geworden
door de constructie van bovenschools manager, met
daaronder scholen met een eigen directeur en team.
Van der Mark is algemeen directeur van zeven school-
directeuren en elf locaties. Drie kleine locaties heb-
ben gezamenlijk één directeur. Per locatie is er een
locatieleider. “De taken die bij een adjunct horen,
kunnen ook door een directeur gedaan worden. Deze
constructie is voor ons een logische verdeling van
verantwoordelijkheden.” Timmermans werkt tot zijn
tevredenheid met zes integraal schooldirecteuren.
Vier scholen in een dorp, hebben gezamenlijk één
integraal directeur (cluster). Per locatie is er een
teamleider en er zijn voor de vier locaties twee
beheermanagers. “Binnen het cluster begint een
intervisie op gang te komen en velen denken al
schooloverstijgend.” Van Acquoy: “Wij willen flexibel
zijn en hebben ervoor gekozen om geen adjunct-func-
tie te hebben. Het valt bij ons onder de taakdifferen-
tiatie. Iedere school bepaalt in samenspraak tussen
directie, MR en team wat de samenstelling van een
managementteam is. Dit zijn tijdelijke taakdifferiën-
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“Ik voel me collega, maar wel vanuit een specifieke
verantwoordelijkheid”, zegt Thei Timmermans.

Vervolg pagina 11

“Je moet je salaris nog
kunnen uitleggen.”
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Na de publicatie Slimme Strategieën is in januari Stimulerend beoordelen

verschenen. Over de positieve effecten van een beoordelingsgesprek op de

professionele kwaliteit van uw medewerkers.

Met aandacht voor het proces en het gesprek,

achtergronden, beleid, gespreksinterventies en

instrumentarium (op cd-rom). 

Anita Burlet en Trieneke van Manen schreven

deze AVS publicatie op basis van hun jarenlange

ervaring met het invoeren van Integraal Personeels-

beleid in het Nederlandse basisonderwijs.

Prijs: 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden

Bestel nu via www.avs.nl of stuur een mail met uw

adresgegevens naar info@avs.nl onder vermelding

van ‘Stimulerend beoordelen’.

Stimulerend 
beoordelen

goed onderwijs door goed management

Nieuwegracht 1 • Postbus 1003 3500 BA  Utrecht • telefoon 030 2361010 • fax 030 2361036 • e-mail info@avs.nl • www.avs.nl
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Bovenschoolse ambities? 
Kies de opleiding die bij u past!

“I
n steeds meer vacatures voor bovenschools

managers wordt tegenwoordig een passende oplei-

ding geëist of de bereidheid gevraagd om er een te

volgen”, vertellen adviseurs Anneke van der Linde en Carine

Hulscher-Slot. Zij zijn vanuit de AVS verantwoordelijk voor

de opleiding op het gebied van bovenschools management,

die – net als het veld zelf – volop in ontwikkeling is.

De behoefte aan een opleiding voor bovenschools managers

ontstond in de jaren negentig, toen door schaalvergroting

scholen meer gingen samenwerken en er daarom ook op

bovenschools niveau goede leiders nodig waren. De AVS en

Interstudie startten naar aanleiding van vragen uit het veld

in 1998 een opleiding voor bovenschools management. De

Radbouduniversiteit certificeerde deze opleiding – na het

doorlichten van de opleiding – tot Master of Educational

Superintendency. Binnenkort studeert de inmiddels zesde

groep af en in december 2006 volgt de laatste lichting van

deze de goedlopende opleiding. In totaal dragen dan een

kleine 200 afstudeerders deze titel.

Reorganisaties bij de faculteit Onderwijskunde van de Rad-

bouduniversiteit en de zwaarte van de master waren aanlei-

ding om deze opleiding in een nieuw, fris jasje te steken. Na

intensieve voorbereidingen starten vanaf respectievelijk juni

en september 2006 twee nieuwe opleidingen bovenschools

management, een lichte en een zwaardere variant:

• Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe

organisaties (ism Interstudie)

• Master of Management in Education

(ism Tias Business School)

Beide opleidingen zijn geschikt voor (startende) boven-

schools managers, schoolleiders met ambities om ‘boven-

schools’ te werken, cluster- of meerschoolse directeuren

en schoolleiders van complexere organisaties, zoals brede

scholen en speciaal onderwijs. De focus ligt op het aan-

sturen van leidinggevenden.

goed onderwijs door goed management

Leidinggeven aan bovenschoolse en
complexe organisaties

Deze lichtere variant – minder contacturen/zelfstudie en

geen afstudeerwerkstuk – is zowel gericht op persoonlijke

groei, zelfreflectie en competentieontwikkeling als op speci-

fieke managementvaardigheden en kwaliteit van de organi-

satie. Ze wordt gegeven door docenten vanuit de AVS en

Interstudie. U kunt ook losse modules volgen, waarvoor u

een deelcertificaat ontvangt. Afronding van deze opleiding

levert vrijstellingen op voor een deel van de Masteropleiding.

Startdag: 13 juni 2006 (vervolg in schooljaar 2006/2007)

Master of Management in Education
De master is meer wetenschappelijk en theoretisch onder-

bouwd en daarom geschikt voor echte vastbijters. De master

richt zich op het managen van onderwijskundige veranderin-

gen en vernieuwingen en interventies in onderwijsorganisa-

ties. Confrontatie is hierbij het sleutelwoord: met nieuwe

en onverwachte inzichten, ervaringen en ontwikkelingen in

andere sectoren, de toekomst en met internationale ideeën

en praktijkvoorbeelden. De deelnemers ontwikkelen hier-

door een kritische reflectie en een persoonlijke visie. Tias is,

in samenwerking met de AVS, verantwoordelijk voor het

onderwijsconcept van de master. Prof. dr. Dolf van de Berg

is als academic director verbonden aan de opleiding. Hoog-

leraren van diverse universiteiten en docenten vanuit de AVS

zorgen voor de uitvoering. Aan de master is een afstudeer-

werkstuk gekoppeld en succesvolle afronding leidt tot de

titel Master of Management in Education (MME).

Start: september 2006 (afstuderen in 2007)

Voor meer informatie over data, kosten,

aanmelden en het aanvragen van de

brochure kunt u terecht bij de AVS, 

Ellen de Jong, e.dejong@avs.nl
Kijk ook op www.avs.nl
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> Managementrollen en -effectiviteit van integrale schoolleiders
Ontwikkelingen in de onderwijssector hebben de verantwoordelijkheden van school-

leiders doen toenemen. Vaak staat daarbij het concept ‘integraal schoolleiderschap’

centraal: het op een gebalanceerde wijze hanteren van verschillende managementrollen.

Dit zou moeten leiden tot een grotere managementeffectiviteit. Het woord ‘integraal’

is echter problematisch. Integraal schoolleiderschap leidt in de praktijk niet per definitie

tot effectief onderwijsmanagement.

Het leidinggeven aan en het managen van organisa-
ties in het primair onderwijs verandert van karakter.
De afgelopen jaren hebben zich belangrijke ontwik-
kelingen voorgedaan die de complexiteit van het
werk van schoolleiders aanzienlijk hebben vergroot.
Schoolleiders worden geconfronteerd met allerlei
politiek-bestuurlijke, onderwijskundige, maatschap-
pelijke en organisatorische eisen. Fundamentele
veranderingen hebben ervoor gezorgd dat manage-
mentuitdagingen complexer en managementverant-
woordelijkheden groter zijn worden.
Drie zaken dienen hierbij te worden benadrukt. Ten
eerste lijkt het vermoeden gerechtvaardigd dat het
besturen van scholen een ‘verwarrende’ bezigheid is
en dat schoolleiders wel eens ‘worstelende’ managers
kunnen zijn. Zo is het onduidelijk waar schoolleiders
voor staan; wanneer ze het ‘goed’ doen (effectiviteit).
Ook maken de ontwikkelingen duidelijk dat de omge-
ving van onderwijsinstellingen verandert en dat
schoolleiders mee (moeten) veranderen. Tegelijkertijd
wordt echter duidelijk dat veranderingen verschil-
lend uitgelegd kunnen worden. Tot slot hebben
managers in het primair onderwijs genoeg mogelijk-
heden om hun managementaanpak te actualiseren,

maar wordt ook duidelijk dat de mate waarin indivi-
duele managers greep hebben op hun school en om-
geving vermoedelijk uiteenloopt. Het laatste onder-
streept het belang om aandacht te besteden aan de
managementeffectiviteit van individuele schoolleiders.

Managementeffectiviteit
Uit onderzoek (De Wit, 2005) blijkt dat er inderdaad
verschillen zijn waar te nemen in het functioneren van
schoolleiders. Om een indicatie te krijgen van de effec-
tiviteit van het handelen van schoolleiders zijn op
basis van een vergelijkend onderzoek over kenmerken
van effectieve schoolleiders tien stellingen voorgelegd
aan 66 schoolleiders uit het basisonderwijs en speciaal
(basis)onderwijs. Zie pagina 17 voor de tien stellingen
(diverse aspecten van schoolleiderschap) om een
indicatie te krijgen van managementeffectiviteit.

Schoolleiders zijn over het algemeen overwegend posi-
tief tot zeer positief over hun eigen managementeffec-
tiviteit: zij kennen een hoge score toe aan de effectivi-
teit van hun managementpraktijken. De verschillen in
effectiviteit tussen schoolleiders zijn relatief gering.
Dat schoolleiders verschillend oordelen over hun eigen

> Tekst Bas de Wit

Illusies van 
integraal schoolleiderschap

> Thema Baas en bovenbaas
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effectiviteit roept de vraag op welke factoren in ver-
band kunnen worden gebracht met de verschillen
in het meer of minder effectief functioneren van
schoolleiders. Een deel van het onderzoek heeft zich
daarom gericht op de samenhang van zogenaamde
functie-inhoudelijke componenten met management-
effectiviteit. Op basis van het concept ‘integraal
schoolleiderschap’ is onderzocht in welke mate
schoolleiders zichzelf competent vinden om invulling
te geven aan verschillende management- en leider-
schapsrollen (rolcompetentie) en welk belang school-
leiders toekennen aan het vervullen van deze taak-
clusters (rolbelang). De integrale visie op school-
leiderschap gaat uit van de veronderstelling dat een
schoolleider moet kunnen functioneren in verschil-
lende rollen. Voor het effectief leiden van een school
zijn zowel onderwijskundige als administratieve
aspecten, begeleidende en ondernemende aspecten
van belang. Omdat er geen eenduidige, wetenschap-
pelijk verantwoorde beschrijving voorhanden is
van integraal schoolleiderschap, zijn op basis van de
wetenschappelijke literatuur vijf management-taak-
clusters onderscheiden: het communicatieve taak-
domein, een domein met administratieve manage-
menttaken, netwerktaken, human resource manage-
menttaken en onderwijskundige taken. Deze taak-
domeinen zijn representatief voor de rollen die wor-
den geassocieerd met integraal schoolleiderschap.
Zie Taken en rollen van schoolleiders.

Leidinggeven wordt geleid
De effectiviteit van het handelen van schoolleiders en
het vormgeven aan integraal schoolleiderschap wordt
beïnvloed en gestuurd door ontwikkelingen in de
dagelijkse werkomgeving van schoolleiders, maar
ook door een aantal functie-inhoudelijke componen-
ten. Zo blijkt dat het op een integrale wijze aansturen
van scholen in verband kan worden gebracht met
drie dimensies, die in onderlinge samenhang moeten
worden gezien: rolcompetentie, rolbelang en rolfre-
quentie. Hoe competenter een schoolleider zichzelf
vindt met betrekking tot een bepaalde management-
rol (rolcompetentie), des te belangrijker hij of zij die
rol vindt (rolbelang). Ook is het belang dat schoollei-
ders hechten aan de diverse taakclusters van invloed
op de frequentie waarmee schoolleiders deze taken
verrichten. Het belang dat een schoolleider toekent
aan een bepaalde managementrol is van invloed op
zijn of haar tijdsbesteding aan deze rol. Deze uitkom-
sten maken duidelijk dat het analyseren van integraal
schoolleiderschap niet alleen gericht moet zijn op de
tijdsbesteding van schoolleiders, maar ook op hun
rolcompetentie en op rolbelang. Deze drie dimensies
beïnvloeden elkaar direct of indirect. Aanknopings-
punten voor eventuele verbetering in de praktijk
kunnen daarmee op drie dimensies worden gezocht.
Zie figuur op de volgende pagina.

Tien gebruikte stellingen 
(diverse aspecten van schoolleiderschap) uit het onderzoek

om een indicatie te krijgen van managementeffectiviteit.

1 Over het algemeen weet ik op welke manier lesgeven

en leren verbeterd kunnen worden.

2 Ik heb weinig conflicten met personeel.

3 Ik houd de vooruitgang en resultaten van leerlingen

van mijn school structureel bij.

4 Ik vind de samenwerking met ouders erg belangrijk.

5 Ik weet precies waar ik mijn school over drie jaar wil

hebben.

6 Mijn school is er eerst en vooral om kinderen iets

te leren.

7 Ik ben zeer actief in het ondersteunen en stimuleren

van leerkrachten.

8 Ik volg onderwijsvernieuwingen en -verbeteringen

in mijn school nauwgezet.

9 Ik ben sterk betrokken bij wat er in de klassen gebeurt.

10 Als schoolleider vervul ik een belangrijke rol in de

zorg voor een positief schoolklimaat.

