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Strengere regels afgifte Verklaring Gedrag
Groeistuipen in het speciaal onderwijs



‘Geld is leuk!’
“Lumpsum biedt scholen veel mogelijkheden om zelf keuzes 
te maken.” Dat is de stellige overtuiging van Monica van 
der Hoff-Israël, projectleider van projectbureau lumpsum po. 
Een overtuiging die ze met verve uitdraagt. “Geld is leuk! 
Dat besef wil ik laten doordringen.”
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Inhoud januari

Plotseling niet meer op school 
Kinderen die onaangekondigd ineens niet meer op school komen; 
iedere school waar asielzoekerskinderen op zitten, kan hier mee 
te maken krijgen. Het overkwam ook de 2e Marnixschool in 
Utrecht. Directeur Piet Mast vertelt hoeveel impact zoiets heeft 
en hoe de school ermee om is gegaan.

> 34

Lumpsum-proof of bron van zorg? 
Met de invoering van lumpsum is de rol van de administratie-
kantoren veranderd. Het belang van tijdige en heldere 
 informatie is nog groter geworden. Daarnaast wordt van 
de kantoren verwacht dat zij in staat zijn besturen en 
 directeuren te adviseren. Dat vergt een omslag. Kunnen de 
kantoren hun nieuwe rol waarmaken? 
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Wie doet wat en beslist waarover?
Het ene bestuur legt het personeelsbeleid bij de boven-
schools manager, op andere scholen is het in handen van de 
schoolleider. Een gedeelde taak- en bevoegdheidsverdeling 
tussen beiden werkt het beste, blijkt uit recent onderzoek. 
Die situatie biedt de meeste kansen op onderwijsverbetering, 
door een beter beleidsvoerend vermogen.

> 42
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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.
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Voorkom herhaling

Een van de ergste dingen die een kind kan overkomen, is dat een volwas-

sene – die hij of zij volkomen vertrouwt – dit vertrouwen schendt door 

het plegen van seksuele handelingen. De persoonlijke drama’s zijn groot 

en uiten zich vaak pas op latere leeftijd. En helaas komt dit elk jaar weer 

voor. De wetgever heeft geprobeerd dit tegen te gaan door te voorkomen dat 

personen die een strafblad hebben op dit terrein opnieuw in het onderwijs 

gaan werken. Daarvoor is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – in 

het onderwijs beter bekend als de verklaring van goed gedrag – ingevoerd. 

Een dergelijke verklaring kan natuurlijk niet voorkomen dat leerkrachten 

in de fout gaan, voor alles is immers een eerste keer, maar de mogelijkheid 

van recidive wordt ermee wel verkleind.

Tot voor kort waren de regels voor het uitgeven van een VOG redelijk soe-

pel, maar de toename van het aantal delicten en vooral de gewijzigde kijk 

die wij als samenleving hebben ontwikkeld, noopt de wetgever deze regels 

aan te scherpen. En hier ontstaan nu de problemen. De huidige regeling 

houdt in dat áls iemand voor een dergelijk feit veroordeeld is, er pas na 

twintig jaar een nieuwe VOG wordt afgegeven. Verder blijven er mogelijk-

heden om af te wijken van de regels. Minister Hirsch Ballin verklaarde ook 

dat er 18 VOG-verklaringen zijn afgegeven die met het huidige inzicht niet 

meer mochten worden toegekend. Dat betekent nogal wat. Eigenlijk zegt 

de minister dat er volgens de huidige maatstaven 18 personen voor de klas 

staan die potentieel opnieuw in de fout kunnen gaan. Aangezien de minis-

ter er verder niets aan wil doen, neemt hij een grote verantwoordelijkheid 

op zich áls een van de 18 opnieuw in de fout zou gaan. 

Zelf vind ik de oplossing eenvoudig. Als je een zedendelict met kinderen 

hebt begaan, daarvoor veroordeeld bent én je straf hebt uitgezeten, ben je 

maatschappelijk gerehabiliteerd. Zo zit ons rechtsysteem in elkaar en dat 

is maar goed ook. Maar je dient ook te weten dat áls je dergelijke dingen 

doet, je ook levenslang het recht verspeelt les te geven aan minderjarige 

kinderen. Daarmee is het voorkomen van deze misdrijven niet uitgeban-

nen, maar wordt recidive voorkomen. Hier prevaleert toch het belang van 

het kind.

Kaderspel > Ton	Duif



Strengere regels afgifte Verklaring Gedrag
Om	het	aantal	(herhaalde)	zedendelicten	tot	een	minimum	te	beperken	scherpte	minister	Hirsch	Ballin	van	

Justitie	onlangs	de	regels	aan	voor	de	afgifte	van	Verklaringen	Omtrent	het	Gedrag	(VOG)	voor	personen	die	

met	minderjarigen	willen	werken,	zoals	leerkrachten.	De	nieuwe	regels	gingen	direct	in.

Het Centraal Orgaan Verklaringen 

Omtrent het Gedrag (COVOG) mag voor-

taan geen VOG meer afgeven aan bij-

voorbeeld leerkrachten indien:

•  Zij in de twintig jaar voorafgaande 

aan de aanvraag zijn veroordeeld 

tot een (on)voorwaardelijke gevan-

genisstraf/taakstraf vanwege zeden-

delicten;

•  Zij twee of meerdere malen zijn ver-

oordeeld tot een (on)voorwaardelijke 

gevangenisstraf/taakstraf vanwege 

zedendelicten;

•  Zij in de tien jaar voorafgaande aan 

de aanvraag éénmaal in de justitiële 

documentatie voorkomen met een 

voorwaardelijk sepot of veroordeeld 

zijn voor een andere straf dan een 

gevangenisstraf/taakstraf vanwege 

zedendelicten.

Wanneer het onthouden van de VOG 

‘evident disproportioneel’ is, kan echter 

van deze aanscherpingen worden afge-

weken.

Onderzocht
Alle 106.857 aanvragen voor een VOG 

in het onderwijs, die sinds 1 april 2004 

bij het COVOG zijn ingediend, zijn 

inmiddels onderzocht. Van deze 106.857 

aanvragen heeft in 122 gevallen een 

zedendelict een rol heeft gespeeld bij 

de beoordeling. In ‘slechts’ 24 van de 

122 aanvragen is de VOG geweigerd of 

is de aanvraag nog in behandeling. In 

de meeste andere gevallen is er toch 

een VOG afgegeven, indien de strafzaak 

niet heeft geleid tot een veroordeling. 

De minister van Justitie concludeert op 

basis van dit onderzoek dat het COVOG 

sinds haar oprichting heeft gehandeld 

volgens de afgesproken regels, uitge-

zonderd één verstrekte VOG, die nader 

wordt onderzocht.

Door de veranderende maatschappe-

lijke opvattingen achtte Hirsch Ballin 

een aanscherping van de beleidsregels 

gewenst, maar ziet geen aanleiding 

om aanvullende wettelijke maatrege-

len te nemen op het gebied van het 

beroepsverbod. Verder merkt hij op 

dat in Nederland alleen de strafrechter 

bevoegd is iemand te verbieden zijn 

beroep uit te oefenen voor een bepaalde 

periode. Dit sluit echter niet uit dat 

organisaties op basis van eigen regle-

menten mogelijkheden hebben een per-

soon te schorsen of te royeren. De VOG 

is slechts één van de hulpmiddelen ter 

voorkoming van seksueel misbruik van 

kinderen. Organisaties moeten zelf inte-

graal integriteitbeleid ontwikkelen en 

niet alleen blind varen op de VOG, aldus 

de minister.

Geen risico’s
AVS voorzitter Ton Duif stelt dat scholen 

ervan uit moeten kunnen gaan dat een 

VOG klopt, dat het goed onderzocht is 

en dat het rechtsgeldig is. “Scholen heb-

ben niet de mogelijkheid om zelf dit 

soort onderzoek te doen.” Verder is hij 

van mening dat iemand die een zeden-

delict heeft begaan en zijn straf heeft 

gehad, het verdient om een tweede kans 

in de maatschappij te krijgen, maar niet 

meer in het primair onderwijs. “In het 

algemeen geldt dat voorzichtigheid en 

terughoudendheid geboden is. Zolang 

de kans op herhaling bestaat, en die is 

groot, geen risico’s nemen!” <
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Uw	advertentie	in		Kader	Primair	en	Kadernieuws	
wordt	gelezen	door	meer	dan	5000	schoolleiders

Neemt	u	voor	meer	informatie	contact	op	met:

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

E-mail:	info@recent.nl
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Groeistuipen speciaal onderwijs vergen 
miljoeneninvestering
Op	16	januari	overhandigde	commissaris	Jeugd-	en	Jongerenbeleid	Steven	van	Eijck	het	rapport	‘Groeistuipen	

in	het	speciaal	onderwijs’	aan	minister	Van	der	Hoeven.	Het	is	een	weergave	van	een	onderzoek	binnen	

de	REC’s	van	cluster	4,	naar	aanleiding	van	de	explosieve	groei	van	het	aantal	plaatsingen	in	het	speciaal	

basisonderwijs	(so).	Het	rapport	mondt	uit	in	een	advies	over	de	wenselijke	rol	en	positionering	van	scholen	

met	leerlingen	die	een	ernstig	gedragsprobleem	hebben.

“Vooral in cluster 4-scholen liegen de 

statistieken er niet om”, aldus Van Eijck 

tijdens de presentatie van het sturings-

advies. Binnen cluster 4 (scholen voor 

leerlingen met ernstige gedrags- of 

psychiatrische problemen – waaronder 

zmok-scholen –, pedologische instituten, 

scholen voor langdurig zieken met een 

psychiatrische handicap en jeugdjusti-

tiële inrichtingen) is de toename van het 

aantal plaatsingen behoorlijk, zie onder-

staande tabel:

Voor de daarop volgende vier jaar liggen 

de kosten in dezelfde orde van grootte. 

Een greep uit de aanbevelingen voor de 

minister:

•   Stel de leerling centraal en pas het 

(onderwijs)aanbod hierop aan;

•  Geef duidelijkheid over de zorg die 

het regulier onderwijs moet kunnen 

bieden;

•  Zorg voor vroegtijdige signalering 

van gedragsproblemen in het regulier 

onderwijs;

Minister Van der Hoeven onderkent 

de geschetste problemen. Ze zijn niet 

alleen op te lossen met geld. De minister 

wil oppakken wat meteen gerealiseerd 

kan worden. Wat volgens haar expliciete 

aandacht verdient, is de samenhang 

tussen regulier en speciaal onderwijs. 

Ook de uitstroom van jongeren zonder 

diploma uit het vso is een speerpunt, 

inclusief de specifieke problematiek 

van allochtone leerlingen. “In overleg 

met de WEC-raad zal uitgewerkt moeten 

worden hoe examens of deelcertificaten 

behaald kunnen worden binnen die 

groep”, aldus Van der Hoeven. Verder wil 

de minister de versnelde scholing van 

personeel in het so stimuleren, dient 

het aanbieden van een minor ‘speciale 

onderwijszorg’ op pabo’s in het regulier 

onderwijs expertisevergroting teweeg 

te brengen en moet door investeringen 

in de komende jaren veel verbeterd wor-

den. Deze financiële prikkel is nodig, 

maar verdient zich ook terug, meent 

de minister. “Ook op het departement 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

en op het gebied van jeugdzorg zullen 

de investeringen hun effect hebben. Dit 

vraagt een integrale aanpak.” En naar 

verwachting blijft het aantal zorgleer-

lingen toenemen, wat een lange termijn 

investering noodzakelijk maakt. Het 

oppakken en invoeren van de aanbe-

velingen uit het rapport liggen bij het 

nieuwe kabinet. <

> U	kunt	het	sturingsadvies	‘Groeistuipen	
in	het	speciaal	onderwijs’	downloaden	

via	www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	

Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Speciaal	onder-

wijs.	Verderop	in	deze	Kader	Primair	uitge-

breid	aandacht	voor	de	rol	van	het	speciaal	

basisonderwijs	(sbo).
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tabel: toename van het aantal plaatsingen
	 	 2000	 2006

Plaatsing	speciaal	onderwijs	 8.690	 12.082

Plaatsing	voortgezet	speciaal	onderwijs	 7.127	 14.348

Ambulante	Begeleiding	basisonderwijs	 457	 7.268

Ambulante	Begeleiding	voortgezet	Onderwijs	 562	 6.133

*	Voor	2006	zijn	voorlopige	cijfers	beschikbaar.

Deze cijfers gelden alleen voor cluster 4. 

Er is echter in het hele speciaal onder-

wijs (cluster 1-4) sprake van toename: 

sinds 2000 zijn de plaatsingen binnen 

het so met bijna 40 procent toegeno-

men, in het voortgezet speciaal onder-

wijs (vso) zelfs met 50 procent.

Aanbevelingen
In het sturingsadvies komt Van Eijck 

met 26 aanbevelingen voor zowel de 

korte als de lange termijn. De totale 

kosten worden voor 2007 op 207 miljoen 

euro geraamd. 

•  Geef de REC’s bij inzet van financiële 

middelen meer flexibiliteit: structu-

reel in plaats van conjunctureel;

•  Zorg voor versnelde scholing en oplei-

ding van nieuw personeel voor het so;

•  Doorbreek de scheiding tussen de 

verschillende clusters binnen het 

so. Zorg voor één loket voor scholen, 

ouders en kinderen.

Verder moet de negatieve indicatie 

waarop Ambulante Begeleiding en 

zorgaanbod gerealiseerd wordt, stoppen. 

Positieve indicatie, die zich richt op ont-

wikkelingsmogelijkheden bij leerlingen, 

verdient aanbeveling.
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Tweederde pabo-studenten zakt voor taaltoets
Tweederde	van	alle	eerstejaars	pabo-studenten	is	gezakt	voor	de	taaltoets	die	in	de	afgelopen	maanden	is	
afgenomen.	Tijdens	zijn	nieuwjaarstoespraak	op	16	januari	kondigde	de	voorzitter	van	de	HBO-raad,	Doekle	
Terpstra,	aan	dat	hogescholen	een	grootschalig	onderzoek	gaan	uitvoeren	naar	de	taal-	en	rekenvaardigheid	

van	studenten	in	het	hbo.	“De	politiek	en	het	onderwijs	moeten	dit	probleem	snel	aanpakken”.

Slechts 32 procent van de eerstejaars 

studenten die vier maanden geleden 

zijn begonnen aan de pabo is geslaagd 

voor de taaltoets, blijkt uit de cijfers van 

de HBO-raad. Studenten die afkomstig 

zijn van het vwo deden het relatief goed. 

Van hen slaagde 78 procent. Van de 

groep die van het havo en het mbo komt 

liggen de cijfers echter op respectieve-

lijk 33 en 15 procent. Het niveau van de 

toets ligt iets hoger dan het eindniveau 

van de basisschool. Enkele maanden 

geleden werd al bekend dat de helft van 

alle nieuwe pabo-studenten zakte voor 

een soortgelijke rekentoets.

Onderzoek
Naar aanleiding van de uitslag van de 

taaltoets hebben de hogescholen beslo-

ten dat zij aan het begin van studiejaar 

2007/2008 een grootschalig onderzoek 

uitvoeren naar de taal- en rekenvaardig-

heid van nieuwe studenten. Niet alleen 

op de pabo’s, maar in alle sectoren van 

het hoger beroepsonderwijs. “De gege-

vens gaan we aan de politiek presente-

ren en bespreken met het onderwijsveld 

om ervoor te zorgen dat het probleem 

wordt opgelost”, aldus Doekle Terpstra.

In afwachting van structurele verbe-

teringen pleit de HBO-raad voor meer 

aanbod van bijspijkercursussen aan 

leerlingen in het voorbereidend hoger 

onderwijs en aan de hogescholen. Voor 

wie de stap naar het hoger onderwijs in 

één keer te groot is, moet  invoering van 

een voorbereidend jaar aan hogescholen 

serieus worden overwogen. De overheid 

zou dat voorbereidend jaar moeten 

financieren. <
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Loek Hermans centrale inleider op AVS-congres
De	AVS	is	verheugd	dat	Loek	Hermans	bereid	is	de	centrale	inleiding	te	houden	

tijdens	het	AVS-congres	op	23	maart	aanstaande.

AVS-voorzitter Ton Duif: “Hermans kan 

als geen ander, als ex-minister van OCW 

en voorzitter van MKB-Nederland, de 

koppeling maken tussen onderwijs en 

het thema ‘leiding geven met het oog op 

morgen’. Door zijn jarenlange ervaring 

als leidinggevende en zijn kennis van 

het onderwijs is hij in staat de toekom-

stige ontwikkelingen in het krachten-

veld van het primair onderwijs in kaart 

te brengen.”

Hermans is in 1972 begonnen als docent 

maatschappijleer en heeft een lange 

bestuurlijke loopbaan achter zich: 

gemeenteraadslid te Nijmegen, lid van 

de Tweede Kamer, burgemeester van 

Zwolle, commissaris van de Koningin in 

Friesland en minister van OCW. Vanaf 

1 juli 2003 is Hermans voorzitter van 

MKB-Nederland, de brancheorganisatie 

voor midden- en kleinbedrijf.

Hermans volgt het onderwijs nog steeds 

nauwgezet. Dit blijkt onder andere uit 

zijn betrokkenheid bij en samenwerking 

met de AVS, bijvoorbeeld met betrek-

king tot de ontwikkeling van het AVS 

Scholenportaal het digitale (leden) net-

werk Kennis Delen.