(De Wit, 2005)

Taken en rollen van schoolleiders

Communicatief handelen

> Informatie uitwisselen

> Papierwerk

Administratieve managementtaken

> Plannen / coördineren

> Beslissen / problemen oplossen

> Controleren

Netwerktaken

> Interactie met buitenstaanders

Human Resource-taken

> Motiveren / ondersteunen

> Disciplineren / straffen / bekritiseren

> Conflictbeheersing en -hantering

> Personeelsvoorziening

> Training / ontwikkeling

Onderwijskundige taken

> Strategisch ontwikkelen onderwijsbeleid

> Coördineren en aansturen onderwijs

> Uitvoerende taken onderwijs
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Onderzoek naar het takenpakket van schoolleiders is
vaak gerelateerd aan leiderschap en aan de tijdsbeste-
ding van schooldirecteuren aan verschillende taakter-
reinen. Schoolleiders zouden over het algemeen te
weinig tijd hebben om integraal leiderschap waar te
kunnen maken. Een goede balans tussen manage-
ment en leiderschap zou ontbreken. Dit type onder-
zoek wekt de suggestie dat een concept als integraal
schoolleiderschap wordt geëvalueerd en beoordeeld
met normatieve idealen. Om effectief te functione-
ren, zou een schoolleider ideaal gezien aan alle
dimensies aandacht moeten schenken, deze dimen-
sies moeten integreren en aan elkaar relateren.
Doen schoolleiders dat niet, dan zijn ze ineffectief.
De betekenis van ‘integraal’ is dus dat er moet wor-
den gestreefd naar een evenwichtige tijdbesteding en
dat managementeffectiviteit in die balans ligt beslo-
ten. Het woord ‘integraal’ is echter misleidend. Hoe-
wel integraal schoolleiderschap onmiskenbaar zijn
waarde heeft als het gaat om functionele vereisten,
moet worden onderkend dat het gebalanceerd uitvoe-
ren van rollen niet per definitie leidt tot manage-
menteffectiviteit. Bovendien heeft het concept weinig
betekenis voor wat er in de dagelijkse praktijk
gebeurt. Daarin gaat het namelijk juist om spannin-
gen (trade-offs) tussen rollen, waardoor een ideale
balans moeilijk is te bereiken.
In plaats van de nadruk te leggen op de hoeveelheid
tijd die schoolleiders aan verschillende rollen beste-
den, moet het accent juist komen te liggen op de uit-
komst van integraal schoolleiderschap. Het gaat om
het ontwikkelen van een besef bij schoolleiders van
managementeffectiviteit in specifieke, tijd- en plaats-
gebonden situaties, die gevarieerd, dynamisch en
ambigu zijn. Situaties waarin managementeffectivi-
teit niet wordt bereikt door enkel het gebalanceerd
toepassen van managementrollen. <

Vervolgens is het opvallend dat slechts twee van de
vijf rollen die met integraal schoolleiderschap wor-
den geassocieerd in verband zijn te brengen met
managementeffectiviteit. Schooldirecteuren die
hoger scoren op managementeffectiviteit schatten
hun eigen competenties met betrekking tot HR-taken
en onderwijskundige taken hoger in dan schoollei-
ders die – relatief gezien – lager scoren op manage-
menteffectiviteit. En effectief functionerende school-
leiders vinden deze twee managementrollen van
groter belang dan minder effectief functionerende
schoolleiders.
De uitkomsten van het onderzoek impliceren dat niet
alle managementrollen van integraal schoolleider-
schap evenveel bijdragen aan de managementeffecti-
viteit van schooldirecteuren. Dat roept de vraag op
naar de betekenis van een aantal managementrollen
en competenties in relatie tot managementeffectivi-
teit. Managementrollen of competenties die niet zijn
gerelateerd aan effectiviteit verdienen bijvoorbeeld
minder prioriteit.

Relativering integraal schoolleiderschap
Er zijn dus niet alleen vraagtekens bij de inhoud van
integraal schoolleiderschap, maar ook de betekenis
ervan voor dagelijkse werkzaamheden van schoollei-
ders moet worden gerelativeerd. Managementconcep-
ten als integraal schoolleiderschap moeten namelijk
worden vertaald en via dagelijks gedrag tot leven
worden gebracht. In de praktijk is er eerder sprake
van een spanningsvolle interactie tussen de rollen,
krachten en dilemma’s waarmee schoolleiders zich
geconfronteerd zien dan van het gebalanceerd invul-
len van verschillende managementtaken. Het is daar-
om de vraag in hoeverre integraal schoolleiderschap
daadwerkelijk een handreiking biedt tot effectief
dagelijks handelen.

Figuur Onderzochte verbanden (dubbele pijlen) tussen rolcompetentie, rolbelang, rolfrequentie

en invloed op managementeffectiviteit (enkele pijlen)

Rolcompetentie

5 rollen

Rolfrequentie

5 rollen
Rolbelang

5 rollen

Management
effectiviteit
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> De gevaren van micromanagement
Leiderschap is er in talloze gedaantes. De ene vorm is wat geschikter voor een grote

school en de andere vorm is meer geschikt voor een kleine, knusse, gezellige school. Het

gaat niet om goed of fout. Het gaat erom waar de schoolleider nog grip op wil hebben. Eén

van de varianten is ‘micromanagen’. De micromanager bemoeit zich overal mee. Voordeel

daarvan is dat hij of zij van alles op de hoogte is. Nadeel: het hoofd loopt snel over.

De goede voornemens beginnen alweer te slijten. De
waan van de dag neemt bezit van ons en de directeur
probeert het hoofd boven water te houden. De een
vindt het heerlijk om weer eens een dag voor de
groep te staan en de ander staat gewoon het grootste
deel van de dag voor de groep. De bovenschools
manager ziet wellicht niet eens meer kinderen in een
groep.
En dan al die zaken die men ernaast moet doen! Kort-
om, de directeur – integraal of niet – bestaat niet. Het
zijn er een heleboel en ze zijn allemaal verschillend.
Hoe zit het met de verantwoordelijkheid die zij op
hun schouders voelen rusten? Of u nu een aantal
scholen aanstuurt als bovenschools manager of u
bent directeur van een kleine plattelandsschool: u
heeft allemaal te maken met hetzelfde dilemma. Hoe
zorg ik ervoor dat alles loopt zoals het lopen moet?

Delegeren en loslaten
Als er een ding is wat we allemaal geleerd hebben
dan is het om verantwoordelijkheid te nemen. Of het
nu het verzorgen was van ons huisdier toen we klein
waren of het zorgen voor onze kinderen nu we wat
groter zijn. We hebben het geleerd van onze opvoe-
ders en we geven het met veel plezier weer door.
Verantwoordelijkheid rust op de een wat zwaarder

> Tekst René van Eijk � Dimitri van Overbeek

Het dilemma 
van de schoolleider

> Thema Baas en bovenbaas
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schaal dan ook. Neem de tijd die het nodig heeft, zodat het
later minder tijd nodig heeft.
• Zorg voor kwaliteit
Micromanagers geloven vaak dat zij meer weten en –
wat nog belangrijker is – beter zorgen voor hun per-
soneel. Het lijkt er soms op dat zij gelijk hebben,
maar het is een neerwaartse spiraal.
Natuurlijk creëert micromanagement geen echte
zombies. Wat er echter wel gebeurt, is dat hij of zij
het ‘zombieïsme’ laat bestaan of laat ontwikkelen op
de werkplek. Als wij de ‘zombies’ naar huis volgen,
zien we dat het gedrag verdwijnt als sneeuw voor de
zon. De ogen lichten op en de hersenen vertonen een
opvallend frisse activiteit. Wat is er gebeurd met de
effecten van micromanagement?

Kenmerken
Een micromanager heeft een aantal op het eerste oog
aantrekkelijke competenties en het zou zomaar kun-
nen dat een micromanager ook binnen uw organisa-
tie actief is en de school lijkt ook nog eens prima te
draaien... Wat zijn de elementen die de microma-
nager maken?

• De micromanager is er trots op dat hij of zij overal
bovenop zit. Niets ontgaat de micromanager. Tot
op de details nauwkeurig weet hij of zij wat er in
de organisatie omgaat.

• De micromanager is ervan overtuigd dat hij de
werkzaamheden van de medewerkers ook kan uit-
voeren (en zelfs beter).

• De micromanager prijst zichzelf gelukkig met het
feit dat hij of zij regelmatig communiceert met zijn
medewerkers en hen vraagt gedetailleerd en volle-
dig te rapporteren, zodat de micromanager goed op
de hoogte is van wat er speelt.

dan op de ander. De ene directeur is zich wat meer
bewust van de verantwoordelijkheid dan de ander en
gaat daar ook anders mee om. Verantwoordelijkheid
die de directeur geheel zelf draagt en niet deelt is
loodzwaar. Deze persoon is een druk en intens bezig
baasje. Vaak laat hij of zij de medewerkers geen
ruimte: stel je voor dat het uit de hand loopt! Hij of
zij is immers verantwoordelijk voor het totale gebeu-
ren en het lijkt noodzakelijk dat kennis van alles
wat er plaatsvindt binnen de organisatie essentieel is.
Alles loopt gesmeerd, want alle touwtjes zijn in goede
handen. Alleen is deze leidinggevende in het week-
end wel opvallend vaak heel moe.
Iedereen is volwassen geworden door op een gegeven
moment verantwoordelijkheid te nemen voor al zijn
doen en laten. Het is niet geheel onverstandig deze
handelswijze ook op de medewerkers van toepassing
te laten zijn. Mensen kunnen pas echt volwassen han-
delen als zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen
voor hun handelen. Het lijkt bijna een open deur.

Zombies
Vraag honderd directeuren wat zij liever hebben:
medewerkers die denken of gedachtenloze zombies
die reageren (maar dan ook zeer voorspelbaar) zoals
van hen verlangd wordt. Het antwoord op deze vraag
zal ongetwijfeld leiden tot antwoorden als: ‘Wat een
belachelijke vraag. Wij hebben slimme mensen in
dienst die wij de ruimte geven om hun werk te laten
doen.’ En geen enkele directeur zal zijn of haar
managementstijl definiëren als micromanagement.
Graven wij echter dieper, dan blijkt iets heel anders.
Vraag directeuren of hun medewerkers dezelfde
beslissingen kunnen nemen als zijzelf en ze beginnen
te twijfelen. Vraag directeuren of zij het werk van
hun medewerkers kunnen overnemen en velen zul-
len met de nodige trots zeggen: ‘Jazeker!’

Kent u een micromanager? Of bent u er wellicht zelf
een? Zijn alle micromanagers slecht en zinloos bezig?
Nee, gelukkig niet. Ze zijn het ook niet uit onwil,
maar hebben gewoon hart voor de zaak. De meeste
micromanagers zijn gedreven en laten zich leiden
door de volgende zaken:

• Niet genoeg tijd
De tijd nemen om medewerkers allemaal te voorzien
van de juiste data, kennis en vaardigheden die nood-
zakelijk zijn om goed werk te leveren, kan een luxe
zijn die directeuren zich niet kunnen veroorloven.
Dat denken ze in ieder geval. En dat terwijl het zeer
aantrekkelijk is om het gewoon te doen. Op welke

Verantwoordelijkheid die de
directeur geheel zelf draagt en
niet deelt is loodzwaar.
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goed onderwijs door goed management

Kennis delen op www.avs.nl

Meepraten 
over primair onderwijs?

Via het onderdeel Kennis Delen op het AVS Scholenportaal kunt u meepraten over allerlei actuele zaken in het
primair onderwijs. Meer informatie over hoe en wat leest u in de bijsluiter. Op 28 januari 2006 ontvangt u van
ons een e-mail met uw persoonlijke inlogcode, waarmee u toegang krijgt tot het onderdeel Kennis Delen.

Kader Primair Special 
goed ontvangen
De Kader Primair Special – over de wenselijkheid van een

sectororganisatie primair onderwijs – die vlak voor de kerst

op de deurmat viel, is goed gevallen bij de leden en overige

lezers. Met name de toekomstvisie van de AVS in het belang

van het primair onderwijs en de noodzaak tot eenheid in ver-

tegenwoordiging werd breed gewaardeerd. Verder was er lof

voor het feit dat de AVS in alle openheid met haar leden in

gesprek is over de te volgen koers, waarin continuïteit van

de belangenbehartiging centraal blijft staan. 

“Uit de plannen spreekt visie en lef”, was een van de reac-

ties. Een andere lezer reageerde met: “Uitgebalanceerd

ideeën en de juiste toon, mijn complimenten.” De compli-

menten kwamen niet alleen van AVS leden, maar ook van

beleidsmakers vanuit het ministerie, besturenorganisaties

en adviseurs die actief zijn in het primair onderwijs. In een

volgende Kader Primair zal wederom aandacht besteed wor-

den aan de wens om tot een sectororganisatie te komen. <
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te ontwikkelen binnen hun werk; ruimte om hun her-
sens te gebruiken en hen net als de kinderen in de
groep uitdagingen te laten aangaan. Zeer waardevol.
Maar... de directeur is toch de baas?! Hij hoort toch
het meest betrokken te zijn bij de (school)organisatie?
Wellicht is de directeur directeur, omdat hij of zij zo
graag directeur wilde zijn. Daar is helemaal niets mis
mee, maar het betekent niet noodzakelijkerwijs dat
hij of zij beter is in het vak van onderwijzen dan de
medewerkers. Misschien is de directeur alleen maar
beter in ondersteunen en het letten op de finesses
dan in lesgeven. Misschien bezit de directeur wel heel
andere capaciteiten en competenties dan het omgaan
met pedagogische en didactische processen. Het zou
zomaar kunnen.