Het congresthema is ‘Toekomst in beeld. 

Leiding geven met het oog op morgen.’ 

“Zeker in een tijd dat er veel op de 

schoolleider afkomt, zoals passend 

onderwijs, lumpsum, buitenschoolse 

opvang en de toenemende samenwer-

king met externe instellingen en orga-

nisaties, is het belangrijk de toekomst 

goed in beeld te krijgen”, aldus Duif. 

De andere sprekers op het congres zijn 

Remco Claassen, Gijs ten Kate, Marc 

Lammers, Leo Lenssen, Dolf van Veen en 

Naud van der Ven. 

De 24 workshops, waar de koppeling 

met het onderwijsveld wordt gemaakt, 

gaan over ‘het krachtenveld’, ‘het vak’ 

en ‘de rollen’ van de schoolleider’. Het 

complete programma vindt u op het AVS 

Scholenportaal. <

Vroegboekkorting
Nog	tot	1	februari	2007	kunt	u	zich	met	

een	korting	van	ruim	10	procent	inschrijven	

voor	het	AVS-congres.	Voor	snelle	beslissers	

kost	het	congres	t 168	(leden)	of	t 335	

	(niet	-leden).	Na	1	februari	betaalt	u	respec-

tievelijk	t	190	of	t 375.	U	kunt	zich	inschrijven	

via	www.avs.nl	of	via	het	inschrijfformulier	

in	de	bijgesloten	brochure. <
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Wachtlijsten buitenschoolse opvang
Begin	januari	berichtten	de	media	naar	aanleiding	van	een	rapport	van	de	MOgroep,	de	brancheorganisatie	in	

de	kinderopvang,	over	verwachte	wachtlijsten	voor	de	buitenschoolse	opvang	van	basisschoolleerlingen.

Kinderopvangorganisaties hebben te 

maken met een groeiende vraag van 

ouders om hun kinderen voor en na 

school op te vangen. Dit wordt mede 

veroorzaakt door de buitenschoolse 

opvangverplichting voor scholen vanaf 

1 augustus aanstaande. De meeste scho-

len besteden dit uit aan een kinderop-

vangorganisatie. Uit het rapport van 

de MOgroep blijkt dat bijna de helft 

van deze organisaties al een wachtlijst 

kent. Met het oog op de buitenschoolse 

opvang is men wel bezig met het uit-

breiden van de capaciteit, maar dat zal 

volgens de MOgroep niet voldoende 

zijn om aan de groeiende vraag in 2007 

te voldoen. Vooral in stedelijk gebied, 

zoals de Randstad en nieuwbouwwijken 

op VINEX-locaties, voorziet de MOgroep 

problemen met het vinden van ruimte. 

Bijna een op de vijf kinderopvangorga-

nisaties met een wachtlijst klaagt dat 

ze geen medewerking van de gemeente 

krijgt om het capaciteitsproblemen op 

te lossen. Bij bijna een derde van de 

buitenschoolse opvang wordt ook met 

een sportvereniging samengewerkt. Bij 

ruim een kwart is het welzijnswerk of 

het lokale jeugdbeleid betrokken, bij 

een vijfde de bibliotheek, 15,5 procent 

de muziekschool en 8,5 procent de 

scouting.

Wanneer een school samenwerkt met 

een kinderopvangorganisatie die op 

bepaalde dagen een wachtlijst heeft, is 

te verwachten dat de kinderopvangorga-

nisatie overweegt om vanwege de groei-

ende vraag haar aanbod uit te breiden. 

Als dat onvoldoende lukt, ligt het voor 

de hand dat de school ook gaat samen-

werken met een kinderopvangorganisa-

tie die op die dagen wel plaatsen heeft.

Feiten en regels
Scholen worden verantwoordelijk 

voor de aansluiting tussen onderwijs 

en de buitenschoolse opvang. Deze 

opvang kan bestaan uit voorschoolse 

en naschoolse opvang én opvang op 

vrije dagen, tijdens schoolvakanties of 

een combinatie hiervan. Ouders maken 

hun wensen kenbaar bij de school. De 

uitkomsten daarvan zullen scholen, na 

overleg met de betrokken ouders en in 

overleg met de MR, uitwerken in een 

model dat aansluit bij de wensen van de 

ouders. De MR krijgt adviesrecht op de 

vaststelling of wijziging van de manier 

waarop de buitenschoolse opvang wordt 

georganiseerd.

De buitenschoolse opvangverplichting 

geldt als de ouders hierom verzoeken, 

ook als maar één ouder erom verzoekt. 

Afhankelijk van de wensen van deze 

ouder(s) doet de school een voorstel voor 

een arrangement van buitenschoolse 

opvang. De school kan daarover afspra-

ken maken met de kinderopvangorga-

nisatie, zodat de ouder(s) daar gebruik 

van kan maken. Ouders betalen immers 

zelf voor de buitenschoolse opvang. 

Zij kunnen hiervoor een inkomensaf-

hankelijke bijdrage krijgen via de Wet 

Kinderopvang. Deze wet geeft alle wer-

kende of studerende ouders die van kin-

deropvang gebruik maken, recht op een 

kinderopvangtoeslag.

De kwaliteit van de buitenschoolse 

opvang wordt ook gewaarborgd via de 

Wet Kinderopvang. Naast de mogelijk-

heid om de opvang uit te besteden aan 

een kinderopvangorganisatie, staat het 

de school vrij  – indien ouders hierom 

verzoeken – eventueel zelf een aanbod 

te verzorgen. Hiervoor dient de school 

een aparte rechtsvorm in het leven 

te roepen, die wordt gemeld bij en 

geregistreerd door de gemeente. Deze 

vorm van opvang dient eveneens aan 

de kwaliteitseisen op grond van de Wet 

Kinderopvang te voldoen. Dus ook als 

de opvang plaatsvindt in een school-

lokaal, gelden de eisen van de Wet 

Kinderopvang. <

> Kijk	voor	meer	informatie	over	het	

	regelen	van	(buitenschoolse)	kinderopvang	

op	www.schoolenopvang.nl
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Kinderopvang	
organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Informatie	en	praktische	adviezen	
voor	schoolleiders.



AVS en VOS/ABB presenteren governance code
Bij	het	ministerie	van	OCW	ligt	het	wetsvoorstel	‘Governance’	inmiddels	klaar.	Het	wachten	is	op	een	nieuw	

kabinet.	Er	wordt	in	het	wetsvoorstel	geen	code	voor	goed	onderwijsbestuur	in	het	primair	onderwijs	

voorgeschreven.	De	ontwikkeling	van	zo’n	code	is	aan	de	onderwijssector	zelf.	De	AVS	en	VOS/ABB	hebben	

hierin	inmiddels	het	voortouw	genomen.

In het wetsvoorstel worden onder meer 

de volgende onderwerpen geregeld:

•  De opdracht aan ieder schoolbestuur 

om te zorgen voor een goed bestuur-

de school (zorgplicht goed bestuur);

•  Het tot stand brengen van een schei-

ding tussen de functies van bestuur 

en intern toezicht;

•  Toepassing van het beginsel van 

 horizontale of maatschappelijke 

 verantwoording;

•  De mogelijkheid voor een school-

bestuur om bestuurlijke taken en 

bevoegdheden te delegeren aan de 

schoolleider;

•  Het gebruik door het schoolbestuur 

van een code voor goed bestuur.

De AVS en de VOS/ABB hebben voor wat 

betreft deze laatstgenoemde ‘code’ de 

handschoen opgepakt en ontwikkelden 

een eigen code voor het primair onder-

wijs. De leden van de AVS hebben de 

brochure met de ‘Code goed onderwijs-

bestuur primair onderwijs’ inmiddels 

per post ontvangen.

Op 23 januari bezocht minister Van der 

Hoeven de AVS-stand op de nationale 

onderwijstentoonstelling (NOT) in de 

Jaarbeurs in Utrecht. Bij die gelegenheid 

kreeg zij het eerste exemplaar van de 

brochure overhandigd. <

> Kijk	voor	meer	informatie	op	

www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	

Bestuur	&	Management	>	Verhouding	

Bestuur-Management.
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Compensatie nieuwe gewichtenregeling
Sinds	begin	dit	schooljaar	is	de	nieuwe	gewichtenregeling	van	kracht.	Er	zijn	nog	maar	twee	gewichten	

–	0,3	en	1,2	–	waarbij	het	opleidingsniveau	van	de	ouders	bepalend	is.	De	invoering	van	de	nieuwe	regeling	

gebeurt	gefaseerd,	over	vier	jaar	verspreid	en	er	is	sprake	van	een	drempel	van	8,35	procent.	Uit	de	

leerlingtelling	van	1	oktober	2006	blijkt	inmiddels	echter	dat	de	omvang	van	het	totale	schoolgewicht	veel	

lager	is	uitgevallen	dan	de	raming.

In het overleg over de nieuwe regeling 

was afgesproken dat het budget dat vrij-

komt als gevolg van de nieuwe regeling 

beschikbaar blijft voor de gewichtenre-

geling. Daardoor is het

mogelijk de drempel in de regeling te 

verlagen. In het ‘Besluit bekostiging 

WPO’ is opgenomen dat de drempel van 

9 procent in vier jaar verschuift naar 6,4 

procent; dus jaarlijks 0,65 procent naar 

beneden. Het blijkt nu mogelijk om de 

drempel van 8,35 procent voor school-

jaar 2007/2008 te verlagen tot 8 procent. 

Maar, ook de verlaging van de drempel 

leidt nog steeds tot een sterke daling 

van het totaal aan gewichten per school.

In totaal komt er daardoor zo’n 21 mil-

joen euro vrij. Dit budget wordt nu inge-

zet voor een compensatieregeling. Over 

de inhoud van de compensatieregeling is 

inmiddels een aantal afspraken gemaakt. 

Het komt er in het kort op neer dat er 

compensatie mogelijk is, met als oog-

merk dat het totaal aan schoolgewichten 

– landelijk gezien – voor het schooljaar 

2007/2008 na de toepassing van de com-

pensatieregeling ten minste even hoog 

wordt als de realisatie in 2006/2007. Bij 

onverkorte toepassing van de oude rege-

ling zou dit totaal aanmerkelijk lager 

zijn. Ook in de vier grote gemeenten (G4) 

is er, door de inzet van het beschikbare 

budget voor taalpilots en voor de opvang 

van (onwaarschijnlijke) personele nood-

gevallen, geen achteruitgang.

De compensatieregeling is onlangs ge-

publiceerd. Het overleg over de regeling 

voor de komende jaren is inmiddels 

voortgezet. <

> Voor	meer	informatie	over	de	inhoud	van	

de	compensatieregeling	zie	www.avs.nl	
>	Werkgeverszaken	>	Onderwijs	&	

Leerlingenzorg	>	Onderwijsachterstanden
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AVS ledenbijeenkomsten van start
Op	16	januari	startte	de	AVS	met	een	serie	ledenbijeenkomsten	in	het	land,	waarbij	AVS	leden	hun	visie	

kunnen	geven	op	onder	andere	de	rol	en	positie	van	de	schoolleider/eindverantwoordelijk	manager	en	de	

naderende	sectorvorming	in	het	primair	onderwijs.	Deze	bijeenkomsten	gaan	door	tot	eind	februari.

Met de ledenbijeenkomsten wil de AVS 

op de hoogte blijven van wat er speelt 

bij de achterban. “We komen kennis 

halen”, aldus AVS directielid Michiel 

Wigman op een van de eerste bijeen-

komsten op basisschool Floralaan in 

Eindhoven. Andersom gebruikt de AVS 

de bijeenkomsten om haar leden bij te 

praten over ontwikkelingen die wat ver-

der weg staan van de werkvloer, zoals de 

acties die ondernomen worden richting 

de vorming van één sectororganisatie 

voor het primair onderwijs.

Naast de rol en positie van de school-

leider ten opzichte van de bovenschools 

manager komen ook zaken aan bod als 

honorering, competenties en scholing, 

de rol van de ouders, toekomstbeeld 

en actuele onderwerpen als buiten-

schoolse opvang en veiligheid. Iedere 

bijeenkomst wordt opgeluisterd door 

een deskundig adviseur binnen de 

AVS die de aanwezigen inlicht over de 

recente stand van zaken op zijn of haar 

specifieke vakgebied binnen het primair 

onderwijs. <

> Kijk	voor	de	exacte	data	en	locaties	van	de	
nog	volgende	AVS	ledenbijeenkomsten	op	

www.avs.nl	>	AVS	Agenda.	Aanmelden	kan	

via	beleid@avs.nl
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Brochure invoeringstraject PGN verschenen
De	invoering	van	het	persoonsgebonden	nummer	(PGN)	in	het	primair	onderwijs	is	in	volle	gang.	Scholen	

hebben	de	afgelopen	maanden	de	nodige	moeite	mogen	doen	om	de	sofi-nummers	van	hun	leerlingen	te	

bemachtigen.	Dit	sofi-nummer	–	binnenkort	‘burgerservicenummer’	–	is	ook	het	PGN	dat	scholen	straks	nodig	

hebben	voor	hun	bekostiging.	Onlangs	ontvingen	alle	scholen	een	brochure	waarin	het	hele	invoeringstraject	

stap	voor	stap	in	beeld	wordt	gebracht.

Straks lijkt nog heel ver weg, want pas 

per 1 augustus 2009 vervalt de 1 okto-

bertelling. Toch komt die datum snel 

dichterbij. Om het een en ander voor 

scholen op een rijtje te zetten, heeft het 

ministerie in nauwe samenwerking met 

het Procesmanagement Veld (PMV) de 

brochure ‘Samen maken we er een suc-

ces van!’ uitgebracht die samen met een 

brief van de minister naar de scholen is 

gestuurd.

Het PMV wordt aangestuurd door de 

stichting PGNPO. De AVS zit in het 

dagelijks bestuur van deze stichting. 

Doel van de stichting is om de invoering 

goed te laten verlopen en de scholen 

zo min mogelijk te confronteren met 

extra werk. Dat de invoering wel extra 

werk voor de scholen betekent, is evi-

dent. De beoogde lastenverlichting 

die de invoering van de Wet op het 

Onderwijsnummer (WON) met zich mee 

zou moeten brengen, is pas op langere 

termijn realiseerbaar. <

> De	brochure	‘Samen	maken	we	er	een	

succes	van!’	is	ook	te	downloaden	via	

www.pgnpo.nl.	Namens	de	AVS	is	René	

van	Eijk	(r.vaneijk@avs.nl)	betrokken	bij	
de	invoering	van	het	onderwijsnummer.	

Hij	heeft	zitting	in	het	dagelijks	bestuur	

van	de	stichting	PGNPO.
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Digiboard-lease: nieuw AVS Voordeel aanbod

Rabobank,	De	Lage	Landen	en	de	AVS	hebben	een	voordeelovereenkomst	gesloten	voor	het	leasen	van	

digitale	schoolborden.	Schoolleiders	kunnen	met	behulp	van	‘Digiboard-lease’	binnen	hun	beschikbare	

budget	al	hun	leslokalen	tegelijkertijd	met	digitale	schoolborden	en	toebehoren	uitrusten.

Jeroen Vrolijks, sectorspecialist onder-

wijs van de Rabobank: “Als Rabobank 

voelen wij een sterke verbondenheid 

met het onderwijs. De overeengekomen 

samenwerking met de AVS geeft ons de 

mogelijkheid om hier een nadere invul-

ling aan te geven.“

De Digiboard-lease constructie sluit aan 

bij de toegenomen vraag naar interactief 

onderwijs. Uit een recent onderzoek van 

TNS NIPO blijkt dat steeds meer scholen 

gebruikmaken van digitale schoolbor-

den: in het basisonderwijs heeft 10 

procent van de scholen ten minste één 

digitaal schoolbord. Van de scholen die 

nog niet over de apparatuur beschik-

ken, verwacht 40 procent binnen twee 

jaar wel een digitaal schoolbord aan te 

schaffen.

Door de ingevoerde lumpsumregeling 

hebben schoolleiders meer bestedings-

vrijheid gekregen, hoewel het budget 

veelal gelijk is gebleven. Vrolijks: 

“Digiboard-lease kan de oplossing zijn, 

als scholen geen of onvoldoende budget-

taire ruimte hebben. Schoolleiders beta-

len maandelijks een vast laag termijn-

bedrag dat past binnen het beschikbare 

budget. De Lage Landen, een 100 procent 

dochter van de Rabobank en specialist 

in ict-vernieuwingstrajecten, betaalt de 

rekening. Zowel kleine als grote scholen 

kunnen zo, zonder een hoog investe-

ringsbedrag ineens, al hun leslokalen 

tegelijk met digitale schoolborden en 

toebehoren uitrusten. Een ander voor-

deel is dat de hele school wordt voorzien 

van gelijke, op elkaar aansluitende tech-

nieken. De schoolleider maakt zelf de 

keuze voor het merk en de leverancier.”

Korting
Het leasen van digitale schoolborden 

houdt in dat, indien u AVS lid bent, uw 

school bij een investering van bijvoor-

beeld 50.000 euro (inclusief btw) en 

een leaseperiode van 48 maanden een 

korting krijgt van ongeveer 480 euro. 

Vrolijks: “Schoolleiders kunnen er ook 

voor kiezen om de contante tegenwaar-

de van deze korting vooraf aan Stichting 

Edukans te laten schenken. Stichting 

Edukans helpt kansarme kinderen in 

ontwikkelingslanden naar school.” <

>	Meer	informatie	over	dit	Digiboard-

lease	aanbod	leest	u	in	de	bijgesloten	

brochure.	Of	raadpleeg	–	ook	voor	de	

andere	AVS	Voordeelpartners	–	de	speciale	

AVS	Voordeelpagina	op	www.avs.nl	>	

Vereniging	>	AVS	Voordeel.	Digiboard-

lease	aanvragen,	meer	informatie	of	een	

vrijblijvende	offerte	ontvangen?	Neem	dan	

contact	op	met	De	Lage	Landen,	tel.	040-

2339650.
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Loonsuppletieregeling bij arbeidsongeschiktheid 
vervallen
In	de	Pensioenkamer	is	een	akkoord	

gesloten	over	het	laten	vervallen	

van	de	loonsuppletieregeling	bij	

gedeeltelijke	arbeidsongeschiktheid.	

Een	en	ander	geldt	per	1	januari	2007.

Vanaf deze datum worden geen sup-

pletie-uitkeringen na ontslag door 

arbeidsongeschiktheid meer toegekend. 

Voorheen was het in het kader van de 

bovenwettelijke regelingen onder ande-

re mogelijk om loonsuppletie te ver-

krijgen bij een gedeeltelijke afkeuring 

op grond van de Wet Werk en Inkomen 

naar Arbeidsvermogen (WIA). 

Hiermee vervalt hoofdstuk drie van het 

Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid 

voor onderwijspersoneel primair en 

voortgezet onderwijs (BZA). Dit alles 

heeft geen gevolgen voor lopende sup-

pletie-uitkeringen, die uiterlijk op 

31 december 2006 zijn toegekend. <
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AVS Ledenraad discussieert over sectororganisatie
Tijdens	de	afgelopen	vergadering	van	de	AVS	Ledenraad	stond	als	belangrijkste	onderwerp	stond	de	vorming	

van	de	sectororganisatie	op	de	agenda.

Nadat het AVS bestuur de laatste stand 

van zaken had toegelicht heeft de leden-

raad uitgebreid gediscussieerd over de 

toekomstige sectororganisatie en de 

rol van de AVS in de toekomst. De raad 

heeft het bestuur vooral punten meege-

geven waar zij bij de vorming van de sec-

tororganisatie rekening mee zou moeten 

houden.

Ledenraad en bestuur zijn van mening 

dat een sectororganisatie zonder per-

soonlijke band met de directeuren 

uit het veld een kansloze exercitie is. 

Hoewel eindverantwoordelijke bestuur-

ders hun organisatie aanmelden en 

verbinden, moet in de uitwerking en 

vaststelling van het beleid de stem van 

de schooldirecties apart gewaarborgd 

zijn.

De ledenraad juicht toe dat bestuur en 

medewerkers de komende maanden 

uitvoerig met de leden spreken over 

hun visie op het schoolleiderschap in de 

toekomst en dat wat de AVS zeker moet 

borgen. De uitkomst van de ledenraad-

vergadering leert dat het AVS bestuur 

ervoor moet waken dat het huidige voor-

zieningenpakket voor schoolleiders in 

de nieuwe situatie gewaarborgd is.  

De AVS moet zich voorbereiden op de 

nieuwe verhoudingen die eraan komen. 

De hoofdlijn van het bestuursbeleid 

wordt door de ledenraad van harte 

ondersteund in het belang van de leden.

> Heeft	u	als	AVS	lid	een	onderwerp	dat	u	

graag	besproken	wil	hebben	in	de	ledenraad?	

Dat	kan	via	de	voorraadagenda.	

U	kunt	onderwerpen	per	e-mail	doorgeven	

aan	Ger	de	Vos,	secretaris	van	de	ledenraad	

(gerdevos@planet.nl).	Geef	hierbij	aan	of	
deze	onderwerpen	op	korte	of	lange	termijn	

zouden	moeten	worden	besproken.	

> De	ledenraad	heeft	een	rooster	van	aftre-
den	vastgesteld,	waaruit	blijkt	dat	er	de	

komende	jaren	plaats	is	voor	nieuwe	leden.	

Graag	komt	de	ledenraad	in	contact	met	

potentiële	nieuwe	leden.	Rekening	houdend	

met	geografische	spreiding,	verhouding	

man/vrouw,	denominatie,	directeur/boven-

schools	zal	de	ledenraad	vervolgens	nieuwe	

leden	voordragen.	Aanmelden:	info@avs.nl	
of	gerdevos@planet.nl
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Vragen over invoeren continurooster
Bij	de	AVS	Helpdesk	komen	veel	

vragen	binnen	over	de	consequenties	

van	het	eventueel	invoeren	van	een	

continurooster	op	school.

Dit heeft alles te maken met de invoe-

ring van de nieuwe schooltijdenwet en 

de buitenschoolse opvangverplichting 

vanaf 1 augustus 2007. Veel scholen 

maken van de gelegenheid gebruik om 

een en ander op elkaar af te stemmen. <

> Een	overzicht	van	de	meest	gestelde	vra-

gen	en	de	bijbehorende	antwoorden	vindt	

u	op	www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	

Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Brede	school.

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

avs-congres

Toekomst in beeld
Leidinggeven met het oog op morgen
23 maart 2007
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Over het thema… 

Geld en visie
Lumpsum.	Van	een	redelijk	beladen	woord	naar	de	

dagelijkse	praktijk.	Een	half	jaar	na	invoering	is	het	

nog	te	vroeg	om	harde	conclusies	te	trekken	over	

dit	nieuwe	bekostigingssysteem.	Toch	blijkt	dat	

schooldirecteuren,	projectleiders,	bovenschools	

managers	en	administrateurs	al	vol	vuur	kunnen	

vertellen	over	hun	–	veranderde	–	financieel	beleid	

en	het	effect	daarvan	op	hun	(toekomst)visie.	

Niks	een	stoffig	onderwerp;	geld	leeft!	Daarom	

het	thema	‘Geld	en	visie’.	Met	de	idealen	van	

projectleider	lumpsum	Monica	van	der	Hoff-

Israël,	twee	schooldirecteuren	die	bewust	

investeren	in	sport	dan	wel	cultuur,	de	rol	van	de	

administratiekantoren,	het	bovenschoolse	team	van	

Stichting	Fluenta	dat	aardig	voorop	loopt	met	haar	

financiële	huishouding	en	tot	slot:	schoolleiders	die	

mede	dankzij	een	AVS	cursusdag	enthousiast	zijn	

geraakt	over	geld.
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AVS Jaarverslag 
2005-2006 digitaal 
beschikbaar
De	AVS	kijkt	terug	op	een	enerverend	jaar.	Voorbereidingen	

op	lumpsum,	de	governance	discussie,	voor-	en	naschoolse	

opvang,	veiligheidsaanpak,	cao-onderhandelingen	en	vele	

andere	thema’s	markeerden	het	schooljaar	2005-2006.	Ook	

de	ontwikkeling	en	voorbereiding	richting	één	sectororgani-

satie	bleef	een	van	onze	aandachtspunten	het	afgelopen	jaar.

Het	AVS	Jaarverslag	AVS	2005-2006	is	gereed	en	goedge-

keurd	door	de	ledenraad.	Dit	jaar	heeft	de	AVS	gekozen	voor	

een	nieuwe	manier	van	verspreiden:	het	jaarverslag	is	in	

	eerste	instantie	via	www.avs.nl	>	Vereniging	>	Organisatie	

te	downloaden.	Het	jaarverslag	is	nog	steeds	voor	ieder-

een	beschikbaar	en	wie	dat	wil	kan	het	jaarverslag	ook	in	

	hardcopy bestellen.

Nieuwe medewerker
Met	ingang	van	1	januari	2007	werkt	Jessica	Povel	(j.povel@avs.nl)	
als	trainer/adviseur	bij	de	AVS	op	het	gebied	van	Onderwijs	&	

Leerlingzorg.	Hiervoor	was	zij	directeur	op	een	basisschool	in	

Drunen	en	verrichtte	daarnaast	diverse	interim-	en	advieswerk-

zaamheden.	Haar	specialisaties	binnen	de	AVS	liggen	op	het	

vlak	van	de	begeleiding	van	startende	directeuren,	financieel	

management,	conceptimplementatie	en	–begeleiding,	coaching,	

crisismanagement	en	Passend	Onderwijs	binnen	een	bepaald	

schoolconcept.

Hardcopy
Wilt	u	het	jaarverslag	in	hardcopy ontvangen?	

Vul	dan	vóór	15	februari	aanstaande	het	formulier	op	de		

website,	mail	naar	communicatie@avs.nl	of	fax	naar		
030-2347121	met	vermelding	van	uw	adresgegevens.	U	krijgt	

het	jaarverslag	dan	binnen	enkele	weken	thuisgestuurd. <
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‘Geld is leuk!’
Lumpsum	is	verrassend	zacht	geland	volgens	Monica	van	der	Hoff-Israël

“Lumpsum	biedt	scholen	veel	mogelijkheden	om	zelf	keuzes	te	maken.”	Dat	is	de	stellige	

overtuiging	van	Monica	van	der	Hoff-Israël,	projectleider	van	projectbureau	lumpsum	

po.	Een	overtuiging	die	ze	met	verve	uitdraagt.	“Geld	is	leuk!	Dat	besef	wil	ik	laten	

doordringen.”

tekst eva prins

Wie met Van der Hoff-Israël over geld en onderwijs wil 

praten, mag er wel even voor uit trekken. Als het over 

deze onderwerpen gaat, zit ze meteen helemaal op haar 

praatstoel. “Het is mijn stokpaardje”, geeft ze ruiter-

lijk toe. “Om je onderwijs zo goed mogelijk te maken, 

heb je geld nodig. Simpel. En lumpsum biedt scholen 

veel meer kansen dan voorheen om geld specifiek voor 

eigen doelen en wensen uit te geven. Dat zal het onder-

wijs uiteindelijk beter en meer divers maken”, betoogt 

ze vurig.

Maar Van der Hoff-Israël is realistisch genoeg om te 

beseffen dat niet iedereen in het onderwijs haar passie 

voor geld en financiën deelt. Integendeel. Veel schooldi-

recteuren zitten helemaal niet op meer financiële vrij-

heid en verantwoordelijkheid te wachten, weet ze.

 Maar lumpsum is inmiddels een feit, dus een houding 

van ‘Ik heb niets met geld en ik wil niets met geld’, kan 

volgens haar echt niet meer. “Daarmee mis je kansen 

en doe je je school tekort.”

Niet moeilijk
Eén vooroordeel wil ze als eerste uit de wereld helpen: 

financieel beleid is niet moeilijk. Natuurlijk vraagt het 

van directeuren extra kennis en vaardigheden en dus 

in veel gevallen extra scholing en begeleiding. Maar ze 

hoeven volgens Van der Hoff-Israël geen boekhouders te 

worden. “Met een beetje gezond verstand kom je al een 

heel eind. En met lumpsum is het er juist makkelijker 

op geworden”, stelt ze. Kreeg een school voorheen geld 

voor het personeel uitbetaald in de abstracte reken-

eenheid fre, nu heeft een bestuur concreet geld in han-

den en dat kan aan personeel worden uitgegeven, maar 

ook aan iets anders. “Het maakt scholen veel flexibeler 

in hun keuzes”, aldus Van der Hoff-Israël. Bovendien: 

geld dat dit jaar niet wordt op gemaakt, blijft gewoon 

staan voor een volgend jaar.

Dat laatste biedt scholen vooral over een aantal jaren 

veel meer mogelijkheden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 

sparen voor grote uitgaven of de kosten van een project 

over meerdere jaren uitsmeren. “Vergelijk het met een 

wereldreis”, zegt ze. “Daar moeten de meeste mensen 

ook een paar jaar voor sparen.” Een meerjarenvisie 

vergt echter wel een andere manier van kijken, bena-

drukt Van der Hoff-Israël. Scholen zijn immers gewend 

om per school- of kalenderjaar te begroten.

Omslag
Scholen zullen volgens Van der Hoff-Israël hun automa-

tismen en routines los moeten laten. “Hoezo 85 procent 

voor personeelskosten? Als een leerkracht weg gaat, 

kun je hem of haar vervangen door iemand met precies 

dezelfde formatie, maar je kunt ook andere keuzes 

maken. Scholen moeten leren denken vanuit wat ze wil-

len, in plaats van vanuit de bekostiging.”

> thema geld en visie

“Schoolleiders hoeven geen 
boekhouders te worden .” 
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“Veel	schoolbesturen	zullen	aan	het	eind	van	dit	
schooljaar	meer	geld	over	houden	dan	ze	hadden	
verwacht”,	voorspelt	Van	der	Hoff-Israël.

Zo’n ‘beleidsrijke invulling’ van lumpsum waarbij visies 

en plannen worden gekoppeld aan geld, klinkt mis-

schien voor de hand liggend, maar is voor scholen een 

hele omslag, stelt Van der Hoff-Israël. Schooldirecties 

zijn immers gewend om te denken vanuit hoeveel geld 

waarvoor binnen komt. Bovendien zijn veel directeu-

ren volgens haar opgevoed met het idee dat ‘geld niet 

belangrijk is’.

Lumpsum vraagt volgens Van der Hoff-Israël een profes-

sionelere en bedrijfsmatigere manier van met geld om 

gaan. En bedrijfsmatig is in het onderwijs nog wel eens 

een vies woord, verklaart ze. Ze gaat er dan ook vanuit 

dat er nog wel een paar jaar overheen zullen gaan voor 

zo’n ‘beleidsrijke invulling’ overal in het primair onder-

wijs gemeengoed is. “Dat hebben we in het voortgezet 

onderwijs ook gezien.”

Zacht geland
Over een paar jaar is volgens haar dan ook pas goed te 

zien wat lumpsum voor veranderingen te weeg heeft 

gebracht. Maar Van der Hoff-Israël kan al wel zeggen dat 

lumpsum ‘verrassend zacht’ is geland. “Het is heel rustig.”

Wel constateert de projectleider een tendens bij 

bestuurders om uit onzekerheid voorzichtig te begro-

ten en geld op te potten. In die context moeten volgens 

haar ook de zorgwekkende geluiden worden gezien dat 

lumpsum leidt tot meer (gedwongen) overplaatsingen 

van oudere leerkrachten. Hoe ouder, hoe duurder. Dus 

zouden scholen van hun oudere leerkrachten af willen. 

Volgens Van der Hoff-Israël is dat echter onnodig calcu-

lerend gedrag, want in de lumpsumfinanciering wordt 

rekening gehouden met de leeftijd van de leerkrachten.

Het zijn volgens haar ‘stuiptrekkingen van een eerste 

jaar’, waarbij angst voor wat komen gaat bij sommige 

scholen nog de boventoon voert. Best een begrijpelijke 

houding, vindt ze. “Maar ik voorspel dat veel schoolbe-

sturen aan het eind van dit schooljaar meer geld over 

houden dan ze hadden verwacht.”

Smoezen
Een andere in haar ogen ongewenste ontwikkeling, is 

dat het bovenschools management vaak de financiële 

beslissingen voor individuele scholen neemt, in plaats 

van de betreffende schooldirecteuren zelf. Dit gebeurt 

volgens haar ongetwijfeld met de beste bedoelingen, 

maar is wel ‘een gemiste kans’. Op deze manier zal een 

individuele school immers weinig van lumpsum mer-

ken, terwijl de hele operatie er juist voor bedoeld is om 

scholen meer keuzevrijheid te geven.

“Kon een directeur voorheen ‘Zoetermeer’ overal de 

schuld van geven, nu kan hij of zij met het vingertje 

naar het bovenschools management wijzen. En die 

smoezen wilden we nou net van tafel.”

Lumpsum is volgens Van der Hoff-Israël een onderdeel 

van een ontwikkeling die er op gericht is het onderwijs 

terug te geven aan de school. Oftewel van deregulering 

en meer autonomie voor scholen. “En wil je dat waar-

maken, dan moet je de keuzes en verantwoordelijkheid 

zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Dus: bij een 

schooldirecteur en zijn of haar team.” <

Monica	van	der	Hoff-Israël	(48)	runt	vanaf	1	februari	2007	

haar	eigen	adviesbureau	op	het	gebied	van	financiën	en	orga-

nisatie.	Vanaf	1	januari	2002	is	zij	al	gevestigd	als	zelfstandig	

adviseur.	Daarvoor	was	ze	onder	andere	adjunct-directeur	

van	het	Vervangingsfonds	en	Participatiefonds,	directeur	van	

de	stichting	Regionaal	Onderwijs	Bureau	Midden-Nederland	

en	ambtelijk	secretaris	op	diverse	scholen	in	het	PO,	VO	en	

de	BVE-sector.	

Sinds	2004	is	ze	projectleider	van	het	projectbureau	lump-

sum	po.	Dit	bureau,	dat	de	invoering	van	lumpsum	in	het	

primair	onderwijs	heeft	voorbereid	en	begeleidt,	houdt	in	de	

zomer	van	2007	op	te	bestaan.	