Vicieuze cirkel
Zo draait de micromanager maar rond in de draaimo-
len van alledag. En laat zich meeslepen door de drang
naar perfectie en beheersing. De micromanager
gelooft in zichzelf, maar gelooft hij of zij ook echt in
de competenties van de medewerkers? De echte
micromanager dient een leap of faith te maken: geef
de verantwoordelijkheid, geef de informatie en inves-
teer in verantwoordelijkheid. Vervolgens komen we
terug bij de kern: maak de keuze tussen werken of lui-
steren. Niemand is gebaat bij stress. Mensen willen
graag een dijk van een prestatie neerzetten. Daar
krijgen ze het warm van en daar hebben ze ruimte
voor nodig. <

• De micromanager gelooft dat een leidinggevende
meer kennis en vaardigheden heeft dan de mede-
werkers en daarom beter in staat is om beslissingen
te nemen.

• De micromanager weet zeker dat hij of zij meer
zorg en aandacht besteedt aan de zaken die op
school spelen dan de medewerkers.

Zelfs als er slechts bij één van de vier stellingen (al is
het zwak) herkenning is, dan loopt u minimaal het
risico met een micromanager te maken te hebben. De
volgende waarschuwing is bedoeld voor mensen die
vooral geen micromanager willen zijn: Wees voorzichtig
met de opdrachten die u geeft, want als u zich met een
bepaald onderwerp bemoeit, is de kans groot dat u zich
daar ALTIJD mee moet blijven bemoeien.

Voorkomen is beter dan genezen
Binnen het leiden van organisaties, waaronder scholen,
zijn twee drijvende krachten actief: zorg voor kwaliteit
en de noodzaak om zo effectief mogelijk met tijd om te
gaan. Daarbij is het van essentieel belang om de tijd te
nemen. De directeur dient ervoor te zorgen dat de
medewerkers getraind zijn om bepaalde taken uit te
voeren, waarvan de directeur vindt dat zij ze moeten
uitvoeren. En als zorg en nauwkeurigheid belangrijk
zijn, dan krijgt de directeur wat de directeur creëert. Als
de (micro)manager medewerkers behandelt als zombies
dan doen ze wat er van hen verlangd wordt en tonen
geen eigen initiatief en creativiteit meer. Soms is er
niet meer nodig dan mensen de kans geven om zich
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“Het kan wel eens lastig zijn wanneer je bij het leer-
lingzorgteam met verschillende partijen om de tafel
zit. Het team vergadert eens per vier weken of soms
eens per veertien dagen. We proberen zo snel moge-
lijk de juiste zorg op de leerling af te stemmen, maar
dat lukt niet altijd. Binnen het zorgteam vergeet men
soms wie er de ‘baas’ is. Hulpverlenende instanties
hebben soms het gevoel dat zij het belangrijkste zijn,
dat is lastig. Want de coördinerend IB’er is met de
IB’er van de betreffende school verantwoordelijk voor
het zorgtraject binnen het zorgteam. Zij zouden de
macht moeten hebben. Maar een psycholoog heeft
bijvoorbeeld ook zijn eigen ideeën en wil die door-
voeren. Deze externe partijen vergeten wel eens dat
ze ingehuurde krachten zijn. De school blijft altijd
verantwoordelijk voor de leerling. De rest is dienst-
verlenend en niet leidend. Het gebeurt regelmatig dat
de agenda van een psycholoog zo vol zit, dat het zes
weken duurt voordat een leerling onderzocht kan
worden. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Zoiets
geeft de coördinerend IB’er dan aan mij door. Als ik
dan de telefoon pak, blijkt het toch mogelijk om bin-
nen veertien dagen een onderzoek te doen of zelfs
een traject af te ronden.”

Op één lijn
“We hebben overigens een uitstekend contact met de
schoolarts, maar die kijkt toch weer anders naar de

kinderen. Wij proberen om alle externe partijen
meer op een lijn te krijgen met de onze: de lijn van
het onderwijs. Daarom zijn we in Leeuwarden bezig
met de Zorgmonitor, een initiatief vanuit de gemeen-
te Leeuwarden om verschillende instanties om de
tafel te krijgen. Wanneer er meer overleg komt tus-
sen de hulpverlening, jeugdgezondheidszorg en het
onderwijs, krijg je zicht op wat er speelt. Maar dat is
een lastig proces. Nu ben je soms afhankelijk van
informatievoorziening van ouders om te weten welke
instanties er bij een leerling betrokken zijn. Dan
werk je binnen de school aan een zorglijn, maar dan
blijkt dat er aan de achterkant aan een andere zorg-
lijn wordt gewerkt. Het is soms lastig om die infor-
matie boven tafel te krijgen. De jeugdhulpverlening
neemt niet standaard contact op met de school.
Eigenlijk zou dat wel moeten, maar dat heeft volgens
mij te maken met belangenverstrengeling. Zo hebben
we bijvoorbeeld in een wijk te maken gehad met
een zedenzaak, waarbij ook leerlingen van Proloog
betrokken waren. Je ziet dat de hulpverlening dan
zaken naar zich toetrekt. Slachtofferhulp, maatschap-
pelijk werk en de jeugdhulpverlening hebben er
belang bij om betrokken te zijn. Voor hen zijn het
gewoon cliëntcontacten, dus inkomsten.
Voor de school ligt het belang bij de leerlingen en het
goed informeren van de ouders. Vanwege de moei-
lijke situatie in de groep hebben we extra formatie

> Tekst Andrea Linschoten

”Het kind raakt 

buiten beeld”
> Verantwoordelijkheden leerlingenzorg vanuit bovenschools perspectief
Als het om leerlingenzorg gaat, zit een school regelmatig met verschillende partijen om

de tafel. De school is eindverantwoordelijk voor de leerling, maar hoe krijg je alle neuzen

dezelfde kant uit? Welke conflicten levert dat op en wie is uiteindelijk de baas? Sijbe de Jong,

lid van de algemene directie van Stichting Proloog uit Leeuwarden gaat vanaf augustus

zijn kansen grijpen.

> Thema Baas en bovenbaas
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ingezet en schoolmaatschappelijk werk ingeschakeld.
Dat kost alleen maar geld. Niets ten nadele van de
andere partijen – vanuit hun optiek hebben ze
natuurlijk ook het beste voor met de kinderen – maar
door deze belangenverstrengeling is bijvoorbeeld de
informatie-uitwisseling zeer beperkt. Scholen hebben
daar last van bij het bepalen van een zorglijn.”
“Een ander voorbeeld is dat een leerling bij het zorg-
team wordt aangemeld en er psychologisch onder-
zoek nodig is. Soms is er dan al een psychologisch
onderzoek gedaan, maar krijg je dat niet te horen. Of
je krijgt het van ouders wel te horen, maar je krijgt
de gegevens niet boven tafel. Dan wil de psycholoog
de gegevens niet kwijt, het is zijn eigen onderzoek.
Daar zit natuurlijk ook een financieel belang.
Het psychologisch onderzoek geeft trouwens regel-
matig aanleiding tot conflicten. Wanneer een kind
wordt aangemeld bij een externe instantie, wordt dat
pas behandeld als er een psychologisch onderzoek is
gedaan. Ze hebben zelf psychologen in dienst, maar
de school moet daar dan voor zorgen. Wat ze ouders
niet vertellen is dat het ons gewoon geld kost. De
ouder zit dan tussen de school en de hulpverlenende
instantie. Wij hanteren het uitgangspunt dat wan-
neer ouders buiten de zorglijn van Proloog iets wil-
len, de school daar niet voor betaalt. Wanneer de
school vindt dat het in het belang van het functione-

ren van een leerling een psychologisch onderzoek
noodzakelijk is, kan dat altijd op kosten van Proloog
Natuurlijk is er wel een groot grijs gebied. Maar als
ouders een onderzoek willen omdat het kind thuis
problemen heeft, dan gebeurt dat niet op onze kos-
ten. Hetzelfde geldt voor logopedie of maatschappe-
lijk werk. Wanneer dat in onze zorglijn past, kan een
leerling gebruik maken van de mensen die voor Pro-
loog werken. Als ouders naar een andere instantie
willen, is dat prima. Maar dan kunnen wij dat niet
vergoeden. Voor ons staat het belang van het kind
altijd voorop, maar de ouders blijven verantwoorde-
lijk voor de opvoeding. Dat levert nog wel eens een
spanningsveld.”

Meer zeggenschap
“Onderwijsbegeleidingsdienst Cedin is van goede wil
en we proberen te sturen binnen de kaders die wij
wensen, maar er speelt ook een commercieel belang.
We hebben nog geen grip op de geldstroom, maar dat
wordt vanaf 1 augustus 2006 beter. Dan gaat een
gedeelte van de ministeriële en gemeentelijke gelden
direct naar het bestuur, waardoor we meer zeggen-
schap krijgen. Als we dat wensen, kunnen we onze

Sijbe de Jong en Proloog

Sijbe de Jong vormt sinds januari 2002 samen met

collega Jan de Vos de algemene directie van Proloog

(Primair Openbaar Onderwijs Leeuwarden). Alle scholen

voor primair openbaar onderwijs binnen de gemeente

Leeuwarden (Leeuwarden, Goutum, Lekkum en Wirdum)

vallen onder deze organisatie. Het betreft zestien basis-

scholen en een school voor speciaal onderwijs.

Proloog telt 450 personeelsleden en een kleine vier-

duizend leerlingen. Jan de Vos houdt zich voornamelijk

bezig met regelgeving, huisvesting en personeelszaken.

Sijbe de Jong richt zich onder andere meer op de inhoude-

lijke kant: het onderwijs en leerlingenzorg. Binnen het zorg-

plan van het samenwerkingsverband zijn logopedie en dys-

lexie de speerpunten. Een coördinerend IB’er van Proloog

draagt zorg voor het leerlingzorgteam, waarbij altijd een

IB’er van de betreffende school, een psycholoog, een

schoolarts, een ambulant begeleider van het samenwer-

kingsverband en soms een schoolmaatschappelijk werker

betrokken zijn.

Voordat De Jong lid werd van de algemene directie van

Proloog was hij bovenschools directeur van het openbaar

onderwijs in Tytsjerksteradiel. De gemeente die landelijke

bekendheid kreeg door het project ‘Meer met hetzelfde’

en waar de eerste bovenschoolse directie van Nederland

werd gevormd.

De ambitie van Sijbe de Jong ligt in het creëren van de

juiste voorwaarden om de scholen de gelegenheid te geven

de kinderen de beste kansen te bieden. “Uiteindelijk draait

alles om de leerlingen en hun welzijn en welbevinden.”

Lees meer op www.proloogleeuwarden.nl

“We overwegen om zelf mensen in dienst te nemen, zodat we
niet meer afhankelijk zijn van externen”, meldt de Jong. 

“Voor de hulpverlening zijn
het gewoon cliëntcontacten,
dus inkomsten.”
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diensten dreigen hierdoor wel werk te verliezen. Het
gaat om uitstekende vakmensen, maar de prijzen
zijn gewoon te hoog. Een vrijgevestigd psycholoog is
goedkoper dan iemand die ik moet inhuren via de
begeleidingsdienst.
Vooruitlopend op augustus 2008 – als het geld voor
de schoolbegeleidingsdiensten helemaal naar de
scholen gaat – gaan we in Leeuwarden al met ver-
schillende schoolbesturen om de tafel om te kijken
wat we samen kunnen doen op het gebied van gerich-
te leerlingenzorg. Als het dan zover is, hebben wij
een zorgplan klaarliggen.”

Van het hart
“Wat me nog van het hart moet is dat binnen het
rijks- en gemeentelijk beleid zoveel verschillende
financiële trajecten, verantwoordingstrajecten en
monitoringstrajecten zijn, dat ik bang ben dat de kin-
deren uit beeld raken. In Leeuwarden lopen tien of
elf monitoringssituaties op onderwijsgebied, waarbij
verschillende geldstromen betrokken zijn. Zoals de
geldstroom voor VVE, voor veiligheid, voor stimule-
ring schoolmaatschappelijk werk. Geld wordt bijvoor-
beeld toegekend aan het samenwerkingsverband en
Proloog moet dan weer een plan indienen. Ik vind dat
zo omslachtig. Zorg er toch voor dat de schoolbestu-
ren dat geld direct krijgen. Nu vertraagt alles en raakt
het kind uit beeld.” <

eigen keuzes maken en meer invloed op het zorgbe-
leid gaan uitoefenen. Nu is het allemaal te veel geïn-
stitutionaliseerd, waardoor het in veel gevallen veel
te lang duurt. Wij willen dat veel sneller. De periode
vanaf het constateren van een zorgbehoefte tot de
uitvoering van die zorg kan soms wel een jaar duren.
Eigenlijk moet binnen zes weken duidelijk zijn wat
er aan de hand is en moet de zorg gestart zijn. Nu zit
je vast in procedures en ben je afhankelijk van ande-
re partijen. Daardoor gaat het allemaal veel te traag.

We overwegen om straks zelf mensen in dienst te
nemen, zodat we niet meer afhankelijk zijn van
externen. We kunnen dan een basispakket bieden
met bijvoorbeeld een orthopedagoog, psycholoog,
schoolmaatschappelijk werk en een logopedist. Pro-
loog doet nu zeventig psychologische onderzoeken op
jaarbasis, voor duizend tot elfhonderd euro per stuk.
Voor dat geld kan ik ook iemand aanstellen die gelijk
ook andere dingen kan doen. Zoals leerlingen obser-
veren in de klas, direct met een leerling aan de slag
gaan of leerkrachten ondersteunen. Begeleidings-

“Zorg ervoor dat de
schoolbesturen dat geld
direct krijgen.”

Vervolg pagina 25

Uw advertentie in Kader Primair

en Kadernieuws wordt gelezen door

ruim 5000 schoolleiders
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Niet opgepikt
“Echter”, vervolgt Valkestijn, “als we de motie goed
lezen staat er dat scholen met ingang van januari
2007 worden verplicht om opvang te bieden tussen
7.30 en 18.30 uur óf faciliteiten moeten bieden waar-
binnen andere partijen dat doen en dat alles geldt
alléén als de ouders erom vragen.” Het punt van faci-
liteiten bieden is door de media niet opgepikt en juist
dit aspect is volgens Valkestijn cruciaal. “Voorzover

> Knelpunten en good practice
Voor- en naschoolse kinderopvang is al jaren een hoofdbreker voor menig schoolbestuur

en de nieuwe wet lijkt het er voorlopig niet makkelijker op te maken. Onlangs discussieerde

de Commissie Onderwijs van de AVS met deskundige Marja Valkestijn, hoofd Expertise-

centrum Brede School van NIZW Jeugd, over de rol van schoolleiders in de buitenschoolse

opvang. Een verslag en twee voorbeelden van good practice.

“Al jaren worstelen veel scholen met het regelen van
goede opvang”, begint Valkestijn. “Zelfs de tussentijdse
opvang, het lunchuurtje, is nog steeds een zorgenkindje.
Veel kinderen hebben een hekel aan het overblijven
op school.” Valkestijn plaatst grote vraagtekens bij de
mogelijkheid om de voor- en naschoolse opvang goed te
organiseren, gezien het feit dat de tussentijdse opvang
ook nog steeds niet goed geregeld is. Logisch dat de inge-
diende motie dan ook zoveel discussie teweeg brengt.

> Tekst Danielle Arets

Opvang
– een zorgenkindje

Good practice (1)
Kantoortijdenschool Bikube, Hoofddorp

Om 7.00 uur opent ’t Bijtje in Hoofddorp haar deuren. Rond 7.15 uur

vangen groepsleidsters, en met grote regelmaat ook directeur Anne-

ke Slegers, de eerste kinderen op met een licht ontbijtje. Daarna

druppelen mondjesmaat meer kinderen binnen die gezamenlijk

om 8.20 uur naar de groepen van de Bikube worden gebracht. Na

schooltijd om 15.00 uur is ’t Bijtje opnieuw, tot 18.00 uur, geopend

voor de opvang.

Kantoortijdenschool Bikube heeft de buitenschoolse opvang goed

geregeld. “Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan”, aldus

directeur Slegers. Inmiddels bestaat kinderopvang ’t Bijtje bijna zes

jaar. “In de jaren voor de start zijn wij op zoek gegaan naar allerlei

mogelijke oplossingen en uiteindelijk hebben we voor deze vorm

gekozen, waarbij we nadrukkelijk de opvang in eigen hand houden. 

Er worden geen kinderen opgevangen van andere scholen.

De regels in de Bikube en bij ’t Bijtje zijn gebaseerd op hetzelfde

pedagogische beleidsplan, waardoor kinderen zich de hele dag vei-

lig en vertrouwd voelen. Wel is ervoor gekozen om de buitenschool-

se opvang onder te brengen in een eigen stichting, want het perso-

neel van de opvang valt niet onder de CAO Onderwijs. De stichting

regelt ook de financiën. We rekenen zes euro per uur per kind voor

de voor- en naschoolse opvang en de tussenschoolse opvang rege-

len we zelf op school. De gemeente heeft toestemming gegeven om

twee lokalen te onttrekken aan de onderwijsbestemming. De tus-

senschoolse opvang is ook goed georganiseerd en wordt geregeld

door een coördinator die een groot aantal vrijwilligers aanstuurt.

De kinderen kunnen het hele jaar op alle lange schooldagen over-

blijven,” aldus Slegers. Tot slot geeft bezige bij Slegers ook voor-

lichting aan ouders over hoe ze de kosten voor kinderopvang kun-

nen terugvorderen bij de belasting. <
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ik weet zijn er slechts twee scholen in Nederland die
de opvang helemaal zelf regelen. Alle andere scholen
kiezen voor samenwerking met andere partijen, zoals
een stichting kinderopvang of een welzijnsinstelling.
Binnen Brede Scholen, al dan niet onder één dak, is
hier al de nodige ervaring mee opgedaan.
Verder staat er in de motie dat er alleen buitenschool-
se opvang geregeld moet worden als ouders daar zelf
om vragen. Hoe groot is die behoefte? 
Valkestijn somt de cijfers op: hoewel negentig procent
van de moeders blijft werken bij de geboorte van het
eerste kind, blijkt dat slechts zeven procent van die
kinderen naar de naschoolse opvang gaat. Aan voor-
schoolse opvang blijkt slechts mondjesmaat behoefte.
Schoolleider Niek van de Mark merkt op dat deze cij-
fers moeten worden gecorrigeerd, omdat de meeste
moeders in Nederland parttime werken en de opvang
zelf regelen (binnen het sociale circuit). “Bovendien is
het een kip-ei kwestie”, vult Valkestijn aan. “Als de
opvang beter en goedkoper geregeld zou zijn, zou
de vraag stijgen.” Uit onderzoek blijkt echter dat die
correlatie niet per definitie zo eenduidig is.

Wensen
Hoewel er dus niet en masse voor opvang gekozen
wordt, hebben veel ouders wel veel wensen. Zo willen
ze dat hun kinderen na schooltijd vrij en rustig,
onder vertrouwd toezicht, kunnen spelen of kunnen
deelnemen aan muzikale of sportactiviteiten. Nu zijn
deze circuits vaak allemaal gescheiden en regelen
veel ouders ‘op de achterbank van de auto’ dat hun
kinderen al deze activiteiten kunnen uitvoeren. Het
zou echter goed zijn als scholen in samenwerking
met andere organisaties de opvang gecombineerd
met verschillende buitenschoolse activiteiten kunnen
aanbieden. Sommige (kantooruren)scholen werken
met combifuncties van onderwijsassistent en leidster
tussen- en naschoolse opvang.

Onderscheid tussenschoolse opvang 
en voor/naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (TSO) en voor/ naschoolse opvang

(VNSO) hebben veel gemeen, maar zijn ook in een aantal

opzichten verschillend. De belangrijkste overeenkomsten

en verschillen op een rijtje:

• Ministeriële verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor TSO valt sinds één jaar onder

het ministerie van OCW. Oorspronkelijk lag kinderopvang bij

VWS. De voorstellen voor VNSO worden momenteel gedaan

door OCW in samenwerking met SZW.

• Wetgeving

Voor TSO geldt dat reeds in 1983 in de lager onderwijswet is

vastgelegd dat scholen hun ruimten beschikbaar moesten

stellen voor het overblijven. Het wetsartikel is in 1986 uit-

eindelijk terechtgekomen in de Wet op het Primair Onder-

wijs (WPO). Sinds 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang

van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de

financiering van kinderopvang. Recentelijk is het kabinets-

besluit genomen scholen verantwoordelijk te stellen voor

het (laten) organiseren van VNSO op scholen.

In de WPO wordt niet gesproken over kwaliteitscriteria bij

het overblijven. Er worden geen eisen aan de ruimte gesteld.

Ook wie toezicht moet houden is niet vastgelegd. Het wet-

gevingstraject voor VNSO zal naar verwachting eind 2006

rond zijn. Wanneer scholen dit willen uitbesteden aan

erkende kinderopvangcentra, geldt de Wet Kinderopvang.

De verantwoordelijkheid voor het overblijven op schoolni-

veau wordt per 1 augustus 2006 een verantwoordelijkheid

van schoolbesturen. Daartoe moet artikel 45 van de WPO

aangepast worden. Nu staat in dat artikel dat schoolbestu-

ren alleen ruimte beschikbaar moeten stellen en een aan-

sprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten, als er behoef-

te aan TSO is.

• Financiering

Ouders betalen zelf voor het overblijven. Het Rijk biedt een

inkomensafhankelijke tegemoetkoming in geval van VNSO.

De wet veronderstelt dat de werkgevers van beide ouders

elk één zesde deel van de kinderopvangkosten vergoeden.

Dat is dus samen een derde deel van de totale kosten voor

kinderopvang. Om scholen voor te bereiden op hun verant-

woordelijkheid en te ondersteunen bij het realiseren van

VNSO, trekt de overheid (vooralsnog) onvoldoende geld uit.

Hoeveel exact nodig is, is niet bekend. Dit is een van de

gespreksonderwerpen met initiator van de motie Bos/

Van Aarsten over kinderopvang, VVD’er Eric Balemans.

Zie verderop in dit nummer. <

Marja Valkestijn: “Extra gelden inzetten voor het
aanpakken van schoolgebouwen.”
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Good practice (2)
Vensterschool Stadspark, Groningen

Een schoolvoorbeeld, dat is Vensterschool Stadspark in Groningen

letterlijk en figuurlijk. Drie verschillende organisaties – de school, de

stichting kinderopvang en het buurthuis – werken niet alleen goed

met elkaar samen, maar zijn ook nog eens gevestigd op één groot

terrein. De school, de peuterspeelzaal en het buurtcentrum zijn zelfs

recent met een gang aan elkaar verbonden en de kinderopvang

bevindt zich daar weer op een steenworp afstand van. Alle gebou-

wen lenen zich bovendien voor multifunctioneel gebruik, zodat loka-

len soms ingezet worden voor de opvang, of het buurthuis kan die-

nen als vergaderruimte. 

Zeven jaar geleden sloegen de verschillende organisaties de handen

ineen en startten een verregaande samenwerking. Locatiemanager

Janny Reitsma: “We wilden heel nadrukkelijk ‘doorlopende opvang’

bieden, waarbij kinderen gedurende de hele dag te maken hebben met

dezelfde regels, dezelfde gebouwen en dezelfde gezichten.” Kinderen

kunnen nu vanaf 7.00 uur ’s ochtends tot 19.00 uur ’s avonds worden

opgevangen. Bovendien kunnen ze kiezen uit een scala van buiten-

schoolse activiteiten, aangeboden door het buurtcentrum. Daarnaast

is er een multidisciplinair activiteitenteam, waarin naast de cultuur-

coördinator van de school ook de sportcoördinator en iemand van

het buurtcentrum vertegenwoordigd zijn. “Soms worden ook de

buurtverenigingen of het bedrijfsleven betrokken bij de activiteiten”,

vertelt Reitsma. “We kunnen dit alles alleen doen met steun van de

gemeente Groningen. Jaarlijks krijgen we geld voor buitenschoolse

activiteiten en ook mijn baan wordt door de gemeente betaald. Ik

weet dat we daarmee in een ongelofelijke luxepositie zitten. Hopelijk

nemen andere gemeenten er een voorbeeld aan.” <

Hutje mutje
De meeste schoolgebouwen zijn echter helemaal niet
uitgerust voor het bieden van opvang. “We kennen
allemaal die taferelen wel tijdens de tussenschoolse
opvang, waarbij kinderen hutje mutje in een klaslo-
kaal hun boterhammetjes moeten opeten. En knijpen
voor dat lunchuurtje de ouders nog wel eens een oogje
dicht, voor de buitenschoolse opvang willen ze echt
ruimte voor hun kind,” aldus Valkestijn. Er is echter
door het ministerie nauwelijks extra budget vrijge-
maakt voor de aanpassing van schoolgebouwen. Dat
maakt dat kinderen vaak na school naar een andere
locatie moeten worden gebracht. Dit is volgens de aan-
wezige schoolleiders een van de grootste knelpunten
en behoeft ook zeker binnen de AVS grote aandacht.

Competenties
Ook voorziet men problemen omdat de overheid
heeft nagelaten kaders te formuleren. “Er is wel tot
op de millimeter vastgelegd hoeveel ruimte een kind
in een klaslokaal moet hebben, maar er staat niets op
papier met betrekking tot de opvang. Daardoor ont-
staat er straks een enorme wildgroei.” Voor de offi-
cieel geregistreerde kinderopvang volgens de Wet
Kinderopvang zijn er wel regels. De huidige vrijheid
wordt echter door een aantal aanwezigen juist als erg
prettig ervaren: “We willen toch juist autonomie; we
willen zelf oplossingen zoeken die het beste bij onze
school passen. De uitdaging ligt in het vinden van de
juiste samenwerkingspartners.” De meeste schoollei-

ders zijn van mening dat de school initiator moet zijn
van de buitenschoolse opvang, maar niet alles zelf op
zich moet nemen. Daarbij komen er wel extra taken
op het bordje van de schoolleider. Er moet volgens de
Commissie Onderwijs aandacht besteed worden aan
het verwerven van deze extra competenties. Valkestijn
is het hier volmondig mee eens en wijst erop dat er
onderzoek is gedaan naar competenties die specifiek
zijn voor schoolleiders van een Brede School. Deze zijn
opgenomen in de beroepsstandaard van de Nederland-
se Schoolleiders Academie (NSA).
Schoolbesturen en schoolleiders krijgen dus een aantal
extra taken en voorlopig is er nauwelijks extra budget.
Weliswaar wordt er met ingang van 2006 zo’n 35 miljoen
extra uitgetrokken voor buitenschoolse opvang, maar die
gelden zijn vooral bedoeld als compensatie voor de
ouders. Het zou volgens Valkestijn en de schoolleiders in
de Commissie Onderwijs van de AVS zeer wenselijk zijn
als het kabinet ook extra gelden inzet voor het aanpassen
van schoolgebouwen. “In dat geval zal de nieuwe motie
zelfs wel eens een positief bijeffect kunnen hebben op
de armoedige omstandigheden tijdens het lunchuurtje”,
besluit Valkestijn.