Kijk	voor	meer	informatie	op	www.lumpsumpo.nl en	
www.infinitebv.nl
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‘Het mes snijdt aan twee kanten’
Drie	keer	per	week	les	in	dans,	drama	of	muziek

Ton	Roonder,	directeur	van	’t	Palet	uit	Gouda,	wil	twee	vliegen	in	één	klap	slaan.	

Zowel	cognitieve	vaardigheden	verbeteren,	als	podiumkunsten	integreren	in	de	school.	’t	Palet	

besteedt	sinds	een	jaar	of	zes	meer	aandacht	aan	cultuur	en	noemt	zichzelf	daarom	‘profielschool	

met	podiumkunsten’.

tekst jos kooij

 “We hebben de lessen dans, muziek en drama zo geor-

ganiseerd dat ze onderdeel van ons onderwijs zijn,” 

legt Roonder uit. De vakdocent – ’t Palet noemt hem 

‘podiumassistent’ – gaat met de helft van de groep kin-

deren naar het podiumlokaal waar zij een half uur een 

drama- muziek- of dansles volgen. Tegelijkertijd gaat de 

groepsleerkracht met de andere kinderen intensief aan 

de slag. In een klein klasje werken zij aan hun (cogni-

tieve) taal- of rekenachterstand. Na een half uur wordt 

gewisseld. Deze ‘gespleten’ lessen vinden in elke groep 

drie keer per week plaats.

De kerstmusical die de school zelf heeft gemaakt en 

opgevoerd, is een voorbeeld van een podiumproject. 

Ook in andere (onderwijs)projecten komt altijd een 

stukje podiumkunsten terug. Roonder: “Het mes snijdt 

aan twee kanten. Ons profiel zorgt ervoor dat kinderen 

hun creativiteit ontwikkelen. Ze leren zich kwetsbaar 

op te stellen; letterlijk in de spotlights te staan. Naast de 

sociaal emotionele ontwikkeling wordt de cognitieve 

ontwikkeling gestimuleerd.’’

De ontwikkeling van de kinderen wordt in de zorg-

gesprekken tussen de IB’er en de leerkracht gevolgd. 

Zo verantwoordt ‘t Palet in het schoolplan en naar de 

ouders en de maatschappij, hun doel om onderwijsach-

terstanden in te lopen.

Financiering
’t Palet betaalt de drie podiumassistenten en twee 

IB’ers uit overheidsgeld voor de extra gewogen leerlin-

gen. De school beschikt – al zeventien jaar – over een 

goed gefaciliteerd in-huis amfitheater. De extra kosten 

voor het theater worden gedekt vanuit verschillende 

bronnen: het Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden 

beleid (GOA), eigen reserves en sponsorgelden. Roonder: 

“Ook als de wegingsregeling wegvalt, gaan we door met 

de profielschool. Lumpsum biedt meer ruimte daar-

voor. Voorheen moest je voor drama- of muzieklessen 

een extra bevoegde leerkracht aantrekken. Dat hoeft 

nu niet meer. Onze podiumassistenten worden op een 

ander salarisniveau ingeschaald dan een leerkracht en 

zijn daardoor betaalbaar.’’

Roonder: “Veel ouders kiezen bewust voor onze school, 

omdat we iets extra’s doen aan taalontwikkeling en 

creativiteit. De school groeit en kinderen vinden het 

geweldig. Ik zie ze aan het begin van de week met hun 

maandaghumeur binnenkomen en even later stralend 

werken, spelen en leren in het amfitheater of in het 

podiumlokaal. Ons profiel wordt gesteund door de 

bestuurscommissie en de gemeente. Andere scholen uit 

Gouda tonen interesse en de Inspectie is positief.” <

Jos	Kooij	(j.kooij@avs.nl)	is	AVS	adviseur	op	
het	gebied	van	Werkgeverszaken.	Hij	houdt	

zich	onder	meer	bezig	met	lumpsum,	visie-	en	

beleidsontwikkeling	en	cultuureducatie.

> thema geld en visie

Sommige	scholen	lukt	het	maar	net	de	eindjes	aan	elkaar	te	knopen,	terwijl	anderen	ruimte	zien	

om	een	flink	deel	van	het	budget	in	één	onderdeel	te	stoppen,	zoals	cultuurlessen	of	sport.	

Twee	bevlogen	directeuren	leggen	uit	hoe	ze	dat	voor	elkaar	krijgen.

Foto:	El
ly	Stoffe

ls
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Subsidiepotjes
Voor het tweede uur gymnastiek en de extra uren die 

de vakleerkracht draait tijdens schooltijd, is binnen het 

totale pakket aan lesuren meer ruimte gecreëerd. 

Dit wordt voor tachtig procent bekostigd uit de regulie-

re middelen en voor twintig procent uit onderwijsach-

terstandsgelden. Voor de naschoolse activiteiten heeft 

de vakleerkracht vijftig uur beschikbaar. Dit wordt 

voor honderd procent gefinancierd door bijdragen uit 

de brede school-regeling en het Amsterdamse Jump-

Inn project. De Amsterdamse Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling (DMO) is hier verantwoordelijk voor. 

Bovendien wordt nog geld getapt uit enkele andere sub-

sidiepotjes.

Veel directeuren zijn vaak huiverig voor het kiezen van 

een bepaald profiel vanwege het wegvallen van subsi-

dies en regelingen. Het zou dan niet meer te financie-

ren zijn. Door het verminderen van de onderwijsachter-

standsgelden en het werken met lumpsumfinanciering 

voorziet directeur Karskens dat het op termijn moeilij-

ker wordt. “Maar de keerzijde is dat scholen en bestu-

ren wel bewuster met het geld om zullen gaan. Dit 

kunnen wij met geld voor sport doen. Bovendien kun-

nen we middelen die eerder in potjes bleven zitten en 

bestemd waren voor andere gebieden nu, makkelijker 

gebruiken voor ons profiel.” <

Kader	Primair	besteedt	binnenkort	meer	aandacht	aan	het	

fenomeen	‘beweegmanagement’.

Drie jaar geleden is het team van de Springplank de weg 

ingeslagen naar een sportief profiel. “Wij wilden het pro-

bleem van pesten op school aanpakken en hebben inge-

zet op sportief gedrag,” vertelt Karskens. Voorafgaand 

aan de vormgeving van het profiel werd het nieuwe vak 

‘Leefstijl’ geïntroduceerd. Hier wordt kinderen geleerd 

hoe ze aan kunnen geven dat ze iets niet leuk vinden en 

leren ze hoe de ander iets beleeft. “Er worden regels en 

afspraken gemaakt waar de kinderen zich aan moeten 

houden, net als in de sport,” aldus Karskens.

Een belangrijke regel die geldt op de brede, sportieve 

school uit stadsdeel Bos en Lommer is ‘gewonnen of 

verloren, niemand ermee storen’. Opvallend is dat 

kinderen met overgewicht nu minder gepest worden. 

“Sinds dit jaar krijgen dikke kinderen een uur extra 

gym per week. Het taboe op dik zijn is weg. De andere 

kinderen zijn eerder jaloers op ze, omdat zij nóg een 

uur mogen sporten,” licht oud-vakleerkracht gymnas-

tiek Karskens toe.

Dit geldt ook voor kinderen met een bewegingsachter-

stand. Zij krijgen onder de noemer Motorial Remedial 

Teaching ook een extra beweeguur per week. Alle 

kinderen hebben per week twee keer een uur gym-

nastiek. Bijna alle uren gym worden gegeven door 

een vakleerkracht. Zij geeft ook de extra uren. Na 

schooltijd coördineert de vakleerkracht samen met 

afgevaardigden van de gemeente en met sportbuurtwer-

kers vanuit het stadsdeel de diverse sportactiviteiten. 

Sportbuurtwerkers leiden vaak de activiteiten, maar 

zijn niet bij alles betrokken. De samenwerking met 

de gemeente en met sportverenigingen wordt ook wel 

‘beweegmanagement’ genoemd.

‘Gewonnen of verloren, 
      niemand ermee storen’
Tijdens	én	na	schooltijd	meer	beweeguren
Sinds	juli	2006	heeft	de	Amsterdamse	basisschool	de	Springplank	een	sportief	profiel.	

Een	van	de	pijlers	van	dit	profiel	is	sportief	gedrág.	Directeur	Marie-José	Karskens	ziet	al	

veranderingen:	dikke	kinderen	en	kinderen	met	een	beweegachterstand	worden	niet	meer	

gepest.		

tekst clement roos

Foto:	Angelique	de	Ruyter
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De kritiek, of beter gezegd de ongerustheid, spitst 

zich toe op twee punten. Allereerst leeft sterk de vraag 

of de kantoren zich voldoende hebben voorbereid op 

de nieuwe systematiek. Zijn zij in staat besturen en 

scholen van goede en tijdige sturingsinformatie te 

voorzien? Zeker waar het de zogenaamde uitputtings-

overzichten betreft, die een actueel zicht moeten geven 

op de personele uitgaven (ruim tachtig procent van het 

totale budget). Een tweede punt van ongerustheid is de 

tijdige aanlevering van de jaarrekeningen; een onrust 

die wordt gevoed door de ervaringen daarmee in voor-

gaande jaren. Zeker nu het een harde eis is dat de jaar-

rekening, voorzien van een goedkeurende accountants-

verklaring, uiterlijk op 1 juli beschikbaar is.

Maar de onrust wordt vooral ingegeven door het toe-

nemende belang van goede managementinformatie. 

Houden de uitgaven gelijke pas met de inkomsten? 

Kon je je onder de oude systematiek nog geen zware 

buil vallen aan het ontbreken van die informatie (als je 

maar binnen de range van de formatierekeneenheden 

bleef dan kon er niet zoveel mis gaan), met lumpsum 

is dat wel anders! Missers en uitglijders kunnen direct 

grote financiële gevolgen hebben. Onder grotere bestu-

ren is dan ook een beweging gaande om zelf een finan-

cieel controller aan te stellen en zelfs de hele financiële 

administratie in eigen hand te nemen. In elk geval zal 

men duidelijke eisen aan het administratiekantoor stel-

len en daar ook zakelijker mee om willen gaan.

Meer behoefte aan advisering
Hoe staan de administratiekantoren zelf tegenover de 

hierboven beschreven geluiden uit het veld? Zijn ze 

inderdaad weinig voorbereid het lumpsum tijdperk bin-

nengetreden? Volgens Herman de Wild, manager mar-

keting & communicatie bij Dyade (een van de grotere 

onderwijsadministratiekantoren in Nederland) valt dat 

reuze mee. “Veel kantoren hebben zoals wij ook klan-

ten in het voortgezet onderwijs en dus ervaring met 

de systematiek”, stelt hij vast. “Wij waren in elk geval 

lumpsum-proof, voor ons is dit geen bijzonderheid.” 

Voor zijn klanten ligt dat anders, merkt hij op. De Wild: 

“Je ziet veel dynamiek in de markt. Door lumpsum is 

de behoefte aan advisering rondom de basisdiensten 

gestegen. Ook stellen klanten andere vragen. Het gaat 

> thema geld en visie

Lumpsum-proof 
of bron van zorg?
Rol	administratiekantoren	veranderd	door	nieuw	bekostigingsstelsel

Met	de	invoering	van	de	lumpsumbekostiging	is	de	rol	van	de	administratiekantoren	

veranderd.	Het	belang	van	tijdige	en	heldere	informatie	is	nog	groter	geworden.	Daarnaast	

wordt	van	de	kantoren	verwacht	dat	zij	in	staat	zijn	besturen	en	directeuren	te	adviseren.	

Dat	vergt	een	omslag.	Tijdens	de	laatste	intensieve	veldbenadering	lumpsum	waren	

kritische	geluiden	te	horen	over	de	administratiekantoren.	Kunnen	de	kantoren	hun	nieuwe	

rol	waarmaken?

Tekst Bert Nijveld

“Men wil constant gegevens 
kunnen checken.”
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Steeds meer personeelsleden van Metrium worden 

gedetacheerd bij schoolbesturen. Postma: “Zij gaan een 

keer per maand langs om de problemen te bespreken. 

Uit die één op één contacten proef je welke behoefte 

men heeft en welke problemen er spelen. Wij vertalen 

die kennis weer in producten die meer zijn afgestemd 

op de behoeften van scholen. De uitdaging is om samen 

met de klant de kwaliteit te verhogen: maand en kwar-

taalrapportages die goed op orde zijn, zodat een goede 

planning en control cyclus mogelijk is. Als het Philips 

lukt, dan moet het de scholen ook lukken!”

Bas Groenendijk, directeur van Groenendijk 

Onderwijsadministratie, bevestigt het beeld van onze-

kere klanten. “Directeuren en bovenschools managers 

zijn opgeleid om alles over onderwijs te weten en om 

leiding te kunnen geven aan scholen. Niet voor het voe-

ren van een financiële huishouding. Soms weten ze het 

verschil niet tussen een afschrijving of een reservering. 

En dat maakt nogal wat uit! Het is hun tak van sport 

niet. Ze hebben moeite de hele toko in de gaten te hou-

den, zeker bij grote besturen speelt dat een belangrijke 

rol. Er zijn bovenschools managers die het fre-systeem 

voor scholen in stand houden, omdat ze bang zijn dat 

de directeuren het nieuwe systeem niet begrijpen.”

Een belangrijke hinderpaal voor het krijgen van een 

helder overzicht is volgens Groenendijk het feit dat de 

materiële instandhouding wordt berekend op basis van 

een kalenderjaar en de salariëring op basis van school-

jaar. “Een vreselijke fout van het ministerie”, vindt hij.

Bijzondere aandacht moet er volgens Groenendijk zijn 

voor de financiële stroom rondom rugzakkinderen. 

“Vaak wordt extra personeel aangenomen voor de bege-

leiding van die kinderen. Als ze dan weer vertrekken, 

heeft de school een probleem. Je moet daar met de 

nodige voorzichtigheid mee om gaan.”

Dat brengt hem tot de verzuchting dat lumpsum toch 

een beetje een schijnvrijheid creëert. “Men pleit voor 

meer zakelijkheid zonder daarbij de gereedschappen 

te geven die het mogelijk maken meer zakelijk te han-

delen. In het bedrijfsleven is het bijvoorbeeld veel een-

voudiger iemand die tijdelijk is aangenomen weer te 

ontslaan. Daar is het een normale periode om iemand 

voor vier jaar op projectbasis aan te nemen, waarna 

je weer afscheid van zo iemand kunt nemen. In het 

onderwijs zetten besturen nu soms te weinig mensen 

in omdat ze bang zijn er aan vast te zitten. Een kwalijke 

zaak. Papieren tijgers als het Vervangingsfonds en het 

Participatiefonds zouden moeten verdwijnen. Lumpsum 

zou een goede zaak zijn als de scholen net zoveel vrij-

heid zouden hebben als het bedrijfsleven.” <

nu over solvabiliteit, over hoe je te positioneren of om 

het in kaart brengen van financiële risico’s. Je moet 

intensiever communiceren.”

Hij ziet dat besturen, waar het hun besturingsfilosofie 

betreft, in een ontwikkelingstraject zitten. “Er is veel 

vraag naar managementtools; men wil tijdig zicht hebben 

op eventuele budgetoverschrijdingen. Ook maken zij de 

afweging: zelf doen of uitbesteden?” Voor de eenpitters 

is dat anders. De Wild: “Die zijn vaak te klein om zaken 

in eigen beheer te nemen, die hebben nog meer dan 

anderen behoefte aan een ontzorgpakket.”

De kritiek van een geringe voorbereiding op lumpsum 

geldt volgens directeur Leo Rondhuis zeker niet voor 

Onderwijsbureau Twente. “Wij draaiden mee met 

enkele lumpsumpilots, ons personeel volgde cursussen 

en wij organiseerden weer cursussen en klankbord-

groepen voor schooldirecteuren. Daarnaast hebben wij 

gewerkt aan het verbeteren van de informatiesystemen. 

Besturen vinden het belangrijk dat zij dagelijks over 

de goede informatie beschikken. Het veld neemt geen 

genoegen meer met één keer per jaar een begroting 

vaststellen en daarna één keer verantwoorden via de 

jaarrekening. Schoolbesturen steken meer energie 

in planning en control. Dat leidt tot een toenemend 

beroep op kantoren als het onze; niet alleen als het 

gaat om administratieve dienstverlening, maar ook 

op het gebied van advisering. Advisering op financieel 

terrein – het maken van een meerjarenbegroting, het 

tussentijds checken of een begroting wordt nageleefd, 

nadenken over liquiditeitsbeheer – maar ook op dat van 

de personele organisatie. Men ziet in dat je nog zorg-

vuldiger met personeel om moet gaan.”

De zorgen rondom de tijdige aanlevering van de jaar-

rekening 2006 kan hij zich wel voorstellen. “Dat komt 

vooral omdat je over dat jaar te maken hebt met zowel 

het formatierekeneenhedensysteem als met de lump-

sumbekostiging, wat het geven van de juiste manage-

mentinformatie erg bemoeilijkt. Een negatief element 

van de invoering is dat die halverwege een jaar is gepro-

jecteerd.”