Lees voor meer informatie de publicatie Dagarrange-
menten in de Brede School, een samenhangend aanbod van
onderwijs, opvang en vrije tijd door L. Schreuder en
M. Valkestijn (te bestellen via www.swpbook.com)
en de website www.bredeschoolnizw.nl <

> Op 16 februari organiseert de AVS de conferentie

‘Kinderopvang: een lust of een last?’ Kijk voor meer

informatie en inschrijven op www.avs.nl

Vervolg pagina 31
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Vaak zijn kinderen inderdaad heel vaardig met ICT-
middelen. Dat kan soms pijnlijk zijn voor een leer-
kracht, maar waarom zou je als leerkracht de kennis
van de kinderen niet gebruiken? En waarom zou je
de eigen ICT-deskundigheid niet verbeteren door
gewoon aan de slag te gaan met ICT? Dat gebeurt met
het GrassRoots programma. Met dit beleidsinstru-
ment, ooit ontwikkeld in Canada, stimuleert het
ministerie van OCW al ruim vier jaar goede initiatie-
ven van leerkrachten. Stichting Kennisnet is uitvoer-
der van dit programma in samenwerking met onder
andere de AVS.
Binnen het GrassRoots programma wordt een leer-
kracht uitgedaagd om zelf ICT-elementen toe te voe-
gen aan zijn bestaande onderwijsleersituatie. Het kan
daarbij om heel kleine stapjes gaan. De leerkracht
bepaalt zelf welk idee hij of zij wil realiseren. Het
moet echter wel bijdragen aan het digitale leren. Bij-
voorbeeld in de vorm van een powerpointpresentatie,
een website of een vernieuwing in een leergang of
leerlijn. Ook moet de leerkracht met het project bij-
dragen aan onderwijsvernieuwing; het moet iets
zijn wat hij of zij nog niet kan. De leerkracht wordt
beloond voor deze extra inzet, creativiteit en wil om
te veranderen.
In 2005 waren er twee ICT-programma’s voor het
primair onderwijs: GrassRoots algemeen (gericht op
het stimuleren van het gebruik van ICT) en Grass-
Roots Cultuur (gericht op het stimuleren van cultuur-
educatie met behulp van ICT).

Succesfactoren
De ervaringen binnen de GrassRoots projecten geven
goede resultaten. Vanuit beleidsperspectief hebben
de volgende factoren geleid tot het behaalde succes:

• Verander van onderop
Start met kleinschalige en overzichtelijke projecten
die uitvoerbaar zijn en tot direct resultaat leiden.
Praktische toepassingen in het onderwijs. Een leer-
kracht in Limburg: “Op school hebben we het vaak
over gedrag en gedragsproblemen. We zijn op zoek
gegaan naar een manier om dit bij de kinderen onder
de aandacht te brengen. Binnen ons Grassroots pro-
ject maken wij een website waarop de kinderen een
pagina voor hun rekening nemen. Op iedere pagina
komt een ander thema aan bod: sociale vaardighe-
den, sociale kennis, normen en waarden. De kinderen
schrijven, tekenen en reageren op elkaar met behulp
van Word en Paint.”

• Beloon innovatief gedrag
Het lijkt wellicht kinderlijk, maar het bieden van een
beloning werkt goed. De leerkrachten blijken inder-
daad aan de slag te gaan met een beloning in het
vooruitzicht. Bijvoorbeeld een digitale camera of 500
euro. Dit beloningselement is echter van onderge-
schikt belang gedurende het project. Leerkrachten
ervaren zelf hoe verfrissend en vernieuwend het
gebruik van ICT in de klas kan zijn. De positieve reac-
ties van de kinderen, collega’s en vaak ook ouders
motiveren daarbij enorm. De school krijgt er een
enthousiaste innovator bij en nieuwe praktische toe-
passingen die door andere leerkrachten (her)gebruikt
kunnen worden.

> Tekst Jan Kees Meindersma (Kennisnet) � Jos Kooij

GrassRoots 
als beleidsinstrument

Pleidooi voor structurele inbedding in onderwijs
Kinderen vliegen leerkrachten links en rechts voorbij op de digitale leerweg. “Juf… nu

heb ik alweer zo’n vet emmetje gehad, maar mijn cam is vuil, dus ff…” Hoe speelt het

ministerie van Onderwijs daarop in?
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• Laat leerkrachten zelf de grootte van de stappen
bepalen. Deze vrijheid is belangrijk. Er zijn immers
enorme niveauverschillen. Voor sommigen kost
een kleine stap al bloed, zweet en tranen. En toch
moeten juist ook die kleine stappen worden
beloond.

• Zorg voor de bekende schouderklop in de vorm
van beloningsdifferentiatie. Niet duur, maar wel
stimulerend. Leidinggevenden moeten mensen
belonen die zich in het beroep als leerkracht willen
bekwamen en die een leven lang willen leren.

• Maak de gerealiseerde ideeën en resultaten zicht-
baar voor collega’s binnen, maar ook buiten de
school. Een voorbeeld: Juf Ans wil de taalontwikke-
ling van de vier- en vijfjarigen stimuleren. Zij geeft
de kinderen in het weekend een digitale camera
mee, met de opdracht om samen met de ouders
foto’s te maken van letters en woorden. De ouders
en de kinderen presenteren de gemaakte foto’s in
de klas met powerpoint. Zo ontstaat een scala van
letters en woorden uit hun eigen omgeving die de
kinderen gebruiken in de taalontwikkeling. Juf Ans
heeft met moeite het DRO (digitale rijbewijs onder-
wijs) gevolgd, maar met Grassroots heeft zij meer
geleerd én een digitale camera in de klas.

De AVS ziet ICT als een mooi instrument voor inte-
graal personeelsbeleid. Bij gesprekken over loopbaan-
cyclus, competentie en talenten is ICT heel goed te
gebruiken. De AVS denkt zelfs dat ICT-deskundigheid
een nieuwe competentie kan worden. De AVS en
Stichting Kennisnet pleiten er dan ook voor dat
GrassRoots structureel ingebed wordt in het onder-
wijs en dat het project als onderdeel van belonings-
differentiatie in het personeelsbeleid van alle scholen
wordt opgenomen. De AVS en Stichting Kennisnet
pleiten voor een voortzetting van de subsidie aan
deze vorm van onderwijsvernieuwing. Immers, bin-
nen GrassRoots neemt de leerkracht zelf het initia-
tief, draagt bij aan de ontwikkeling van het curri-
culum van de school en werkt zo mee aan beter
onderwijs vanuit de basis. Daarnaast deelt de leer-
kracht ideeën, ervaring en kennis met andere leer-
krachten zowel in de eigen school, als ook in andere
scholen. GrassRoots is een welkome aanvulling in
kennis delen en een goedkope manier om ideeën,
lesmateriaal en nieuwe werkvormen met elkaar uit
te wisselen.

Meer informatie
www.GrassRoots.nl
www.kennisnet.nl
www.avs.nl

Een voorbeeld is het project ‘digitaal vaderdagca-
deau’. Kinderen maken zelf een verhaaltje voor hun
vader. Dit wordt met een videocamera opgenomen,
terwijl zij het voorlezen. De ervaring leert dat wan-
neer ICT gebruikt wordt, iedereen hiervoor snel
enthousiast te krijgen is en wil helpen.

• Leer door te doen
De leerkracht bedenkt zelf zijn of haar project. Het
is een individueel traject. Het sluit daarom altijd
aan op de behoefte en de vaardigheden van de leer-
kracht; hij of zij heeft het immers zelf bedacht. Hoe-
wel GrassRoots gericht is op de individuele leer-
kracht, is het is niet de bedoeling dat die alleen aan
het werk gaat. De opdracht dient met de klas of bij-
voorbeeld met een groep onderwijsassistenten uitge-
voerd te worden. De leerkracht zal het dus ook altijd
in de praktijk uitvoeren.
In het project ‘Herken de Karel Appel’ bijvoorbeeld,
gaan leerlingen op het internet schilderijen van Karel
Appel bekijken en met resten hout een eigen Karel
Appel maken. Deze werkstukken worden gefotograf-
eerd, bewerkt en op de website van de school gezet.
Een leerkracht gaf aan dat ze ondanks haar geringe
kennis van ICT veel geleerd heeft en enthousiast
geworden is. Ze is van plan binnen haar vak hand-
vaardigheid meer met digitale fotografie te gaan
doen.

• Deel ideeën, lesmaterialen en nieuwe werkvormen
De resultaten van GrassRoots zijn te zien op internet.
Deelnemende leerkrachten moeten hun project
beschrijven en hun resultaat en ervaringen zichtbaar
maken en delen. Zodoende is er nu al een databank
ontstaan met meer dan 5.000 ideeën, lesmaterialen
en nieuwe werkvormen. Deze databank is te raadple-
gen door alle leerkrachten in Nederland. De succes-
voorbeelden uit die databank zorgen ervoor dat ande-
re leerkrachten enthousiast worden.

Toepassing door schoolleiders
Het Grassroots concept is ook goed toe te passen bin-
nen de eigen school of scholen. Het is een alternatie-
ve methode voor schoolleiders om hun leerkrachten
te stimuleren hun onderwijs te vernieuwen met
behulp van ICT. De AVS wil op basis van haar ervarin-
gen met GrassRoots schoolleiders leren hoe zij dat
kunnen doen. Het wordt tijd voor meer ICT in het
onderwijs. De infrastructuur is er, nu moet er nog
mee gewerkt worden. Een aantal tips en trucs voor
de schoolleider:
• Biedt leerkrachten de ruimte om initiatieven te

ontplooien in de vorm van laagdrempelige en over-
zichtelijke projecten. Initiatieven die het samen-
werken, leren van elkaar en het leren door te doen
stimuleren.
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> Vrouwelijke schoolleiders wisselen ervaringen uit
In december 2005 organiseerde de AVS op landgoed de Horst in Driebergen een

conferentie voor vrouwelijke schoolleiders met als thema ‘Intuïtie en Strategie’. 

Ruim honderd vrouwen wisselden ervaringen uit en leerden vooral goed naar hun

‘gezonde gevoel’ te luisteren.

“Ik had zelf heel erg behoefte aan netwerken met
vrouwen in een gelijksoortige functie”, aldus Henriet-
te van de Voort, schoolleider van de Windroos in Gel-
drop. “Toen dacht ik, als ik dat zo voel, moeten ande-
ren dat ook voelen en ik plaatste een oproep op de
site van de Nederlandse Schoolleiders Academie met
de vraag of er meerdere vrouwen behoefte hadden
aan een regelmatige meeting. Binnen een paar dagen
had ik meer dan zestig reacties en heb ik doorgezet;
zo begon de organisatie van een congres.”
Na het overweldigende succes van vorig jaar organi-
seerde Van de Voort het congres dit jaar in samen-
werking met de AVS. “We zijn erg blij dat Van de
Voort bij ons aanklopte”, zegt Candida van Verschuer
van de AVS, “want aan een dag lang praten en work-
shops volgen met elkaar hebben deze vrouwen over-
duidelijk behoefte.”
En dat blijkt: de hele dag wordt op de verschillende
locaties van De Horst aan een stuk door gebabbeld.
Niet alleen over de gevolgde workshops, maar vooral
ook over het vak schoolleider. “Zet vrouwen in groep-
jes bij elkaar en ze kletsen aan een stuk door”, zegt
Iteke Weeda, universitair docent sociologie aan de
Universiteit van Wageningen en hoogleraar emanci-
patiezaken aan de Universiteit van Groningen, die
’s middags een lezing zal verzorgen. “Maar zet ze

daarentegen in een grote zaal en niemand doet z’n
mond open. Vrouwen hoeven, in tegenstelling tot
mannen, niet zozeer hun ‘ik’ te bevestigen. Ze zijn
gericht op het ‘wij-gevoel’. Dat kan voor een school-
leider grote voordelen hebben.”

Workshops
De dag staat grotendeels in het teken van intuïtie.
Met workshops als ‘Volg je intuïtie’ of ‘Teamopstellin-
gen’ krijgen de schoolleiders les in het volgen van het
gevoel. In het geval van ‘Teamopstellingen’ gaat het
om het spelen met de verhoudingen op het werk.
Daarbij spelen drie principes een grote rol: iedereen,
dus ook de conciërge, moet een duidelijke plek heb-
ben, er moet sprake zijn van ordening (de langstzit-
tende leerkracht verdient meer respect) en er moet
evenwicht zijn tussen geven en nemen. “Door in je
gedachten iedereen eens letterlijk een andere plek
aan de vergadertafel te geven, merk je welke dingen
wel en niet goed zitten”, aldus een van de congres-
gangers. Tijdens de workshop ‘Intuïtie’ wordt er geoe-
fend om contact te maken met het innerlijke zintuig.
“Dat is voor velen een lastige opgave”, legt docente
Annette van den Berg uit. In het Centrum voor Effec-
tieve Intuïtie waar ze doceert, merkt ze dat mensen
vaak een paar dagen nodig hebben om echt contact te

> Tekst Danielle Arets

Hartstormen 
in plaats van brainstormen
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weinig op onze intuïtie durven te vertrouwen, ant-
woorden ze unaniem dat ze het juist prettig vonden
even geen theorie te krijgen. “Als we dat willen
weten, lezen we het wel in het boek dat Van den Berg
heeft meegegeven.”