Kwaliteitsslag
De rondgang langs de administratiekantoren leert dat 

er weinig twijfels zijn over het eigen kunnen. Zonder 

uitzondering zegt men aan de veranderende vraag 

te kunnen voldoen en goed voorbereid te zijn op de 

omslag die lumpsum vergt van de kantoren. Als er al 

onzekerheid bestaat dan geldt die vooral voor de scho-

len zelf, meent directeur Rein Postma van onderwijs-

dienstverlener Metrium. “Men wil constant gegevens 

kunnen checken. Ook zijn er klanten die nog steeds 

sturen op de oude systemen. Men is kritischer op het 

doen en laten van het administratiekantoor en wil fre-

quenter worden geïnformeerd. De informatiebehoefte 

van scholen is toegenomen en men stelt betere vragen. 

In die zin kun je spreken van een kwaliteitsslag die 

gemaakt wordt.”

“Besturen zetten soms te weinig 
personeel in, omdat ze bang 
zijn eraan vast te zitten.”
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Stichting	Fluenta	is	op	1	augustus	2005	ontstaan	uit	vier	

voormalige	verenigingen	voor	Protestants-Christelijk	onder-

wijs	uit	Houten,	Nieuwegein,	IJsselstein	en	Vianen.	Fluenta	

bestaat	uit	15	scholen,	360	personeelsleden	en	ongeveer	

3900	leerlingen.

Waarom heeft u zo sterk ingezet op financieel beleid?

De Jong: “De fusie liep gelijk met het laatste jaar voor 

de invoering van lumpsum. We moesten dus toch om. 

Dat hebben we als een voordeel gezien. We konden een 

heleboel bezwaren – die andere organisaties in veel 

sterkere mate hebben, omdat men daar op dezelfde 

manier blijft werken – aanpakken. Daarnaast kun je 

als school nog zoveel willen, maar als je het niet kan 

betalen, maak je niet zoveel klaar. We verwachten op 

korte termijn geen vrachten extra geld voor het basis-

onderwijs. Daar kunnen we moeilijk over doen, maar 

we kunnen het ook accepteren en keuzes maken. Wat 

er financieel wél mogelijk is, moet je uitbuiten.”

Ervaart u al wat van die beloofde vrijheid door lumpsum?

Van der Wal: “Door de ontschotting wel wat. De strikte 

scheiding tussen materieel en personeel is weg. Maar je 

hebt nu eenmaal je personeel en de kosten die daaraan 

vast zitten. Op dit moment kun je misschien een mar-

ginale verschuiving maken, maar je kunt de begroting 

niet helemaal omgooien.”

De Jong: “Directeuren kunnen nog niet zo makkelijk 

denken in vrijheden. Onder de fre’s zijn ze jarenlang 

gewend geweest om te zeggen ‘dit komt er binnen dus 

kan ik dit volgend jaar uitgeven en dat moet ik ook 

snel doen, want als ik het niet uitgeef vervalt het aan 

het rijk’. Er waren natuurlijk wel allerlei manieren om 

aan het eind van de rit administratief ervoor te zorgen 

dat er niks overbleef, maar nu moet die denkomslag 

gemaakt worden: ‘Als ik iets over houd aan het eind van 

de rit ben ik het niet kwijt.’ Dat blijkt een lastige. We 

zien dat bij het opstellen van de begroting. Het is nog 

vaak: ‘Wat krijg ik binnen en dan ga ik zoveel mogelijk 

daarvan uitgeven, zonodig uit de reserves.’ ”

Van der Wal: “Directeuren moeten eerst hun doelstel-

lingen gaan bepalen. Waar wil ik naar toe? Dat houdt in 

dat je misschien eerst wat moet sparen, omdat je over 

een paar jaar geld op een project wilt inzetten, waar-

voor je extra middelen nodig hebt. Meerjarenplanning 

is het sleutelwoord.”

Waarom heeft Stichting Fluenta een financial controller en wat 

heeft hij opgeleverd?

De Jong: “Als je zoveel van geld moet weten om er ver-

standig mee om te gaan, kun je niet meer eigenwijs 

zeggen ‘ik kan dat ook allemaal zelf weten’. Daar heb 

je, zeker in een grotere organisatie, deskundigheid voor 

nodig. Deskundigheid is een absolute noodzaak als je 

zelf je broek wilt ophouden. Al tijdens de fusiebesprekin-

gen is besloten: wij stellen straks een fulltime financial 

controller aan. Sinds zijn komst is de nauwkeurigheid van 

de financiële administratie enorm toegenomen. 

> thema geld en visie

‘Financiële deskundigheid 
is een absolute noodzaak’
Lumpsum	in	de	praktijk

Omdat	Stichting	Fluenta	een	jaar	voor	de	invoering	van	lumpsum	ontstond,	konden	

bovenschools	manager	Ben	de	Jong	en	financial	controller	Wim	van	der	Wal	de	vijftien	

Fluenta-scholen	–	en	hun	directeuren	–	tijdig	voorbereiden	op	een	ander	financieel	systeem	

en	een	nieuwe	manier	van	denken	over	geld.

interview piet de vries, tekst joëlle poortvliet
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Vanuit onze eigen deskundigheid kunnen we dingen 

aanbieden: op financieel gebied; een personeelsfuncti-

onaris of projectondersteuning bij bijvoorbeeld onder-

wijsontwikkeling et cetera.”

Gaan de directeuren zonder mokken mee met het beleid, of 

 zetten ze hun hakken in het zand?

De Jong: “Ze gaan mee, maar zoeken soms de grens op 

van hun mogelijkheden.”

Van der Wal: “Bij de start twee jaar geleden stond men 

huiverig tegenover de nieuwe organisatie en de nieuwe 

mensen daarin. We hebben redelijke forse maatregelen 

moeten nemen. Een hele grote hobbel was bijvoorbeeld 

de vermogensherschikking. Een nieuwe verdeling van 

de reserves per school op bestuursniveau.”

De Jong vervolgt: “In de fusiebespreking was afgespro-

ken dat de scholen de eigen reserves mochten houden 

en besteden tot twee jaar na de fusie. Elke school kon 

dan zeggen: ‘Niet aankomen, want dat geld is van mij.’ 

Wat kun je dan nog als bovenschools management? Als 

je wilt sturen, moet je dat met geld doen. Ik heb er op 

ingezet draagvlak te creëren voor een vermogensher-

schikking per 1 augustus 2005. Dat is gelukt en we zien 

dat echt als winst.”

We gaan uit van goede cijfers om ons beleid voor de 

toekomst te bepalen. Een ander voordeel: we hebben 

zicht op de totale geldstromen binnen de stichting. 

Onze scholen hadden voorheen een reeks van potjes: 

de zogenaamde ‘schoenendozen’. Een beetje ouderbij-

drage; wat geld voor goede doelen; de opbrengsten van 

oud-papieracties. Dat hele scala van potjes hebben we 

in kaart gebracht. We zijn scholen tegengekomen die 

letterlijk een laatje hadden met contant geld van over-

blijfmoeders. Nu kunnen we het geld zien en beheer-

sen. Wat daarnaast breed gewaardeerd wordt, is dat 

alle directeuren de beschikking hebben over een eigen 

financieel adviseur (Van der Wal). Alleen voor specialis-

tische adviesvragen kopen we extern advies in.”

Stichting Fluenta is een grote organisatie en heeft de middelen 

om een financial controller in dienst te nemen. Dat geldt niet 

voor de gemiddelde eenpitter.

De Jong heeft hier een duidelijke mening over: “Ik 

denk dat eenpitters niet alleen kunnen doorgaan. 

Samenwerking zoeken en financiële risico’s spreiden 

is noodzakelijk. Het argument ‘verlies van zelfstandig-

heid’ noem ik koudwatervrees. We zien in onze orga-

nisatie de voordelen van grootschaligheid: dat we niet 

alleen de risico’s dragen, maar ook kunnen faciliteren. 
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Van der Wal: “Er waren directeuren die 30.000 euro 

hadden gespaard voor computers en dachten dat ze dat 

nu kwijt waren, maar doordat we nu ‘activeren’ hoeft 

men geen grote reserves te hebben om zulke investerin-

gen te doen.”

De Jong: “Ik zeg altijd: de aanschaf op zichzelf is het 

probleem niet. Er is geld zat om te kopen. Wat van 

belang is: wat kost dat jou jaarlijks? Kun je dat opbren-

gen? Aanschaffen kan altijd. 

De scholen hadden soms het idee dat hun spaarpot was 

ingepikt. Je moet er anders tegenaan kijken: er is nu 

een veel grotere spaarpot, maar die moet wel jaarlijks 

aangevuld worden.”

Wat merken de leerlingen van de veranderde 

 bekostigingsstructuur?

De Jong: “Kinderen mogen er niks van merken in het 

directe onderwijscontact. Maar als het gaat om mid-

delen en personen die beschikbaar moeten komen, kan 

het op termijn bijvoorbeeld voorkomen dat een onder-

wijsassistent voor de klas staat in plaats van een leer-

kracht. In plaats van één leerkracht, kun je anderhalve 

onderwijsassistent aannemen. Dat betekent simpelweg 

meer handen in de school en dat is een verbetering van 

het onderwijsproces. De aandacht van de onderwijsge-

vende, de professionals, wordt in steeds sterkere mate 

gevraagd voor zorgleerlingen. Dus moet de leerkracht 

‘eenvoudigere’ taken overdragen aan iemand anders die 

goedkoper kan werken.

Van der Wal: “Dat is niet een, twee, drie geregeld. 

Alleen door natuurlijk verloop kun je ruimte in het per-

soneelsbestand creëren. Je hebt je beleid staan, je visie 

staan, en doet zo’n natuurlijk moment zich voor, dan 

kun je daarop inspelen. Eerder eigenlijk niet.

Heeft u nog tips voor andere scholen?

De Jong: “Probeer in te zetten op die solidariteit, waar 

die nog niet of in mindere mate aanwezig is. Risico’s 

en gezamenlijke uitgaven bovenschools inzetten, lukt 

alleen als scholen niet vasthouden aan hun eigen geld. 

Als de scholen maar een klein bedrag afstaan, moet je 

als bovenschools management telkens terug naar de 

scholen voor extra geld en manoeuvreer je niet mak-

kelijk. Goed functionerend bovenschools management 

draait om solidariteit en vertrouwen.” <

Piet	de	Vries	(p.devries@avs.nl)	is	adviseur	bij	de	AVS	op	het	
gebied	van	financiën.
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Maak	uw	keuze	uit	ons	complete	aanbod	op	het	gebied	

van	trainingen,	opleidingen,	workshops	en	coaching.	

Zowel	open	aanbod	als	ook	maatwerk,	begeleiding	en	

advies.	Lees	bijvoorbeeld	alles	over	de	minileergangen	

‘Startende	directeuren’	of	‘Op	weg	naar	excellent	

schoolleiderschap’.	

Professioneel management,
professionele ondersteuning

AVS	Professionaliseringsgids	2006-2007	

U	kunt	de	AVS	Professionaliseringsgids	aanvragen	

via	info@avs.nl	of	bel	met	de	AVS,	tel.	030-2361010.	

Of	download	de	gids	via	www.avs.nl	>	

Professionaliseringsgids	2006/2007

goed onderwijs door goed management



Januari 2007  Kader Primair �� 

Ook Henk Oudshoorn, algemeen directeur bij Stichting 

van der Huchtscholen (700 leerlingen) in Soest nam 

deel aan de AVS-studiedag. Hij houdt zich weliswaar al 

geruime tijd met financiën bezig en beheerst de theo-

rie in voldoende mate, maar heeft behoefte aan prak-

tische handvatten. Hoe kan hij zijn beleid nog beter in 

geld vertalen en nieuw beleid doorrekenen. Kortom: 

munt slaan uit de lumpsum.

Beiden zijn blij met de komst van het nieuwe bekosti-

gingssysteem. De grote bedragen die ermee gemoeid 

zijn bieden meer kansen. En die moeten volgens zowel 

Coldeweijer als Oudshoorn optimaal benut worden. 

Juist het inzicht dat geld erg belangrijk is voor het 

beleid, zorgde ervoor dat ze zich beiden verder wilden 

bekwamen in financiën.

> thema geld en visie

‘Ik wil een betere 
gesprekspartner zijn’
Munt	slaan	uit	lumpsum	door	leren	begroten	en	budgetteren

Om	schoolleiders,	bovenschoolse	managers	en	bestuurders	beter	toe	te	rusten	op	

lumpsum,	organiseert	de	AVS	regelmatig	cursussen	zoals	‘Leren	begroten	en	budgetteren’.	

Wat	levert	zo’n	studiedag	in	de	praktijk	op	en	hoe	kijken	de	deelnemers	nu	tegen	

geldzaken	aan?

tekst mariëtte schrader

 “Bingo. Die cursus is voor mij”, dacht Gerrit 

Coldeweijer, toen hij de aankondiging van ‘Leren 

begroten en budgetteren’ las. Als directeur van obs 

De Schalm (75 leerlingen) in het Zeeuwse Stavenisse, 

maakte hij zich nooit druk over de financiën. Het 

financieel beleid wordt immers uitgestippeld door 

een bovenschools manager in wie hij alle vertrouwen 

heeft. Maar als hij naar zijn eigen competenties kijkt, 

bekruipt hem steeds vaker het gevoel dat zijn ken-

nis van begroten en budgetteren tekort schiet. “Ik 

wilde de materie in grote lijnen kennen en een betere 

gesprekspartner zijn voor de bovenschoolse manager, 

bijvoorbeeld bij de bespreking van het financieel 

raamplan. De invoering van de lumpsum was voor mij 

hét moment voor scholing.”
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Uitgangspunt is wel dat het geld altijd ten goede moet 

komen aan de leerlingen. Als zij als leidinggevenden 

dát kunnen beïnvloeden – liever nog sturen – putten ze 

daaruit extra veel voldoening.

Niet oppotten
Oudshoorn: ”Het was bijzonder leerzaam en inspire-

rend om met eigen praktijkvoorbeelden te werken.

Ik verwacht dat ik nu mijn drie collega-directeuren 

meer ondersteuning kan geven op financieel terrein. 

Bovendien ben ik in mijn mening gesterkt dat je geld 

niet onnodig moet oppotten. Bepaal eerst je reserves 

en dek de financiële en personele risico’s af, door 

bijvoorbeeld salarisgaranties voor leerkrachten en 

de garanties voor BAPO-verlof vast te stellen en naar 

bovenschools niveau te tillen. Daardoor beschikken 

onze scholen over meer financiële armslag, waarvan 

de leerlingen weer rechtstreeks profiteren. Hiervoor 

moet je optimaal kunnen begroten en budgetteren op 

de lange en korte termijn.”

Voor directeur Coldeweijer hebben nu bijvoorbeeld ken-

getallen minder geheimen. “Daarmee krijg ik op ieder 

gewenst moment inzicht in de financiële situatie en kan 

ik gerichter bijsturen. Ook kan ik de gevolgen van lange 

termijn beslissingen beter overzien. Volgende week kan 

ik het geleerde al bij het begrotingsoverleg toepassen.”

Hoewel de studiedag veel heeft opgeleverd en losge-

maakt zijn ze nog lang niet ‘uitgeleerd’. Ze hebben de 

‘financiële’ smaak te pakken. Coldeweijer deed zoveel 

inspiratie op – “had ik deze studiedag maar veel eerder 

gevolgd” – dat hij zich meteen voor de vervolgcursus 

heeft ingeschreven. Oudshoorn heeft voorlopig zijn 

handen vol aan de AVS-opleiding ‘Leidinggeven aan 

bovenschoolse en complexe organisaties’, waarvan 

‘Sturen met geld’ een onderdeel is. <

De	AVS	biedt	naast	‘Leren	begroten	en	budgetteren’	

ook	de	volgende	cursussen	en	tools	aan	op	het	vlak	van	

financieel	management/financiën:

•	 Financiële	verantwoording:	hoe	dan?

•	 Financiële	verslaggeving

•	 Financieel	Management	in	het	lumpsumtijdperk	

(minileergang)

•	 Gebruik	van	ondersteunende	instrumenten	in	het	

lumpsumtijdperk	(maatwerk)

•	 Lange	termijn	begrotingstool	(maatwerk)

•	 Sturen	met	geld	(maatwerk)

Kijk	voor	meer	informatie	op	www.avs.nl >	

Professionalisering	>	AVS	School	for	Leadership	

>	Cursusaanbod	2006-2007	(Beheer	en	effectieve	

systemen)	of	bij	Professionalisering	>	Maatwerk	en	

advies	>	Maatwerkaanbod	2006-2007

avs-congres

Toekomst in beeld
Leidinggeven met het oog op morgen
23 maart 2007

Programma en inschrijven www.avs.nl

Profitee
r	nu	van

	

vroegboekkorting!	

Schrijf	u
	in	vóór	

1	februa
ri	2007
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Lumpsum geeft mij meer mogelijkheden om zelf beleid 

te maken.

27%

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

bijvoorbeeld	personeel	en	onderwijskwaliteit.

10%

•	 	Ik	heb	er	nog	geen	gebruik	van	gemaakt,	maar	ben	dat	

in	de	toekomst	wel	van	plan.

23%

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

niet	aan	toe.

40%

•	 	Nee,	de	(verplichte)	uitgaven	zijn	gebleven.

Nieuwe webpoll

De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	Scholenportaal	kunt	

reageren	luidt:

Leidinggeven op een basisschool ziet er nu heel anders 

uit dan tien jaar geleden.

	

•	 	Ja.	Er	komen	steeds	meer	taken	en	verantwoordelijkheden	

bij.	Ik	ervaar	dat	als	extra	werkdruk	en	pas	mijn	manier	van	

leidinggeven	erop	aan.

•	 	Ja.	Mijn	werk	wordt	steeds	uitdagender.	Ik	voel	me	vaker	

serieus	genomen	als	schoolleider	en	heb	meer	plezier	in	

mijn	werk;	de	veranderingen	versterken	mijn	ideeën	over	

leiderschap.

•	 	Deels.	Steeds	meer	‘planning	en	control’	taken	komen	

op	mijn	schouders;	de	andere	werkzaamheden	zijn	

niet	verminderd	en	ook	het	salaris	is	helaas	hetzelfde	

gebleven.

•	 	Nee.	De	regels	en	omstandigheden	zijn	wel	veranderd,	

maar	mijn	manier	van	leidinggeven	niet.

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

Enkele reacties

Henk	van	der	Keur,	directeur	obs	de	Botter,	Ridderkerk

“Integendeel.	Lumpsum	geeft	mij	eerder	minder	mogelijk-

heden	om	keuzes	te	maken.	Ik	heb	de	‘pech’	dat	ik	veel	

oudere	en	dus	duurdere	leerkrachten	in	dienst	heb.	In	de	

oude	financieringssystematiek	maakte	dat	niet	uit.	Als	

school	kreeg	je	voor	elke	leerkracht	evenveel	fre’s,	ongeacht	

hun	leeftijd,	ervaring	of	salaris.	Het	risico	lag	bij	het	Rijk.	

Nu	met	lumpsum	krijg	je	afhankelijk	van	het	aantal	leerlin-

gen	een	zak	geld,	waar	je	alles	van	moet	doen.	Ik	heb	relatief	

veel	geld	nodig	voor	de	salariskosten,	meer	dan	in	de	vorige	

financieringsmethodiek.	Het	resultaat	is,	dat	ik	twee	leer-

krachten	heb	moeten	laten	gaan,	de	twee	jongste.	Met	als	

effect:	grotere	klassen.	Hoezo	meer	keuze	en	kwaliteit?”

Frank	Peze,	interim/adviserend	directeur	Stichting	Katholiek	

Onderwijs	Leiden	(SKOL)

“Voor	mij	geldt	optie	één.	Wij	weten	al	langer	wat	de	kansen	

en	bedreigingen	zijn	van	onze	schoolorganisaties.	We	kunnen	

nu	onze	eigen	strategische	keuzes	maken	om	de	kansen	uit	

te	buiten	en	de	bedreigingen	te	voorkomen.	Een	voorbeeld	is	

de	uitvoering	van	het	strategisch	beleidsplan	ict.	Wij	willen	

dat	kinderen	binnen	vier	jaar	op	al	onze	scholen	in	een	elek-

tronische	leeromgeving	kunnen	leren.	Wij	kiezen	ervoor	de	

ict’ers	op	te	leiden	tot	coach;	de	hardware	af	te	stemmen	op	

het	aantal	kinderen	en	de	toekomstige	behoefte;	en	voldoen-

de	ambulante	tijd	aan	onze	ict’ers	te	geven	om	de	gevraagde	

taken	waar	te	kunnen	maken.”

Johan	Pekel,	directeur	obs	Commissaris	Gaarlandt,	Nijeveen

“Voor	85	procent	zijn	de	verplichte	uitgaven	gebleven.	Dat	

zijn	de	salariskosten.	Voor	die	overige	15	procent	had	ik	

gehoopt	én	verwacht	dat	lumpsum	mij	meer	vrijheden	zou	

geven	om	met	geld	te	schuiven.	Maar	ik	zie	eerder	het	tegen-

overgestelde	gebeuren.	In	het	verleden	diende	ik	voor	acht	

jaar	vooruit	een	planning	in	bij	de	bovenschoolse	directeur	

voor	de	aanschaf	van	methodes	en	ict.	Die	werd	eigenlijk	

altijd	goedgekeurd	en	dan	keken	we	jaarlijks	of	het	nog	klop-

te	en	of	ik	nog	goed	uitkwam.	Sinds	de	invoering	van	lump-

sum	bepaalt	de	bovenschools	directeur	op	basis	van	de	plan-

nen	van	alle	twaalf	bij	de	stichting	aangesloten	scholen	wie	

waarvoor	geld	krijgt.	Ik	voel	me	daardoor	juist	meer	beperkt	

in	mijn	vrijheden	wat	betreft	financiële	uitgaven.”

Tekst Eva Prins

Lumpsum

De	afgelopen	weken	heeft	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunnen	reageren	op	onderstaande	

stelling.	De	uitslag	staat	erbij	vermeld,	evenals	enkele	reacties	uit	het	veld.

> uw mening telt – webpoll
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“Alle belangrijke vaardigheden zijn geïntegreerd in dit 

project. Een stukje taal, rekenen, samenwerken, verko-

pen enzovoort.’’ Herman Gebben (33), directeur van de 

basisschool in Akkrum, is erg enthousiast. Twee jaar 

geleden deed groep acht van zijn school voor het eerst 

mee aan Kids in Bizz.

Meedoen houdt in dat er vijf bijeenkomsten in de klas 

worden georganiseerd van ongeveer anderhalf uur. 

Tijdens deze lessen bezoekt een (lokale) ondernemer de 

school en vertelt over zijn of haar bedrijf. De leerlingen 

vormen vervolgens zelf kleine bedrijfjes van vijf of zes 

‘medewerkers’. In Akkrum mochten de kinderen ‘solli-

citeren’ op verschillende functies: marketing, directeur, 

productie et cetera. Gebben: “Het is leuk om te zien dat 

de leerlingen zichzelf al goed kunnen aanprijzen. Ze 

kunnen uitleggen waarom ze iets willen en waarom ze 

er geschikt voor zijn.’’

Alle groepjes van de Burgemeester Thalenschool gin-

gen vorig jaar in de sieradenbusiness, zodat ze goed 

met elkaar konden concurreren. ‘‘De ene koos ervoor 

om veel sieraden te maken voor een lage prijs. Andere 

maakten duurdere, luxere producten.’’ Ieder aspect van 

een bedrijf runnen komt aan bod: van inkopen doen 

– kralen en snoeren bestellen – tot reclame maken, 

produceren en verkopen. En zowel het eindproduct als 

het verdiende geld, is echt. “Wat mij het meest opviel 

was toch wel de samenwerking. De kinderen hebben 

er allemaal belang bij dat hun bedrijfje goed loopt. 

Dus moeten ze overleggen, keuzes maken en gebruik 

maken van elkaars kwaliteiten. De een kan misschien 

een mooi kostenoverzicht maken, terwijl de ander heel 

overtuigend kan verkopen.’’ Gebben vindt het vooral 

een goed project voor groep acht. “Zij staan voor hun 

eerste belangrijke keuze; naar welke middelbare school 

ga ik? Door spelenderwijs met het bedrijfsleven kennis 

te maken, kunnen ze zich alweer iets beter oriënteren 

op wat ze later willen gaan doen. Misschien wel onder-

nemer worden, ja.’’

Aan het eind van de periode – vijf lessen in vijf weken – 

mochten de bedrijven hun producten verkopen op een 

verkoopmarkt. Vooral ouders en andere familieleden 

wisten de weg naar Akkrums jongste bedrijven te vin-

den. Of het project z’n doelstelling haalt, is lastig in te 

schatten. Gebben: “Tijdens een bezoek aan de Kamer 

van Koophandel – als afsluiting van het project – werd 

gevraagd wie wel een eigen bedrijf zou willen begin-

nen. Veel leerlingen staken hun vinger op. Dat geeft 

aan dat de houding ten opzichte van het ondernemer-

schap in ieder geval positief is!”

De trouwe deelname van de Burgemeester Thalenschool 

aan het project werd vorig jaar beloond met een nomi-

natie voor Meest Ondernemende School. <

> Kids	in	Bizz	is	een	project	van	Stichting	Jong	Ondernemen.	

Deelname	is	gratis	en	scholen	lopen	geen	risico.	De	winst	

gaat	naar	een	goed	doel,	dat	leerlingen	zelf	mogen	kiezen.	

Meer	informatie	of	inschrijven:	www.kidsinbizz.nl

> Heeft	u	ook	een	creatieve	oplossing	voor	een	maat-

schappelijk	vraagstuk	of	een	nijpend	probleem?	Mail	naar	

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

‘Ze hebben er allemaal belang bij 
dat hun bedrijf goed loopt’

Het	aantal	ondernemers	in	Nederland	neemt	af.	De	overheid	vindt	dit	een	zorgwekkende	

ontwikkeling	en	promoot	–	samen	met	onder	meer	OCW	–	het	eigen	bedrijf,	bijvoorbeeld	via	het	

basisschoolproject	Kids	in	Bizz.	Obs	Burgemeester	Thalenschool	in	Akkrum	is	een	deelnemer	van	

het	eerste	uur.

tekst joëlle poortvliet

> zo kan het ook
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goed onderwijs door goed management

AVS-congres	2007

Centrale inleider: Loek Hermans

Plenaire	sessies:	Remco	Claassen,	Gijs	ten	Kate,	Marc	Lammers,	Leo	Lenssen,	Dolf	van	Veen,	Naud	van	der	Ven

Thema’s	van	de	workshops:	het	krachtenveld,	het	vak,	de	rollen

U	komt	toch	ook	(weer)?	Meld	u	aan	op	www.avs.nl

Nieuwegracht 1 • Postbus 1003 3500 BA  Utrecht • telefoon 030 2361010 • fax 030 2361036 • info@avs.nl • www.avs.nl

23	maart	2007	
Nieuwegeins Business Center

Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

Profitee
r	nu	van

	

vroegboekkorting!	

Schrijf	u
	in	vóór	
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ri	2007



‘Eigenlijk had het primair onderwijs 
de eerste moeten zijn’

Als oud-minister van Onderwijs en nu als voorzitter 

van een van de grootste ondernemersorganisaties, 

MKB-Nederland, was ik aangenaam verrast dat ik door 

de redactie van Kader Primair (een blad dat nog elke 

maand op mijn deurmat valt, waarvoor mijn dank) uit-

genodigd werd in het kort mijn visie te geven over de 

wens om te komen tot de ontwikkeling van één sector-

organisatie voor het primair onderwijs. 

Tijdens mijn ministerschap heb ik mij steeds verwon-

derd over de bestuurlijke drukte die ik aantrof in het 

primair en voortgezet onderwijs. Op zich is dit niet 

erg, aangezien de pluriformiteit van het onderwijs 

in Nederland een groot goed is. Daarmee steken we 

gunstig af bij het buitenland. Maar bij de ontwikke-

ling van het onderwijsbeleid op hoofdlijnen is het voor 

een bewindspersoon niet gemakkelijk uit de vele, vaak 

afwijkende adviezen vanuit de diverse organisaties, 

contact te houden met de instellingen die het onder-

wijs ook feitelijk allemaal moeten waarmaken. Ik heb 

dan ook regelmatig gebruik gemaakt van deze situatie 

om mijn beleid te vormen en verdedigen. 

In zeker opzicht is er een parallel te trekken tussen het 

midden- en kleinbedrijf en het primair onderwijs. Grote 

multinationals en industriële complexen zijn weliswaar 

georganiseerd binnen het VNO-NCW, maar deze machts-

blokken zijn ook in staat de politiek en het beleid zelf te 

beïnvloeden. Dit geldt niet voor het grootste deel van de 

achterban van MKB-Nederland, die bestaat uit veel kleine 

en middelgrote bedrijven en branches. Vaak te klein voor 

het politieke en maatschappelijke tafellaken. Maar geza-

menlijk, via hun brancheorganisatie en MKB-Nederland, 

een speler van formaat. En hier gaat nu juist de verge-

lijking met het primair onderwijs op. Daarom is het in 

het primair onderwijs noodzakelijk om je te verenigen 

in één sterke sectorvertegenwoordiging, nog groter dan 

bijvoorbeeld bij de universiteiten of hogescholen. Dan 

creëer je een speler van formaat. Aan het eind van mijn 

ministerschap heb ik dan ook duidelijk aangegeven dat 

de kracht van het primair onderwijs gebaat zou zijn met 

een dergelijke ontwikkeling. 

Nou hoor ik u zeggen: gaat dit niet gepaard met een 

verlies aan identiteit en pluriformiteit? Binnen MKB-

Nederland zijn het de vertegenwoordigers van de bran-

ches, namens de bij hun aangesloten leden, die in hoge 

mate het beleid voorbereiden. Maar zij vinden juist ook 

inspiratie in de vele netwerken en ontmoetingen. Juist 

de verscheidenheid staat garant voor een dynamische 

ontwikkeling en organisatie. MKB-Nederland is formeel 

een organisatie van de branches, maar de drijvende 

factor zijn toch de bedrijven in de branches. Dat wens 

ik het primair onderwijs ook toe. Formeel van de bestu-

ren, materieel van de schoolleiders. 

Een moderne brancheorganisatie staat met het gezicht 

naar de leden en onderhoudt een relatie met zowel de 

eindverantwoordelijke bestuurders als de schoolleiders. 

En in zo’n brancheorganisatie moeten de schoolleiders 

de inhoudelijke discussie naar zich toetrekken. Zij weten 

als geen ander wat er speelt in de scholen. Dat is met 

de schoolleiders binnen AVS die ik ken, wel verzekerd. 

En hoewel de sectorontwikkeling bij de universiteiten 

begon, zou eigenlijk het primair onderwijs als eerste zo 

ver moeten zijn geweest. Maar het is nooit te laat. <

De	AVS	heeft	haar	wens	om	een	sectororganisatie	voor	het	

primair	onderwijs	te	ontwikkelen	uitvoerig	besproken	in	

Kader	Primair	Special	(december	2005).	Diverse	personen	uit	

het	onderwijsveld	geven	hierover	hun	mening	in	de	vorm	van	

een	column.	Deze	maand	de	beurt	aan	Loek Hermans,	voor-

zitter	van	MKB	Nederland	en	oud-minister	van	Onderwijs.

> column sectororganisatie
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De normfuncties die voorheen in het Rechtspositie-

besluit WPO/WEC waren opgenomen, bestaan nog 

steeds maar zijn gedecentraliseerd naar de cao-po 

(per 1 augustus 2006). Een schoolorganisatie kan dus 

gebruik blijven maken van de normfuncties. In de prak-

tijk blijkt echter dat veel schoolorganisaties behoefte 

hebben aan functies op maat: functies die qua inhoud 

en verantwoordelijkheden zijn toegeschreven op de 

 specifieke organisatie.

Ter ondersteuning van het zelf ontwikkelen van func-

ties is het functiewaarderingssysteem FUWA-PO ont-

wikkeld. Onderdeel van het FUWA-PO systeem is een 

twintigtal voorbeeldfuncties, waarvan de beschrijving 

en salarisschaal vastliggen. 

Op www.avs.nl > Werkgeverszaken > Personeelsbeleid 

> Functiedifferentiatie zijn deze voorbeeldfuncties 

gepubliceerd. Als hiervan wordt afgeweken, dient de 

waardering te geschieden door een daartoe gecertifi-

ceerd adviseur (artikel 5.4 lid 6 cao-po 2006-2008).

Waarom functievorming?
Voordat er keuzes worden gemaakt tussen normfunc-

ties en/of niet- normfuncties, is het goed stil te staan bij 

het nut van functievorming in een organisatie. Strikt 

genomen wordt onder een functie verstaan: “de bijdra-

ge die men levert aan het geheel” (Noomen, 1992).

Welke bijdragen worden er verwacht om de doelen van 

de schoolorganisatie te realiseren (verticale integra-

tie)? Hoe worden de bijdragen omgezet in te verrichten 

arbeid? Hoe wordt de arbeid vervolgens geordend in 

een proces? 

In de praktijk dient het vraagstuk ‘functievorming’ 

zich vaak aan als een situatie is gegroeid van gespeci-

aliseerde groepsleerkrachten (bijvoorbeeld in de ict, 

bouwcoordinatietaken, opleiden in de school). De taak 

wordt niet meer gerouleerd, omdat er is geïnvesteerd in 

tijd en scholing en de leerkracht een groot deel van zijn 

tijd aan de taak besteedt. 

In die situaties ligt functiedifferentiatie voor de hand, 

maar is niet vanzelfsprekend. Het is van verschillende 

omstandigheden afhankelijk of er gekozen wordt voor 

functiedifferentiatie of voor taakdifferentiatie.

Horizontale integratie
In een organisatie is functievorming niet een op zich-

zelf staand personeelsinstrument. Het hangt samen 

met andere personeelsinstrumenten. Een van de rede-

nen om functies in plaats van taken te vormen, is dat 

er loopbaanperspectieven gecreëerd worden binnen 

de organisatie. Ook kan functievorming leiden tot 

een bepaald opleidingsbeleid. Voor de hand ligt ook 

dat functievorming invloed heeft op het wervings- en 

selectiebeleid.

 

De AVS heeft gekwalificeerde adviseurs die u kunnen 

helpen bij de afstemming van het juiste personeel met 

de juiste competenties. Ook kunnen zij u adviseren over 

functievorming binnen uw organisatie en de imple-

mentatie van een gekozen strategie. De twee gecerti-

ficeerde adviseurs binnen de AVS kunnen bovendien 

uw functies waarderen en helpen bij het beschrijven 

van functies. Neem daarvoor contact op met Jos Kooij 

(j.kooij@avs.nl) of Jannita Witten (j.witten@avs.nl) <

Uitgebreide	informatie	over	functievorming	leest	u	op	

www.avs.nl >	Werkgeverszaken	>	Personeelsbeleid	>	

Functiedifferentiatie

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

(arbeidsvoorwaarden,	rechtspositie,	sociale	

zekerheid	en	personeelsbeleid).	