Intuïtie versus ratio
Theorie krijgen de deelnemers later op de middag
toch nog van hoogleraar Iteke Weeda, die met haar
gulle lach en humor weet hoe ze de zaal moet inpak-
ken. Weeda noemt intuïtie het ‘directe weten’. “We
gebruiken de ratio om dit weten te kunnen onder-
bouwen. We hebben beide nodig, beide polen moeten
met elkaar in balans zijn en we moeten ze trainen.
We moeten niet alleen brainstormen, maar ook hart-
stormen”, aldus Weeda. Om te testen hoe het met die
balans in de zaal zit, legt ze haar publiek een testje
voor. De vrouwen moeten een keuze maken tussen
steeds twee woordparen: liefde of creativiteit, betrok-
kenheid of deskundigheid, EQ of IQ en intuïtie of
ratio. Ze moeten kiezen voor het woord dat het beste
past bij hun werk. Kiezen ze voor het eerstgenoemde
woord, dan krijgen ze geen punt, het tweede woord
is één punt waard. De meeste vrouwen scoren twee
punten. “En dat bewijst dat jullie echte vrouwen zijn,
aldus Weeda. “Want hoe meer punten je hier haalt,

maken met hun intuïtie. “We trainen en beschermen
in ons dagelijks leven wel onze fysieke zintuigen,
maar ons innerlijke zintuig stoppen we vaak weg.
Veel mensen moeten er echt actief naar op zoek
gaan.” Toch blijken de vrouwen in de workshop wei-
nig moeite te hebben met de verschillende oefenin-
gen. Ze sluiten hun ogen, visualiseren dat ze de zon
zijn en proberen zo af te tasten hoeveel fysieke ruim-
te ze willen innemen. Daarna worden de ervaringen
met een wildvreemde buurvrouw besproken. 

Er volgen nog drie visualisatieoefeningen en het
anderhalf uur is voorbij voordat de schoolleiders er
erg in hebben. Tijdens de koffiepauze wordt er geëva-
lueerd: “Dit was echt een cadeautje” en “Ik ben hier
echt om alles over me heen te laten komen en ben
de hele dag al aangenaam verrast” zijn de reacties.
Op de vraag of de vrouwen niet meer uitleg hadden
willen krijgen over bijvoorbeeld het verschil tussen
intuïtie en gevoel of op de vraag waarom we zo

“EQ en intuïtie moeten een
grotere plek in het onderwijs
krijgen.”

In de workshop ‘Teamopstellingen’ draait het om het spelen met de verhoudingen op het werk. Foto Gerard Helt
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gevolg denken. Alles moet bewezen worden en dat
wat we niet kunnen bewijzen, is toeval. Het Oosterse
denken, zoals de I Tjing-leer, is daarentegen vrouwe-
lijk. Dat denken is gericht om alles met alles te ver-
binden. Toeval bestaat niet.” Weeda ziet echter wel
een sterke toename van het vrouwelijke denken: EQ
en intuïtie zijn erg in trek. “En dat is maar goed ook.
Ik zou er echt voor willen pleiten dat deze een grote-
re plek in het onderwijs verkrijgen.”
Met de Nederlandse cultuur is het zo slecht nog niet
gesteld. Die is behoorlijk in evenwicht. Zo is in een
vergelijkende cultuurstudie al aangetoond dat men-
sen naarmate ze ouder worden meer hun vrouwelijke
kant laten zien. “Je hoeft dan immers niet meer zono-
dig je ‘ik’ te tonen. Dat is de reden waarom groot-
vaders vaak veel liever voor hun kleinkinderen zijn
dan voor hun eigen kinderen.”
De bijdrage van Weeda biedt voldoende stof voor
bij de borreltafel. Daar wordt ook duidelijk dat alle
vrouwen volgend jaar weer van de partij zijn. <

hoe mannelijker je bent”. Maar vrouwen met vier
punten hoeven zich geen zorgen te maken, stelt ze
een klein aantal gerust. Want belangrijker dan het
aantal punten dat je bij deze test haalt, is de mate
van twijfel die je had bij elke keuze. Hoe meer twij-
fel, hoe vrouwelijker de persoon. Weeda is daarmee
aangekomen op het verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke eigenschappen in de mens. Iets waaraan
ze het grootste deel van haar onderzoekscarrière
wijdt. Volgens Weeda groeien we langzamerhand toe
naar feminiene en masculiene mensen. Vrouwen en

mannen zijn vrijwel geheel gelijkwaardig waardoor
we ons meer en meer kunnen richten op de vrouwe-
lijke en mannelijke aspecten in de mens. Intuïtie is
typisch iets wat bij vrouwelijkheid hoort, ratio bij
mannelijkheid. En ook hier geldt; beide hebben we
nodig. Vergelijk het met inademen – wat overigens
vrouwelijk is – en uitademen, wat een mannelijke
eigenschap is. Dat de balans tussen mannelijke en
vrouwelijke eigenschappen belangrijk is, blijkt uit
onderzoek bij diverse Amerikaanse bedrijven. Bedrij-
ven die een evenwichtige verdeling tussen manne-
lijke en vrouwelijke werknemers, maar ook tussen
mannelijke en vrouwelijke eigenschappen (dus zowel
aandacht voor IQ als EQ) hebben, zijn het meest
winstgevend.

Evenwicht
Toch is dat evenwicht in onze Westerse cultuur vol-
gens Weeda nog ver te zoeken. “Ons westerse denken
is doorspekt met het mannelijke, cognitieve denken.
We worden onderwezen in het logische oorzaak-

Een evenwichtige verdeling
tussen mannelijke en
vrouwelijke werknemers
is het meest winstgevend.
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“Vrouwen zijn gericht op het ‘wij-gevoel’. Dat kan voor een
schoolleider grote voordelen hebben”, aldus Iteke Weeda 
Foto Gerard Helt
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> Balemans in discussie over voor- en naschoolse opvang
In Kadernieuws 5 heeft u al een impressie kunnen lezen van de discussiebijeenkomst

die eind vorig jaar plaatsvond tussen schooldirecteuren en VVD-onderwijswoordvoerder

Eric Balemans, het brein achter de motie over kinderopvang van Van Aartsen/Bos. 

Een uitgebreide terugblik op de discussie- en standpunten.

> Tekst Nicole van Dartel � Heike Sieber � Michiel Wigman

Geef ons ruimte,
dan is veel mogelijk

Foto: Bikube, Hoofddorp
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meewerken, of kinderopvangorganisaties het niet eens
worden over het contract of maar een beperkt aanbod
kunnen leveren. De gemeente is als enige partij in staat
om andere partijen te verplichten bij elkaar te komen.
Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor het
beheer van voorzieningen waar scholen en andere instel-
lingen gebruik van maken (schoolgebouwen, gymzalen,
wijkcentra). Het pleidooi voor een scenario waarbij scho-
len en andere relevante partijen een inspanningsver-
plichting en een gezamenlijke verantwoordelijkheid krij-
gen opgelegd, krijgt enige bijval. Balemans bevestigt de
kwetsbaarheid van sommige scholen en wil ze daarin
(financieel) ondersteunen. “Er moet goed nagedacht wor-
den over hoe we het geld hiervoor zo effectief mogelijk
kunnen wegzetten. Ik ben er geen voorstander van dit
bij de gemeenten te leggen. De school vormt de spil in
het maatschappelijk middenveld.”

Extra taak
Vanuit politieke context is het noodzakelijk dat de
wetgeving op een aantal gebieden (waaronder de ver-
antwoordelijkheidsverdeling) veranderd en helder
belegd wordt. Met de komst van voor- en naschoolse
opvang is het nodig een en ander beter op elkaar af te
stemmen. Tegelijkertijd wil Balemans ook voorkomen
dat er een wet komt die veel te veel ‘dichttimmert’ en
uiteindelijk eerder belemmerend werkt in plaats van
autonomie en ruimte voor een schooleigen invulling
creëert. Een van de aanwezigen benoemt de druk van
wetgeving op scholen. “Het nemen van verantwoorde-
lijkheid voor het overblijven wordt steeds meer afge-
knepen door regelgeving.” Door de verantwoordelijk-
heid bij de school te leggen, komt er een extra taak bij.
Niet alleen financieel-administratief, maar ook wat
betreft de kwaliteit van het overblijven. Datgene wat
plaatsvindt onder regie van en op scholen, vinden de
ouders ook daadwerkelijk horen bij de kwaliteit van de
school als geheel. Als school móet je je dus wel met de
kwaliteit bezighouden.

Maar om de kwaliteit te waarborgen, moet helder zijn
om welke kwaliteitscriteria het gaat. Alle aanwezigen
zijn het er over eens dat kwaliteit en professioneel
handelen belangrijk is, maar wat wordt verstaan onder
professionaliteit? Duidelijk is dat niet iedereen daar
hetzelfde beeld bij heeft. Balemans zelf stelt zich daar-
in soepel op. “Er zijn meerdere wegen die naar Rome
leiden. Ambities en affiniteit moet je kunnen benut-
ten. Zo kan een leerkracht die goed gitaar speelt,
naschoolse activiteiten op dat terrein verzorgen als hij
dat wil.” Deze opmerking levert nogal wat kritiek op.

Na een valse start (bijstandsmoeders zouden het
‘geleur’ met kinderen, de wachtlijstproblematiek en
de arbeidsparticipatie moeten oplossen) is er veel
onrust rondom de kabinetsplannen ontstaan. Van de
verwachte weerstand is tijdens de discussiebijeen-
komst nauwelijks iets te bespeuren. Ook van dwin-
gende ideeën en dichtgetimmerde voorschriften van
de kant van Balemans blijkt geen sprake te zijn. Ken-
merkend is een kritische, maar vooral respectvolle
sfeer en wederzijdse openheid.

Kritiek
Balemans begint zijn pleidooi met de geruststelling
dat uitgangspunt bij de invoering van de voor- en
naschoolse opvang moet zijn, dat een dagarrange-
ment rust teweeg moet brengen. Hij heeft, evenals
de aanwezige schooldirecteuren, forse kritiek op een
aantal fundamentele uitspraken van minister Van der
Hoeven. Met name over de variant waarbij de school
zelf opvang regelt en de ouder betaalt. Ook bekriti-
seert Balemans de rol van de MR in de uitvoering.
“Dat brengt veel bureaucratie met zich mee.”
Balemans onderstreept dat de uitwerking door de
minister niet op alle punten strookt met zijn oor-
spronkelijke intentie. Maar tegelijkertijd zegt hij dat
scholen ook de neiging hebben te klagen, zonder te
kijken naar de intentie erachter. “We moeten bekij-
ken waar de overheid zijn handen vanaf moet hou-
den en waar ze zich juist wel op moet richten. We
moeten af van het geleur met kinderen. Ik besef dat
daarvoor meer geld nodig is. Ik heb een voorstel
gedaan met de bedoeling dat te willen laten slagen.
Ik ben dan ook bereid om daarvoor voldoende geld
bij elkaar te krijgen”, aldus Balemans.

Huisvesting
De aanwezige schooldirecteuren stellen dat nagenoeg
alle scholen ongeschikt zijn voor opvang. Dat geldt
zowel voor de beschikbaarheid als de geschiktheid van de
ruimten. De meeste lokalen zijn van 8.00 uur ’s mor-
gens tot 17.00 uur ’s avonds in gebruik door leer-
krachten. Er worden gesprekken gevoerd met ouders,
er vindt voorbereiding en nakijkwerk plaats en daar-
tussen vinden de contacturen met de kinderen plaats.
Bovendien zijn de lokalen geschikt voor onderwijs en
niet voor opvang. Balemans wil graag naar een model
toe, waarbij in eerste instantie bekeken wordt of
opvang in de school kan plaatsvinden. Is dit niet
mogelijk, dan moeten er conclusies worden getrok-
ken over de huisvesting.

Regie en verantwoordelijkheid
Naast zorgen over de financiering en de huisvesting,
zijn ook de verantwoordelijkheidsverdeling en regie-
voering een heikel punt. Sommige schoolleiders spre-
ken zelfs van ‘een tweede baan’ en vragen zich af
hoe dit gerealiseerd en begeleid gaat worden. Er kan
een probleem ontstaan als een gemeente niet wil

“Dit is de eerste keer dat de
politiek vóór de invoering van
een nieuw systeem in gesprek
gaat met de uitvoerders.”
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vinden deze niet haalbaar, als niet aan alle noodzake-
lijke randvoorwaarden is voldaan. En dat kost tijd. In
de aanloopperiode tot de invoeringsdatum moet een
aantal principiële keuzes gemaakt worden over hoe
opvang te regelen is:
• de huisvesting moet goed worden toegerust voor

opvang, dit punt heeft hoge prioriteit;
• de scholen faciliteren de opvang;
• externe allianties moeten onderzocht worden als de

school de regie neemt en uitvoering uitbesteed in
samenwerking met andere scholen, kinderopvang-
organisaties of gemeente;

• kleine scholen of scholen die het (nog) niet kunnen
realiseren moeten een overeenkomst treffen met
een andere school of externe partners;

• er moet een landelijk dekkend netwerk van dagar-
rangementen ontstaan, zodat ouders de mogelijk-
heid hebben een school-opvangcombinatie te kun-
nen kiezen in hun woonomgeving.