Als	gecertificeerd	functiewaardeerder	zet	ze	zich	ook	

in	voor	functiewaardering.

Functies op maat

Functiedifferentiatie

Schoolbestuur	en/of	-management	maken	voor	1	augustus	2008	afspraken	over	de	

samenstelling	van	het	functiebouwwerk	binnen	de	school	of	scholen.	Deze	afspraak	is	

opgenomen	in	de	cao-po	2006-2008.

tekst jannita witten
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Nieuwe opzet 
netwerk Bovenschools 
management
Een	van	de	netwerken	van	de	AVS	is	het	netwerk	

Bovenschools	management.	Onlangs	is	een	nieuwe	

opzet	voor	het	netwerk	gepresenteerd,	waarbij	onder	

andere	is	gekozen	voor	nieuwe	werkvormen.

tekst carine hulscher-slot

Het	netwerk	staat	open	voor	bovenschoolse	en	algemeen	direc-

teuren	en	functionarissen	met	een	vergelijkbare	functie,	zoals	de	

eindverantwoordelijk	leidinggevenden	van	eenpitters.	Doel	van	drie	

jaarlijkse	bijeenkomsten	is	het	ontmoeten	van	collega’s,	het	uitwis-

selen	en	delen	van	informatie	en	ervaringen,	collegiale	consultatie,	

et	cetera.

Tijdens	de	eerste	bijeenkomst	in	de	nieuwe	opzet,	die	werd	voor-

bereid	door	drie	leden	van	het	netwerk	en	een	adviseur	van	de	AVS,	

werd	al	gewerkt	met	deze	nieuwe	opzet.	Na	een	introductie	over	de	

Wet	Medezeggenschap	op	Scholen	(WMS)	gingen	de	aanwezigen	

aan	de	slag	in	zogenaamde	marktplaatsen.	Hierbij	konden	de	leden	

van	het	netwerk	aanschuiven	aan	verschillende	tafels,	waarbij	zij	

over	de	daar	besproken	onderwerpen	–	buitenschoolse	opvang,	

financieel	jaarverslag	en	managementrapportages	–	met	elkaar	in	

discussie	konden,	vragen	konden	stellen	en	informatie	konden	uit-

wisselen.	Het	is	de	bedoeling	dat	de	bijeenkomsten	steeds	door	een	

aantal	leden	van	het	netwerk	worden	voorbereid.

Nieuw	is	ook	dat	er	een	bestand	wordt	aangelegd	met	de	gegevens	

van	de	leden	van	het	netwerk.	Hiermee	kunnen	de	leden	een	over-

zicht	krijgen	van	bijvoorbeeld	de	kenmerken	van	de	andere	leden	uit	

het	netwerk,	de	mogelijkheden	van	collegiale	consultatie	en	inzicht	

in	elkaars	kwaliteiten.	Uiteraard	zijn	deze	gegevens	alleen	voor	de	

leden	van	het	netwerk	beschikbaar.

Meer	informatie	over	het	netwerk	Bovenschools	management	

is	te	vinden	op	www.avs.nl >	Professionalisering	>	Netwerk	

Bovenschools	Management.	Belangstellenden	kunnen	ook	een	of	

meerdere	keren	als	aspirant-lid	aanwezig	zijn.

Carine	Hulscher-Slot	(c.hulscher@avs.nl)	is	werk-

zaam	bij	de	AVS	als	senior-adviseur	op	het	gebied	

van	arbeidsvoorwaardenontwikkeling,	medezeggen-

schap	en	de	verhouding	bestuur-management.	

Ook	houdt	zij	zich	bezig	met	politieke	beleidsbeïnvloeding.
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Douwe	Egberts	Coffee	Care
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Koks	Gesto

OHRA

Rabobank

AVS Voordeel
	Alleen	voor	AVS-leden

Veel	scholen	samen	kunnen	beter	en	goedkoper	

inkopen.	Dat	is	het	idee	achter	AVS	Voordeel.	

Kijk	op	www.avs.nl	voor	meer	informatie.



Januari 2007  Kader Primair �� 

De leider van de toekomst heeft een open oog voor 

zaken als rechtvaardigheid, integriteit, menselijke 

waardigheid, dienstbaarheid en kwaliteit. Covey 

beschreef zeven eigenschappen die succesvolle mensen 

gemeenschappelijk hebben: pro-activiteit, doelgericht-

heid, beginnen bij het begin, denken in termen van 

win-win relaties, eerst begrijpen dan begrepen worden, 

synergetisch werken en evenwichtige zelfvernieuwing. 

Inmiddels heeft hij daar een achtste aan toegevoegd: 

Ontdek je eigen ‘stem’. Er valt echter meer te zeggen 

over leiderschap.

De wens
Iedereen wil een goed leider zijn. Daarbij staat wel ter 

discussie wat ‘goed’ in dat verband inhoudt. De mens 

dient vanzelfsprekend centraal te staan. Een goede lei-

der heeft oog voor het menselijke aspect in zijn of haar 

organisatie. Manfred Kets de Vries schrijft daarover in 

zijn boek ‘Leiderschap ontraadseld’: “Organisaties zijn 

net auto’s. Ze rijden niet uit zichzelf, behalve bergaf-

waarts. Ze hebben mensen nodig om te functioneren. 

En niet zomaar mensen, maar de juiste mensen. De effec-

tiviteit van de medewerkers van een organisatie – en 

speciaal van individuen met leidende posities – bepaalt 

hoe de organisatiemachine functioneert.”

De waan
In hetzelfde boek van Kets de Vries staan een aantal 

vaardigheden genoemd die volgens de schrijver essen-

tieel zijn voor effectief leiderschap:

•  Enthousiasmerendheid

•  Sociabiliteit

•  Receptiviteit

•  Innemendheid

•  Betrouwbaarheid

•  Analytische intelligentie

•  Emotionele intelligentie

Nu nog een goede cursus en de leider kan er tegenaan. 

De competenties zijn bijgespijkerd en het gaat weer 

volgens het boekje. Een boekje... Daar ligt een enorme 

valkuil. Natuurlijk kan de moderne schoolleider aan 

zichzelf werken. Dat moet minstens gestimuleerd wor-

den. Toch zijn een groot aantal vaardigheden niet aan 

te leren, maar dient de leider ze op z’n minst in de 

kiem in huis te hebben. Ontwikkelen kan altijd. Waar 

de leider in ieder geval voor moet oppassen is dat deze 

niet tuimelt in de kuilen die nog op zijn of haar pad 

aanwezig zijn.

Een nieuw jaar, 
    een nieuwe leider
Leiderschap	onder	de	loep

Er	was	eens	een	hoofd	der	school.	Lang	geleden.	De	tijden	veranderen	en	het	hoofd	werd	

directeur.	Soms	noemde	men	hem	of	haar	manager	of	schoolleider.	De	Amerikaanse	

managementgoeroe	Stephen	Covey	leerde	de	managers	de	kwaliteit	van	hun	persoonlijke	

leven,	hun	producten,	diensten	en	organisaties	verbeteren.	Maar	er	zijn	behalve	Covey	meer	

hulptroepen	die	de	managers	bijstaan.

tekst rené van eijk
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•   Te vroeg juichen. Vaak juicht men terwijl nog niet 

iedereen ‘over’ is. Frustratie alom: diegene die er al 

zijn, zien dat anderen niet komen; de anderen hoe-

ven plotseling niet meer.

•   Verzuimen om de verandering te verankeren in de 

cultuur. Als de schoolcultuur niet mee verandert, 

blijven oude systemen van kracht. ‘Het intranet is er, 

maar de vertrouwde mededelingen op de vergade-

ring houden we toch ook nog maar een tijdje aan.’

Deze puzzelstukjes vormen samen echter nog geen 

puzzel. Alle beschreven elementen maken nog geen 

perfecte leider. Bezinning kan echter geen kwaad. Net 

als een flinke dosis humor. Met aandacht voor anderen, 

voor zichzelf en het proces. <

René	van	Eijk	(r.vaneijk@avs.nl)	is	AVS-adviseur	op	het	
gebied	van	organisatieontwikkeling.

>	Meer horen over effectief leiderschap?	
Bezoek	het	AVS-congres	‘Toekomst	in	beeld.	Leiding	geven	

met	het	oog	op	morgen’	op	23	maart	aanstaande	in	Nieuwe-

gein.	Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	op	www.avs.nl 
Profiteer van aanzienlijke korting bij inschrijven vóór 

1 februari aanstaande!

De waarheid?
John Kotter is een andere autoriteit op het gebied van 

leiderschap en organisaties. Hij schreef een boek over 

de redenen waarom het intelligente en betrokken 

mensen heel vaak niet lukt om een verandering door 

te voeren. Wat moet de leider vooral niet doen in deze 

context?

•  Te veel zelfgenoegzaamheid toelaten. �We zijn goed 

bezig.� Het klinkt enthousiasmerend, maar door een 

hoog urgentiebesef te creëren, heeft de leider direct 

invloed op het resultaat.

•   Onvoldoende leidende coalitie. Omdat belangrijke 

teamleden geen rol in de verandering (willen) spe-

len, maar ook niet ‘verwijderd’ worden, blijft het ver-

anderingsproces steken. Creativiteit en betrokken-

heid zijn de bron van een goede leidende coalitie.

•   De kracht van visie onderschatten. Het plaatje ont-

breekt. Natuurlijk heeft men een visie geformuleerd, 

maar er blijkt geen ‘droom’ bij te zijn. Het is niet 

helder, niet duidelijk voor iedereen. Terwijl het wel 

de drijvende kracht is van de verandering.

•   De visie te weinig uiten. Ooit is de visie wel op 

papier gezet. En hij staat ook in het schoolplan. Maar 

niemand kent de visie. En toch is het de reden van 

de verandering. Dat het klassenmanagement op de 

schop moet, omdat dat in lijn is met de visie, heeft 

de leerkracht nog nooit gehoord, laat staan begre-

pen. Een gemiste kans.

•   Toestaan dat obstakels belangrijk worden. De over-

kant van de sloot is geschetst. Het is echt geweldig 

om daar te zijn. De visie is echt duidelijk. Dan is de 

sloot niet belangrijk meer. Een brug, een nat pak of 

een stok zijn obstakels en onhandig, maar geen echte 

belemmeringen die tegenhouden. Leiderschap initi-

eert empowerment. Het vergroot het inzicht en de inzet.

•   Onthouding van korte termijn successen. Mensen 

vieren graag succes. Ook nu. Anders is de verande-

ring zo moeilijk vol te houden. Geen ‘tussenfeestje’ 

vieren omdat ‘alleen het resultaat telt’ is de dood-

steek van veel veranderingen.

Verder lezen
•	 	Stephen	Covey	–	De zeven eigenschappen van effectief 

leiderschap

•	 		Manfred	Kets	de	Vries	–	Leiderschap ontraadseld

•	 			John	Kotter	–	Leiderschap bij verandering

•	  www.managementblog.org (Tom	Foster)

avs-congres

Toekomst in beeld
Leidinggeven met het oog op morgen

23 maart 2007
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Plotseling 
niet meer op school
Asielzoekerskinderen	uitgezet

Kinderen	die	onaangekondigd	ineens	niet	meer	op	school	komen;	iedere	school	waar	

asielzoekerskinderen	op	zitten,	kan	hier	mee	te	maken	krijgen.	Het	overkwam	ook	de	

2e	Marnixschool	in	Utrecht.	Directeur	Piet	Mast	vertelt	hoeveel	impact	zoiets	heeft	

en	hoe	de	school	ermee	om	is	gegaan.

tekst ans aerts

Foto	Gerard	Helt
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zouden komen”, vertelt Mast. Voor de klasgenootjes 

van de twee kinderen was dit een schokkende medede-

ling en er kwamen veel emoties los. Sommige kinderen 

moesten huilen en er werden veel vragen gesteld. Na 

schooltijd ging Mast naar buiten om de brieven te over-

handigen en de ouders op te vangen. Ook ouders waren 

geëmotioneerd.

Groot was de vreugde toen de school twee dagen later 

een telefoontje kreeg. Hossein en Ghazaleh waren een 

paar dagen in een pleeggezin ondergebracht en kregen 

nog de kans om afscheid te nemen op school. Mast: 

“Dat was heel bijzonder. Ze zijn nog een paar dagen op 

school geweest. Hossein en Ghazaleh stonden in het mid-

delpunt van de belangstelling en dat hebben ze als een 

warm bad ervaren. We hebben een afscheidsfeestje geor-

ganiseerd en de twee kinderen hebben met vriendjes, 

vriendinnetjes en klasgenootjes kunnen afspreken dat 

ze elkaar zouden mailen en schrijven. Er is nog steeds 

veel contact.” Mast laat een kaartje zien dat Ghazaleh 

onlangs heeft gestuurd. Ze wenst iedereen een goed 

kerstfeest en schrijft dat ze het moeilijk heeft en graag 

weer terug zou willen naar haar school in Utrecht.

De 2e Marnixschool koos ervoor om geen actie te gaan 

voeren om uitzetting van het gezin uit Nederland te 

voorkomen. “Ik wil graag ondersteuning bieden als 

Mast krijgt weer een brok in zijn keel als hij terugdenkt 

aan de dag, eind september 2006, dat Ghazaleh (10) en 

Hossein (11) niet op school verschenen. In de vroege 

ochtend waren ze met hun ouders van hun bed gelicht 

in het asielzoekerscentrum (AZC) waar ze woonden. Het 

gezin komt uit Iran en de kinderen zaten al vijf jaar op 

de 2e Marnixschool. Mast: “De kinderen waren volledig 

geïntegreerd en spreken goed Nederlands. Hun moeder 

was overblijfmoeder en hun vader heeft geholpen met 

schilderwerk op school.” Hoewel het bekend was dat er 

een uitzetprocedure liep, kwam het telefoontje van de 

Vreemdelingenpolitie toch nog als een donderslag bij 

heldere hemel. De politie belde om mee te delen dat 

de kinderen niet meer zouden komen en dat het gezin 

was ondergebracht in het Uitzetcentrum in Rotterdam. 

Van daaruit zouden ze worden overgebracht naar 

Duitsland. In dat land had het Iraanse gezin asiel aan-

gevraagd, voordat het naar Nederland kwam. Omdat 

ze in Nederland uitgeprocedeerd waren, werden ze 

om formele redenen teruggebracht naar Duitsland. 

Het gezin kwam jaren geleden naar Nederland, omdat 

Ghazaleh nierproblemen heeft en hier beter geholpen 

kon worden dan in Duitsland. Het gezin verblijft op dit 

moment in een AZC in Duitsland. Het is nog onbekend 

wat er met hen gaat gebeuren.

Geweld
Mast is met name boos over de manier waarop de uit-

zetting plaatsvond. Dat ging met veel geweld gepaard. 

Een gemaskerd arrestatieteam trapte de deur in, de 

vader van Hossein en Ghazaleh werd met een wapen-

stok geslagen en hij en zijn vrouw werden geboeid en 

geblinddoekt afgevoerd. Deze aanpak was zo buitenpro-

portioneel dat vijf politieke partijen hier Kamervragen 

over stelden. Mast: “Je weet dat mensen uitgezet kun-

nen worden en het gaat om regels die in Den Haag zo 

zijn afgesproken. Een school is geen politieke partij 

en ik zie het dan ook niet als mijn taak om me te ver-

zetten tegen dit soort beslissingen.” De gewelddadige 

manier waarop het gezin is opgepakt en het feit dat het 

onaangekondigd plaatsvond, zonder dat er kans was 

om afscheid te nemen, vindt Mast echter schandalig. 

“Zoiets hoort anno nu niet op deze manier te gebeuren 

in Nederland. Het heeft een grote impact gehad op 

school en vormt een inbreuk op het gevoel van veilig-

heid dat er op school hoort te zijn.”