Aandacht
Hoewel de vraag of opvang wel of niet de verantwoor-
delijkheid van de school moet worden, niet meer
speelt – de motie is immers aangenomen – uiten enke-
le schooldirecteuren toch hun zorgen. Anderen zijn
blij dat hiervoor nu eindelijk ook in Nederland aan-
dacht is. Waar het nu vooral om gaat is hoe je van de
maatschappelijke wenselijkheid van voor- en naschool-
se opvang een passend systeem maakt, dat recht doet
aan het opgroeiende kind en dat de nodige stimulan-
sen en ankers biedt voor zijn of haar ontwikkeling?
Scholen willen hierover meedenken en erbij betrok-
ken worden. “Dit is de eerste keer dat de politiek
vóór de invoering van een nieuw systeem in gesprek
gaat met degenen die het moeten uitvoeren. Dit is
ook voor de toekomst zeer te bepleiten”, zegt een van
de aanwezige schoolleiders. Hoe constructief en ver-
helderend de bijeenkomst ook geweest mag zijn,
daarmee zijn we er nog niet. Naast inhoudelijke uit-
wisseling van standpunten, heeft de bijeenkomst
gelukkig ook nog een tweede opbrengst opgeleverd.
Acht mensen hebben zich bereid getoond gezamen-
lijk een werkgroep te formeren onder leiding van
AVS om verder na te denken over de randvoorwaar-
den en te laten zien ‘hoe het zou kunnen’. Zoals
Gardner het ooit eens verwoordde: “We worden alle-
maal geconfronteerd met een reeks grootse kansen,
op schitterende wijze vermomd als onoplosbare pro-
blemen.” Laten wij het ook zo zien. <

Naschoolse opvang vereist medewerkers die specifiek
daarin gediplomeerd zijn en dus bijvoorbeeld een
SPW-opleiding hebben afgerond. “Leerkrachten moe-
ten onderwijs geven en geen opvang”, is de mening
van meerdere schoolleiders. Scholen moeten de
opvang niet zelf inhoudelijk gaan invullen. Professio-
naliteit betekent ook dat de opvangtaak niet neerge-
legd moet worden bij vrijwilligers.

Juiste voorwaarden
Voor de uitwerking van de kabinetsplannen is de
Onderwijsraad om advies gevraagd en is het CPB
gevraagd een macro-economische analyse uit te voe-
ren om het bredere effect op ondermeer de arbeids-
participatie aan te geven. Beide adviesaanvragen moe-
ten in februari 2006 beschikbaar zijn, waarna het
kabinet in maart/april op basis van de adviezen een
stappenplan opstelt. Inclusief besluitvorming over
het financiële kader. Eind 2006 moet het wetgevings-
traject rond zijn. Tot die tijd zijn scholen vrij zelf al
invulling te geven aan de kabinetsplannen. Belangrijk
is dat de overheid scholen ondersteunt en de juiste
voorwaarden creëert voor een gezonde vorm van
ondernemerschap. De meeste zorgen liggen echter
niet bij de aanlooptijd in 2006, maar bij de voorgeno-
men ingangsdatum 1 januari 2007. De aanwezigen

“We moeten af van het geleur met kinderen”, 
vindt Eric Balemans.
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Joke de Vries solliciteert, na 18 jaar lang adjunct-directeur
te zijn geweest, naar de functie van directeur op een school
bij een ander bestuur. Zij is benoemd per 1 augustus op
een Rooms Katholieke school met een contract voor bepaal-
de tijd, namelijk voor de duur van één jaar. Indien het alle-
maal goed gaat en iedereen tevreden is, krijgt Joke de Vries
na een jaar een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.
In mei van dat schooljaar neemt zij contact op met Stich-
ting Support. Zij heeft te horen gekregen dat haar contract
niet verlengd zal worden. Men wil toch liever een meer
ervaren directeur op die plek. Niet dat het slecht ging,
maar het bestuur vindt achteraf dat dit team een zwaar-
dere, meer ervaren directeur nodig heeft. De Vries meent,
omdat haar geen verwijt valt te maken, dat het bestuur
haar nog een kans moet bieden. Toen het bestuur kennelijk
vond dat ze niet genoeg ervaring had, is haar ook geen
extra begeleiding aangeboden. De Vries vraagt of de jurist
van Support haar kan helpen.

> Tekst AnneVita Willink

Tijdelijke aanstelling 
bij wijze van proeftijd
> Regelgeving bij contract voor bepaalde of onbepaalde tijd in onderwijs
In het arbeids- en ambtenarenrecht kennen we twee soorten aanstellingen. Aanstellingen voor

onbepaalde tijd en aanstellingen voor bepaalde tijd. Er zijn diverse redenen waarom een contract

voor bepaalde tijd wordt aangeboden. Welke rechten en plichten gelden dan?

In dit artikel gaat het alleen om degenen die een
contract voor de duur van één jaar krijgen, bij wijze
van proeftijd. Er is dus een vaste formatieplaats en de
tijdelijke aanstelling wordt omgezet in een vaste aan-
stelling bij goed functioneren. De regels voor open-
baar en bijzonder onderwijs verschillen hierbij op
een aantal punten.

Bepaalde versus onbepaalde tijd
Een aanstelling voor bepaalde tijd eindigt in alle
gevallen van rechtswege indien de tijd waarvoor het
is aangegaan is verstreken. Wel kunnen er extra
regels worden gesteld. Dat is voor het bijzonder
onderwijs ook gebeurd in de CAO PO en in het RPBO
voor het openbaar onderwijs. Twee maanden (CAO),
respectievelijk drie maanden (RPBO) voordat het con-
tract zal eindigen, dient de werkgever aan te geven of
hij het contract in een contract voor onbepaalde tijd
omzet. Ook is bepaald dat, indien het contract wordt
aangegaan voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld om te kij-
ken of iemand bevalt), dan niet nogmaals een con-
tract voor bepaalde tijd mag worden aangegaan. Een
werkgever heeft dus de keus uit twee opties: of hij
gaat geen nieuw contract aan, of het wordt een con-
tract voor onbepaalde tijd. De enige reden waarom
het contract voor bepaalde tijd in het bijzonder
onderwijs mag worden verlengd, is als de werknemer
ziek is geweest en dan alleen voor die periode dat de
werknemer ziek was. In het openbaar onderwijs kan
dit alleen in heel bijzondere gevallen.
Een contract voor onbepaalde tijd eindigt door opzeg-
ging of door een ontbinding van de kantonrechter.
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Omdat de regels om een contract voor bepaalde tijd
te beëindigen dus veel simpeler zijn dan de regels om
een contract voor onbepaalde tijd te beëindigen, zul-
len werkgevers vaak een contract voor bepaalde tijd
aanbieden. Je creëert hiermee immers een soort
proeftijd van maximaal een jaar.

Extra regel
In het reguliere arbeidsrecht is het mogelijk om nog-
maals een contract voor bepaalde tijd te geven. Een
extra regel in de onderwijswetgeving, eigenlijk
bedoeld om de werknemer te beschermen, pakt voor
sommige werknemers ongunstig uit omdat het jaar
om wat voor reden dan ook te kort was om een goed
beeld te krijgen. De kans is groot dat de werkgever,
die wellicht de werknemer nog een kans had willen
geven met een tweede contract voor bepaalde tijd, dit
niet doet omdat in het onderwijs alleen een aanstel-
ling voor onbepaalde tijd gegeven mag worden. Ont-
slag uit een aanstelling voor onbepaalde tijd is min-
der eenvoudig, omdat dit inhoudelijk wordt getoetst.

Voor Joke de Vries kon de jurist van Support niet
zoveel betekenen. Haar werkgever had haar immers
ruim op tijd laten weten dat hij haar geen vast con-
tract zou aanbieden en daarmee had hij aan de regels
voldaan.

Acceptatie contract bepaalde tijd
Dan doet zich de volgende vraag voor. Moet u, indien
een werkgever u een contract voor bepaalde tijd aan-
biedt, dit accepteren? Nee, dat hoeft u niet. Het aan-
gaan van een dienstverband en de voorwaarden waar-
onder dit geschiedt, is een kwestie die kan worden
uitonderhandeld tussen twee partijen: de werknemer
en de werkgever. Het eindresultaat van de onderhan-
delingen hangt af van hoe sterk uw positie als werk-
nemer dan wel werkgever is. Bent u de ideale kandi-
daat met precies de gevraagde ervaring, dan staat u
sterker dan Joke de Vries, die geen ervaring had als
eindverantwoordelijke. In de praktijk ziet men dus
vaak dat onervaren directeuren een contract voor
bepaalde tijd aangeboden krijgen en ervaren direc-
teuren of kandidaten voor moeilijk op te vullen
vacatures, een contract voor onbepaalde tijd. <

> De naam van Joke de Vries is gefingeerd en haar casus

is verzonnen. Zaken als deze worden wel regelmatig in

behandeling genomen door Stichting Support.

> Mr. AnneVita Willink is verbonden aan Support, Stichting

Individuele Belangenbehartiging Schoolleiders.

Een opzegging kan achteraf worden getoetst, een ont-
binding wordt vooraf getoetst door de kantonrechter.
Daarbij wordt gekeken of de werkgever zorgvuldig
heeft gehandeld. In de regelingen staat een aantal
ontslaggronden. Een werkgever zal voor een ontslag
uit een functie voor onbepaalde tijd een ontslaggrond
moeten geven. Indien bijvoorbeeld een werkgever
een werknemer wil ontslaan op grond van disfunctio-
neren, dan zal hij dit moeten aantonen. Dat zou kun-
nen door het overleggen van functionerings- en
beoordelingsgespreksverslagen.
Deze inhoudelijke controle vindt niet plaats bij beëin-
diging van een contract voor bepaalde tijd. Noch in
de CAO, noch in andere regelgeving is bepaald dat
om een contract voor bepaalde tijd te mogen beëindi-
gen, functionerings- of beoordelingsgesprekken moe-
ten zijn gehouden.
Het enige dat verplicht wordt gesteld bij een contract

voor bepaalde tijd, is dat de werkgever tijdig dient aan
te geven dat hij het contract niet wil verlengen en dan
eindigt het van rechtswege. Een reden daarvoor hoeft
hij niet op te geven. Het is natuurlijk netjes om dat
wel te doen en het getuigt ook niet van goed werkge-
verschap om zonder opgaaf van reden niet tot verlen-
ging over te gaan. Maar het is niet verplicht.

De regels voor openbaar
en bijzonder onderwijs
verschillen.
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Alberts-Nienhuis 

Canon 

Cogas 

Heutink 

Kluwer 

Koks Gesto 

OHRA 

TICC 

Douwe Egberts Coffee Care 

AVS Voordeel
Alleen voor AVS-leden

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

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



Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie voor startende directeuren is nog steeds van kracht!

Maart 2006

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

Succesvol onderhandelen 6 en 7 maart Tom Roetert t 850/950
Leer uw sterke kanten in te zetten in onderhandelingssituaties en maak gebruik van slimme technieken.

Een simpele en doeltreffende organisatie? 9 en 10 maart Tom Roetert t 850/950
Cultuur, structuur en het proces van de organisatie onder de loep.

Human dynamics deel 1 16 en 17 maart Anita Burlet t 950/1100
Trainingsconcept over verschillen tussen mensen in leren, informatie verwerken en communiceren.

Van ICT-coördinator naar ICT-coach 22 maart Ad van der Staak t 250/350
Gericht op de veranderende rol van de ICT-coördinator.

Competentiegericht coachen 21 en 22 maart Anita Burlet t 1850/2250
Aandacht voor het coachen van specifieke groepen medewerkers en het coachen bij veranderingen.

Stimulerend beoordelen, het systeem 23 en 24 maart Trieneke van Manen t 850/950
Gemotiveerde medewerkers door een goed beoordelingssysteem voor uw school.

Werken aan leiderschap 30 en 31 maart Anita Burlet t 850/950
Reflectie, analyse en ambities in leiderschap leiden tot een plan voor persoonlijke groei en effectiviteit.

Inschrijven kan bij de AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl of via het AVS Scholenportaal: www.avs.nl

School for
Leadership
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> Wegens succes geprolongeerd

Minileergang 
Startende directeuren
Net begonnen als directeur of leidinggevende in het primair

onderwijs voor minimaal drie dagen per week? Of gaat u binnen-

kort beginnen in deze functie? De AVS start in februari 2006

een nieuwe minileergang speciaal voor startende directeuren.

Centraal staat de kennismaking met persoonlijk leiderschap,

personeelsbeleid (zowel de wetten, regelgeving als het integraal

personeelsbeleid), financieel beleid en onderwijskundig leider-

schap. De cursus neemt vijf dagen in beslag en heeft al eerder

bewezen een prima begin te zijn voor startende directeuren. 

Een aanrader is om deze cursus te combineren met coaching. 

Zo kunt u uw praktijkvragen delen met een van de deskundige

coaches van de AVS. Kijk hiervoor op het AVS Scholenportaal.

Tip: maak gebruik van de subsidiemogelijkheid! Iedere startende

directeur kan 6000 euro ontwikkelsubsidie aanvragen voor

een gedegen start.

Trainer/adviseur: Aagje Voordouw

Data: 9/2, 16/3, 13/4, 11/5 en 8/6

Locatie: AVS, Utrecht

Prijs leden/niet-leden: t 1100/1500

Aanmelden: AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl

> Extra minileergang

Op weg naar excellent
schoolleiderschap
Vanwege de populariteit van ‘Op weg naar excellent school-

leiderschap’, heeft de AVS besloten een extra traject van deze

minileergang aan te bieden.

trainer/adviseur: Jan Tolhuijs e.a.

Data: 4 en 5 april, 16 mei, 20 juni, 

26 en 27 september, 7 november, 12 december

Locatie: Wolfheze

Prijs leden/niet-leden: t 2350/2600

Aanmelden: AVS, Anita Baggerman, a.baggerman@avs.nl

> Aanvragen

Subsidie Startende directeuren
De subsidie voor startende directeuren (t 6000,-) kunt u nog

tot 31 juli 2006 aanvragen via uw bestuur. 

Maximaal 450 beginnende directeuren per schooljaar kunnen

van deze regeling gebruik maken. De exacte voorwaarden kunt

u nalezen in Gele Katern 13 van 28 juli 2004, pagina 21 t/m 25 

(zie hiervoor ook www.cfi.nl).
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Een Kamerlid heeft per definitie geen verstand van
onderwijs. Verstand hebben van onderwijsbeleid is
namelijk heel wat anders dan verstand hebben van
onderwijs en onderwijskwaliteit. Deze zelfrelative-
ring probeer ik mij maar steeds voor ogen te houden.
Dat is niet altijd eenvoudig.
Niet alleen Kamerleden denken verstand van onder-
wijs te hebben. Onderwijs is hot en staat in het mid-
delpunt van de belangstelling. Alle media besteden
veelvuldig aandacht aan onderwijs en legio journalis-
ten, zelfbenoemde deskundigen en columnisten blij-
ken ineens ook verstand te hebben van onderwijs. In
de afgelopen maanden hebben de kranten bijvoor-
beeld bol gestaan over de kwaliteit van het studie-
huis. En in de kerstvakantie had iedereen een oordeel
over de rekenvaardigheden van Pabo-studenten.
Naast de overdreven aandacht voor incidenten publi-
ceren de media regelmatig onderzoeksuitkomsten
over de kwaliteit van onderwijs. Het jaarlijkse onder-
zoek van dagblad Trouw naar de schoolprestaties in
het voortgezet onderwijs is daarvan een mooi voor-
beeld. “Scholen presteren matig” was de kop. In
december publiceerde het blad Forum van de werk-
geversvereniging VNO-NCW de resultaten van een
onderzoek onder bijna 800 ondernemers. Geen speci-
fiek onderwijsonderzoek maar de uitkomsten stelden
wel degelijk het onderwijs centraal. Het onderwijsni-
veau is te laag volgens 77 procent van de onderne-
mers. Ondernemers zijn niet uitzonderlijk in hun oor-
deel. Lezers van de Volkskrant en een panel van tien
sociale wetenschappers oordeelden in de afgelopen
maanden dat het beter benutten van talenten hoog
moet staan op de Sociale Agenda. Zij oordeelden dat
wij niet goed opleiden voor de kennismaatschappij.

Wie dit allemaal gelooft, moet concluderen dat het
dus dramatisch is gesteld met de kwaliteit van ons
onderwijs. Maar wanneer we spreken over de kwali-
teit van onderwijs is het van belang ook de feiten te
laten spreken. De Onderwijsinspectie is de instantie
die dan recht van spreken heeft. In het laatste Onder-
wijsverslag concludeert de Onderwijsinspectie dat het
over het algemeen goed gaat met de kwaliteit van ons
onderwijs.
Wat ik mis in al deze onderzoeken en publicaties is
het oordeel van de ouders. Onderwijs en opvoeding
zijn toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van ouders en scholen? Naast de leerprestaties zullen
ouders ook kijken naar het pedagogisch klimaat, de
wijze waarop het onderwijspersoneel met elkaar en
met leerlingen omgaat, de waarden die worden over-
gedragen en of de kinderen zich op school thuis en
veilig voelen. Die tevredenheid is niet in de rode of
groene vakjes van de kwaliteitskaart te vangen. Die
tevredenheid komt tot uitdrukking in de dagelijkse
persoonlijke contacten tussen leraren, directeuren,
conciërges en ouders.
Over onderwijsbeleid en onderwijskwaliteit moet de
school natuurlijk ook verantwoording blijven afleg-
gen aan de Onderwijsinspectie. Maar in de eerste
plaats moet daarover met alle betrokkenen in en om
de school het gesprek gevoerd worden. Met de school-
teams, met het bestuur en vooral ook met de ouders.
Dus met iedereen die echt verstand heeft van onder-
wijs. Een mooie uitdaging voor schoolleiders. En als
ouders betrokken zijn, van harte instemmen met het
beleid en tevreden zijn over de kwaliteit, dan ver-
stommen vanzelf alle negatieve geluiden van journa-
listen, sociologen, ondernemers en politici. <

In de komende nummers van Kader Primair laten politici

hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland.

Deze maand het woord aan Jan de Vries, Tweede Kamerlid

en woordvoerder onderwijs van de CDA-fractie.

Geen verstand 
van onderwijs

> Column
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> Digitale nieuwsbrief

School en Veiligheid
CSVisie, de nieuwe digitale nieuwsbrief van Centrum School en

Veiligheid, is op 9 januari voor het eerst verschenen en zal dit

jaar nog drie keer uitkomen. Met praktische informatie over

school en veiligheid, zoals bijvoorbeeld pesten via internet

en agressieve ouders. 

U kunt CSVisie downloaden via www.schoolenveiligheid.nl
Belangstellenden die de nieuwsbrief voortaan automatisch

per e-mail willen ontvangen, kunnen zich daar ook aanmelden. <

Nieuwe medewerkers

Vanaf 1 januari is Jurrie van de Beek
werkzaam bij de AVS als adviseur finan-
ciën. Daarvoor werkte hij een groot
administratiekantoor. Daar deed hij
ervaring op met lumpsum in het onder-
wijs door onder andere het geven van
financieel advies. Behalve het PO en VO
vielen ook het speciaal basisonderwijs en
de WEC-scholen onder zijn hoede.

Anita Baggerman is op 16 januari bij de
AVS begonnen. Zij houdt zich bezig met
de secretariële ondersteuning van de
AVS School for Leadership. 
Voordat ze bij de AVS in dienst trad,
werkte ze onder andere als afdelings-
secretaresse bij diverse organisaties
waaronder de GGD.

Corrie de Beer heeft de AVS verlaten.

> Vakbeurs

IB-beurs
De Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (Lbib) orga-

niseert op 19 april in het NBC te Nieuwegein een vakbeurs speci-

aal voor intern begeleiders en andere functionarissen op het

gebied van interne begeleiding en leerlingenzorg in het PO. De

beurs, die eenmaal in de twee jaar zal plaatsvinden, kent geen

grote, dure stands, maar een eenvoudige presentatie van rele-

vante producten en diensten voor de doelgroep. In workshops en

gastcolleges is aandacht voor methoden, werkwijzen en materia-

len. In een aparte bioscoopruimte draaien onderwijsfilms. Meer

informatie vindt u op www.lbib.nl <
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> Lesprogramma

Alles Kist!
Het Museum van de Twintigste Eeuw ontwikkelde een nieuw les-

programma voor groep 5 en 6 van het basisonderwijs: ‘Alles kist!

100 jaar in 1 museum’. Het programma behandelt verschillende

onderwerpen toegespitst op de twintigste eeuw. Leuke weetjes

en alledaagse verschijnselen worden aangestipt. Met een duide-

lijke link tussen verleden en heden, waardoor betrokkenheid en

herkenbaarheid worden gestimuleerd. Naast een museumbe-

zoek met uitleg en opdrachten is er ook een aanvullende inter-

actieve les. Meer informatie en laatstgenoemde les vindt u op

www.museumhoorn.nl <

> Website

Computers in de les
Steeds meer leerkrachten integreren het gebruik van computers

in hun onderwijs. Hoe doen ze dat? Waar halen ze de ideeën van-

daan? Hoe komen ze aan de kennis? Deze vragen staan centraal

op de website www.schoolvoorbeelden.nl/klikthet, onlangs

gepresenteerd door de Onderwijsinspectie. Leerkrachten en

schoolleiders kunnen inspirerende ideeën opdoen, aansluitend

bij hun eigen ict-ervaring, vakgebied en leerstijl. Naast de web-

site over professioneel gebruik van computers in de les, ver-

schijnt er in maart ook een boekje met achtergronden van pro-

fessionalisering en ict en een nadere analyse van de website. <

> Conferentie

Functiedifferentiatie
voorschool
Op 29 maart vindt in De Meervaart te Amsterdam de conferentie

plaats ‘Functiedifferentiatie in de voorschool. Spelen en werken

met kwaliteit.’ Een kwalitatief hoogwaardige conferentie met

veel praktijk bestemd voor iedereen die te maken heeft met VVE.

Dus zowel directie als mensen op de werkvloer. Tijdens de confe-

rentie zal de TOM/VVE-toolkit worden gepresenteerd, met daarin

een functiedifferentiatiespel en de handreiking ‘de kwaliteit van

het overleg’, om de verschillende overleggen te professionalise-

ren en verlevendigen. Ook hebben de programmamakers van

Piramide en Kaleidoscoop functiebeschrijvingen gemaakt voor

alle functies die in basisscholen met een voorschool voorkomen.

Kijk voor meer informatie op www.teamonderwijs.nl <

> Arbocongres

Weerbaar voor de toekomst
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het

Onderwijs organiseert op 4 april in Nieuwegein haar zevende

landelijke arbocongres met als thema ‘Weerbaar voor de toe-

komst’. Scholen krijgen tijdens het congres handvatten aange-

reikt die tegenstand kunnen bieden aan de diverse ontwikkelin-

gen en veranderingen in het onderwijs en de maatschappij. Dit

gebeurt in de vorm van lezingen, workshops en een informatie-

markt. Het congres is bestemd voor directie- en bestuursleden

(management), personeelsfunctionarissen,leden MR, beleid- en

stafmedewerkers,maar ook voor Arbodiensten en andere zorg-

verleners. Kijk voormeer informatie op www.vfpf.nl <

> Studieconferentie

Driedaagse WSNS Plus
Voor het vijfde jaar vindt van 13 /m 15 maart de driedaagse stu-

dieconferentie van WSNS Plus plaats in Lunteren. Het program-

ma richt zich op de onderwijs- en uitvoeringspraktijk en biedt

deelnemers de kans om met eigen thema’s en leervragen aan de

slag te gaan. Integrale leerlingenzorg staat hierbij steeds cen-

traal. De conferentie is bedoeld voor coördinatoren WSNS, PCL,

zorgcommissie, begeleiders (ib, ab en school), directieleden

(s)bao en leerkrachten. Bepaal uw eigen conferentieprogramma

met behulp van de presentaties, thematische verdiepingswork-

shops, trainingen en de mogelijkheid voor teams om een eigen

proceslijn te volgen met een procesbegeleider. Raadpleeg

www.platformwsns.nl en www.deelnameregistartie.nl voor

meer informatie en inschrijven. <

> Studiedag

Autonomie voor scholen
‘Terugtreden waar mogelijk, ingrijpen waar nodig: nieuwe stap

op weg naar autonomie voor scholen’ is de volledige titel van

een studiedag op 16 maart in de Jaarbeurs te Utrecht. Onderwijs-

instellingen kunnen in de toekomst hun bestuurlijke zaken in

hoge mate zelf regelen, gaf minister Van der Hoeven aan in haar

governance (goed bestuur) brief. Hoe pak je dat als bestuur en

directie in het PO/VO aan? Diverse vertegenwoordigers van

onderwijsorganisaties en politici werpen er hun licht op. Tijdens

deze studiedag komen in plenaire sessies en workshops onder

andere aan bod: governance in het onderwijs, zelfbestuur in

scholen, toezicht, performance management, visieontwikkeling

en de scheiding tussen management, bestuur en toezicht. Meer

informatie vindt u op www.kerckebosch.nl <
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goed onderwijs door goed management

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

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

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

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

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

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

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

t 15 leden / t 20 niet-leden)
nieuw Stimulerend beoordelen (boek Anita Burlet en 

Trieneke van Manen, t 15 leden / t 20 niet-leden)
Diskette Normjaartaak** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Tijdregistratie** (t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Formatieberekening basisonderwijs 2004-2005**
(t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Berekening personele budget bao sbo 2004-2005**
(t 5 leden / t 12 niet-leden)
Diskette Formatieberekening sbo 2004 – 2005 (t 5 leden / t 12 niet-leden)

> Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
Volgt u een schoolleidersopleiding of neemt u deel aan een kweekvijver
en bent u nog geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid
worden (voor een periode van maximaal 2 jaar). Kosten bedragen
t 93 vanaf 1 augustus 2005 en t 54 vanaf 1 januari 2006.

Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2005.
Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2006.

Lid worden per 1 augustus 2005
Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 180 – t 265 (afhankelijk van
het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
van t 111 op mijn naam.
Er is al een AVS-lid op mijn school. 
Ik ontvang een acceptgiro van t 111 op mijn naam.

Lid worden per 1 januari 2006
Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 105 – t 155 (afhankelijk van
het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
van t 65 op mijn naam.
Er is al een AVS-lid op mijn school. Ik ontvang een acceptgiro
van t 65 op mijn naam.

Persoonsgegevens

AVS-lid ja /nee Lidnr.

Naam en voorletters m/v

Adres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum nieuw lid

Functie nieuw lid

Post naar: school/organisatie huisadres

School- en organisatiegegevens

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

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

Regio: Noord Oost Zuid Zuidwest Noordwest Midden

Aantal leerlingen: ______________________

Naam school /organisatie Brin-/Bestuurnr.

Postadres

Postcode en plaats

Telefoon Fax

E-mail

Handtekening Datum

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

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

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

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

Kloppen
uw gegevens 

nog?



ad
ve

rt
en

ti
e



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

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

en locatieleiders verzorgen we belangenbehartiging, landelijke vertegenwoordiging, juridische

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

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

goed onderwijs door goed management