Brief
Na het telefoontje van de Vreemdelingenpolitie, is 

Mast met locatieleider Marieke Jansink rond de tafel 

gaan zitten om af te spreken hoe ze de leerlingen en 

de ouders op de hoogte zouden stellen. “We hebben 

een brief opgesteld voor de ouders van groep zeven en 

acht; waar Ghazaleh en Hossein in zaten. Tijdens de 

middagpauze hebben we het hele team op de hoogte 

gebracht en aan het einde van de schooldag ben ik 

naar groep zeven en acht gegaan om uitleg te geven en 

te vertellen dat Hossein en Ghazaleh niet meer terug 

Afscheid nemen van 
asielzoekerskinderen

Jan	Baan	van	Stichting	Pharos,	Kenniscentrum	vluchte-

lingen	en	gezondheid,	schreef	een	boekje	over	afscheid	

nemen	van	asielzoekerskinderen.	Het	boekje	is	met	name	

bedoeld	voor	scholen	waar	veel	asielzoekerskinderen	op	

zitten	en	die	hier	vaker	mee	te	maken	krijgen,	maar	het	

biedt	ook	adviezen	en	tips	voor	scholen	die	er	incidenteel	

mee	geconfronteerd	worden.	Zo	is	het	goed	om	een	ritueel	

uit	te	voeren	als	kinderen	weggaan	of	plotseling	verdwij-

nen.	Dit	kan	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	een	afscheids-

spel	of	-dans,	of	het	zingen	van	een	afscheidslied.	Baan:	

“Daarmee	geef	je	zowel	de	kinderen	die	weggaan	als	de	

achterblijvende	kinderen	iets	vertrouwds	mee,	zodat	ze	er	

toch	ook	positieve	herinneringen	aan	overhouden.”	Het	

boekje	met	de	titel	‘Nou…	dag	maar	weer’	is	te	bestellen	

bij	Stichting	Pharos:	www.pharos.nl

“We willen geen kinderen 
inzetten voor protestacties.”
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goed onderwijs door goed management

Bel	of	mail	de	AVS	(tel.	030-2361010	of	info@avs.nl)	of	kijk	op	www.avs.nl	>	Vereniging	>	Lid	worden

“De	AVS	zorgt	ervoor	dat	ik	kan	groeien	in	mijn	vak.	Hoge	werk-
druk,	verkeerde	bezuinigingen,	een	tekort	aan	schoolleiders,	
toegenomen	autonomie.	Wat	schoolleiders	raakt,	raakt	de	AVS.	
Op	basis	van	mijn	persoonlijke	ervaringen	raad	ik	iedereen	
aan	lid	te	worden	van	de	AVS.	Hoe	groter	de	achterban,	hoe	
meer	de	AVS	voor	ons	kan	betekenen.”

Ingrid Luk

Alle	leidinggevenden	in	het	basis-,	speciaal	basis-,	praktijk-	
en	(voortgezet)	speciaal	onderwijs	kunnen	lid	worden	van	
de	AVS.	Breng	een	nieuw	lid	aan	en	ontvang	een	cadeaubon	
ter	waarde	van	25	euro.

Aanbieding nieuwe leden*
•	 	uw	eerste	AVS-training	voor	de	halve	prijs	(tot	max.	t	250)	
•	 	óf	het	eerste	jaar	50%	korting	op	het	persoonlijk	deel	

van	uw	contributie

*	Deze	actie	geldt	zolang	er	geen	andere	actie	is!

Uw collega lid, 
     u een cadeaubon



ouders of instanties in actie willen komen, maar als 

school doen we daar niet aan mee. Een school is een 

plek waar rust en veiligheid moeten heersen. Bovendien 

willen we geen kinderen inzetten voor protestacties”, 

vertelt Mast. Hij kan zich voorstellen dat andere scho-

len wel actie voeren in zo’n geval. “Iedereen maakt 

daarin zijn eigen keuze, maar ik denk dat het belang-

rijk is dat je geen valse verwachtingen wekt bij ouders 

en kinderen.”

Draaiboek
Op de 2e Marnixschool zitten meer asielzoekerskinde-

ren, maar de school werd niet eerder geconfronteerd 

met uitzettingen. “We hadden van tevoren niet bedacht 

dat het zo onverwachts zou kunnen gebeuren en we 

hadden hier dan ook geen draaiboek voor klaarliggen”, 

aldus Mast. De school beschikt over een protocol in 

geval van het overlijden van een ouder, een kind of een 

leerkracht. “Voor een gedeelte hebben we hier gebruik 

van gemaakt. Leerkrachten verzamelden in de klasloka-

len van Ghazaleh en Hossein de spulletjes van de kin-

deren en maakten op een tafeltje een herdenkingsplek 

met foto’s erbij. Ook gingen ze met de leerlingen aan 

de slag om afscheidsboekjes voor de twee kinderen te 

maken.” Goede communicatie is in zo’n geval natuur-

lijk erg belangrijk; tussen leerkrachten en leerlingen, 

maar ook tussen de kinderen onderling. “We heb-

ben gestimuleerd dat leerlingen contact houden met 

Hossein en Ghazaleh. Leerkrachten hebben er veel met 

de leerlingen over gepraat. Dat is heel belangrijk en wat 

mij betreft mag dat eindeloos veel tijd kosten”, vindt 

Mast. Binnen het managementteam werd afgesproken 

welke stappen zouden worden genomen, welke infor-

matie zou worden gegeven en wanneer. “Er was iemand 

die de eindregie had en het hele proces in de gaten 

hield. We kregen veel media-aandacht en we hebben 

afgesproken wie het woord voerde en wat we wel en 

niet zouden vertellen. Achteraf hebben we het proces 

geëvalueerd en geconcludeerd dat we het goed hebben 

gedaan.” Voor het team zelf werden geen gesprekken 

georganiseerd. De 2e Marnixschool is een relatief kleine 

school met 200 leerlingen en zo’n twintig leerkrachten. 

“De leden van het team zien elkaar altijd in de middag-

pauze. Dan praat je vanzelf met elkaar over dit soort 

zaken. Van een instantie als Slachtofferhulp hebben we 

geen gebruik gemaakt. Ik denk dat dat ook niet nodig is 

op een kleinere school waar iedereen elkaar goed kent”, 

licht Mast toe. Hij gelooft in dit soort situaties niet zo 

in procedures. “Je moet natuurlijk weten welke stappen 

je moet zetten, maar ik denk niet dat je er een kant en 

klaar plan voor uit de kast kunt trekken. In zo’n situ-

atie handel je toch grotendeels intuïtief.” <

��Kader Primair  Januari 2007

Foto	Gerard	Helt

Piet	Mast:	“Je	moet	weten	welke	stappen	je	moet	zetten,	maar	je	kunt	er	geen	kant	en	klaar	plan	voor	uit	de	kast	trekken.”
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Alle werknemers vallen sinds 1 januari 2006 onder de 

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Bij 

arbeidsongeschiktheid biedt de WIA in veel gevallen 

een uitkering. Wie binnen het onderwijs werkt, kan 

verder een aanvulling krijgen uit zijn pensioenregeling. 

Is met het aanvullend pensioen alles geregeld en elk 

financieel risico verdwenen? Nee, zeker niet. Vooral wie 

gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt en volgens het 

UWV te weinig zelf verdient, ziet zijn of haar inkomen 

drastisch dalen. Na verloop van tijd rest slechts een 

bedrag dat lager kan zijn dan de bijstand.

Tegen deze inkomensachteruitgang kan men zich ver-

zekeren, bijvoorbeeld met het IP Aanvullingsplan van 

Loyalis (IPAP). Zie figuur 1 en 2.

Extra inkomen
Stel een werknemer die het IP Aanvullingsplan heeft, 

wordt volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dan 

vult deze verzekering het inkomen aan tot 85 procent 

van het oude salaris.

 lees verder op pagina 41

Aanvullende verzekeringen 
blijven zinvol

Inkomen	bij	arbeidsongeschiktheid	kan	erg	tegenvallen

Een	werknemer	wordt	ziek.	Het	herstel	laat	lang	op	zich	wachten.	Na	twee	jaar	bepaalt	het	

UWV	dat	hij	of	zij	arbeidsongeschikt	is.	Helemaal	of	voor	een	deel.	De	toekomst	is	dan	erg	

onzeker.	En	ook	wat	het	inkomen	betreft	verandert	er	het	een	en	ander.

tekst ans slangen & rien seip, loyalis

Wat	kunt	u	van	wie	krijgen	als	u	volledig	

en	duurzaam	arbeidsongeschikt	wordt	

(80-100%)	en	u	verdient	meer	dan	44.000	

euro	bruto	per	jaar?

En	als	u	gedeeltelijk	arbeidsongeschikt	

wordt	(35-80%)	en	er	niet	meer	in	slaagt	

werk	te	vinden?	U	verdient	nu	meer	dan	

44.000	euro	bruto	per	jaar.
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IP Aanvullingsplan in de praktijk –	rekenvoorbeeld	I

Claudia	is	30	jaar	en	werkte	op	een	basisschool.	Toen	zij	aan	haar	eerste	baan	begon,	heeft	zij	voor	het	IP	Aanvullingsplan	

bij	Loyalis	gekozen,	voor	dekking	bij	zowel	volledige	als	gedeeltelijke	arbeidsongeschiktheid.	Twee	jaar	geleden	is	zij	

ziek	geworden.	Haar	salaris	van	t	30.000	bruto	per	jaar	is	in	deze	periode	(gedeeltelijk)	doorbetaald.	Na	die	twee	jaar	

heeft	het	UWV	bepaald	dat	zij	gedeeltelijk	arbeidsongeschikt	is.	Het	UWV	heeft	bepaald	hoeveel	zij	nog	kan	verdienen.	

Dat	is	t	12.000	ofwel	40	procent.	In	welke	situaties	krijgt	Claudia	welk	bruto	inkomen?

Situatie	van	Claudia	 Inkomen	zonder	IPAP	 Met	IPAP

Stel	zij	verdient	precies	het	bedrag	dat	het	

UWV	voor	haar	heeft	vastgesteld.	 t		 26	400	(88%)	 t		26	400	(88%)

Stel	zij	verdient	daar	de	helft	van

•	 negen	maanden	krijgt	zij	 t		 22	800	(76%)	 t		22	800	(76%)

•	 daarna	 t		 20	400	(68%)	 t		22	800	(76%)

Stel	zij	verdient	minder	dan	de	helft

•	 negen	maanden	krijgt	zij	 t		 21	000	(70%)	 t		21	000	(70%)

•	 vervolgens	10	jaar	 t		 11	700	(39%)	 t		21	000	(70%)

•	 daarna	tot	65	jaar	 t		 6	556	(22%)*	 t		21	000	(70%)

*	Als	Claudia	geen	verdienende	partner	heeft,	ontvangt	zij	in	deze	situatie	van	het	UWV	een	toeslag	tot	het	voor	haar	

geldende	sociale	minimum.	Dat	is	t	10.927

IP Aanvullingsplan in de praktijk –	rekenvoorbeeld	2

Saskia	is	25	jaar	en	werkte	parttime	aan	een	basisschool.	Zij	heeft	een	verdienende	partner.	Toen	zij	aan	haar	eerste	

baan	begon,	heeft	zij	gekozen	voor	het	IP	Aanvullingsplan	bij	Loyalis,	voor	dekking	bij	zowel	volledige	als	gedeeltelijke	

arbeidsongeschiktheid.	Twee	jaar	geleden	is	zij	ziek	geworden.	Haar	salaris	van	t	12.000	bruto	per	jaar	is	in	deze	

periode	(gedeeltelijk)	doorbetaald.	Na	die	twee	jaar	heeft	het	UWV	bepaald	dat	zij	gedeeltelijk	arbeidsongeschikt	is.	

Het	UWV	heeft	bepaald	hoeveel	zij	nog	kan	verdienen.	Dat	is	t	4800	ofwel	40	procent.	In	welke	situaties	krijgt	Saskia	

welk	bruto	inkomen?

Situatie	van	Saskia	 Inkomen	zonder	IPAP	 Met	IPAP

Stel	zij	verdient	precies	het	bedrag	dat

het	UWV	voor	haar	heeft	vastgesteld.	 t		 10560	(88%)	 t		 10560	(88%)

Stel	zij	verdient	daar	de	helft	van

•	 zes	maanden	krijgt	zij	 t		 9120	(76%)	 t		 9120	(76%)

•	 daarna	 t		 8160	(68%)	 t		 9120	(76%)

Stel	zij	verdient	minder	dan	de	helft

•	 zes	maanden	krijgt	zij	 t		 8400	(70%)	 t		 8400	(70%)

•	 vervolgens	10	jaar	 t		 5040	(42%)	 t		 8400	(70%)

•	 daarna	tot	65	jaar	 t		 5040	(42%)	 t		 8400	(70%)

Omdat	Saskia	een	verdienende	partner	heeft,	ontvangt	zij	geen	toeslag	tot	het	sociaal	minimum.
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Wordt de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt, 

werkt deze niet of niet voldoende, dan biedt het IP 

Aanvullingsplan een aanvulling tot 70 procent. Die 

krijgt de werknemer bovendien tot hij of zij 65 jaar 

wordt. Gaat de werknemer meer verdienen, dan stijgt 

het totale inkomen. Meer werken loont dus bij het IP 

Aanvullingsplan.

Kan de werknemer volgens het UWV nog 65 procent of 

meer van het oude inkomen verdienen? Dan is de werk-

nemer niet arbeidsongeschikt. Het is de bedoeling dat 

de werknemer bij zijn of haar werkgever in dienst blijft. 

Wel kan het zijn dat deze daar ander werk krijgt, tegen 

een lager salaris. Dan biedt het IP Aanvullingsplan tien 

jaar lang een aanvulling van 80 procent van het inko-

mensverlies.

Overeenkomst met onderwijswerkgevers
Werknemers kunnen zich tegen inkomensverlies bij 

arbeidsongeschiktheid verzekeren. Wie in het onder-

wijs werkt, kan dit onder andere bij Loyalis regelen. 

Loyalis is de verzekeringsmaatschappij van pensioen-

fonds ABP. Door de samenwerking tussen beide orga-

nisaties kan Loyalis een aantal diensten op maat leve-

ren, afgestemd op een specifieke (pensioen)situatie. 

Natuurlijk staat het werknemers vrij om zich bij een 

andere verzekeringsmaatschappij tegen het inkomens-

verlies te verzekeren.

Dankzij een overeenkomst die de onderwijswerkgevers 

met Loyalis sloten, krijgen werknemers minimaal 20 

procent korting op de premie. Zij betalen in 2007 voor 

het IP Aanvullingsplan van Loyalis 0,63 procent van 

hun salaris. De werkgever houdt de premie in op het 

salaris. Netto betaalt de werknemer dus nog minder. 

Hoeveel exact, hangt af van het salaris en van het 

betreffende belastingtarief. <

>	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.loyalis.nl en www.avs.nl 
>	Werkgeverszaken	>	Pensioen	&	Sociale	zekerheid.	

Werknemers in het onderwijs kunnen gebruik maken van het 

Loyalis Servicepakket. Aanmelden kan rechtstreeks via de 

homepage van het AVS Scholenportaal (Rechterkolom).
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Wie doet wat 
en beslist waarover?
Onderzoek	taak-	en	bevoegdheidsverdeling	bovenschools	manager	en	schoolleider

Het	ene	bestuur	legt	het	personeelsbeleid	bij	de	bovenschools	manager,	op	andere	scholen	

is	het	in	handen	van	de	schoolleider.	Een	gedeelde	taak-	en	bevoegdheidsverdeling	werkt	

het	beste,	blijkt	uit	recent	onderzoek	van	Margret	Mes	(Onderwijskunde,	Universiteit	van	

Amsterdam).	Die	situatie	biedt	de	meeste	kansen	op	onderwijsverbetering,	door	een	beter	

beleidsvoerend	vermogen.	Ook	bleek	uit	het	onderzoek	dat	vier	factoren	sterk	van	invloed	zijn	

op	het	vermogen	van	scholen	om	een	eigen	beleid	te	voeren.

tekst jaan van aken

financiële risico’s 
nieuwbouw 
onderhoud

lesmethodes 
kwaliteitszorg 
meubilair
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Het aantal bovenschools managers steeg tussen 2003 

en 2005 met 20 procent, volgens cijfers van OCW. Ook 

het bestuur van basisschool ’t Pierement in Purmerend, 

waar onderzoeker Margret Mes sinds vijf jaar werkt, 

werd verzelfstandigd en een bovenschools manager 

deed zijn intrede. Het bracht Mes op het idee om te 

onderzoeken of de genoemde taak- en bevoegdheidsver-

deling van invloed is op het beleidsvoerend vermogen 

van scholen. Vergroting van die mogelijkheid is een 

voorwaarde om het onderwijs te kunnen verbeteren, 

blijkt uit ander onderzoek. Voor haar onderzoek inter-

viewde Mes leerkrachten, schoolleiders en bovenschools 

managers van 22 scholen, ressorterend onder vier 

besturen: Stichting De Blauwe Loper, Stichting Surplus, 

Stichting Tabijn en Vereniging Salomo.

Taken en bevoegdheden evenwichtig verdelen tussen de 

bovenschools manager en de schoolleider blijkt het bes-

te te werken voor een school. Op de voet gevolgd door 

een verdeling waarbij schoolleiders de meeste taken en 

bevoegdheden hebben. Mes verklaring is dat leerkrach-

ten bij zo’n verdeling de grootste invloed op onderwijs-

kundige zaken hebben. “Leerkrachten voelen zich dan 

waarschijnlijk sterker met hun school verbonden.”

Door veel taken en bevoegdheden over te hevelen naar 

de bovenschools manager, neemt de mogelijkheid om 

eigen beleid te voeren af. Bij een te sterke bovenschool-

se sturing zijn de schoolleiders niet meer dan uitvoer-

ders. “Op zo’n school wil geen directeur meer werken”, 

stichting de blauwe loper

Gedeelde taak- en 
bevoegdheidsverdeling

Algemeen	directeur	Hein	Schneiders	neemt	zijn	scholen	

het	gebouwenbeheer,	nieuwbouw,	onderhoud,	energie-

voorziening	en	schoonmaak	uit	handen.	Ook	financiële	

risico’s	door	veel	ouderschapsverlof	en	BAPO	vangt	stich-

ting	De	Blauwe	Loper	centraal	op.	Over	kwaliteitszorg	leg-

gen	de	elf	openbare	basisscholen	verantwoording	af	aan	

de	algemeen	directeur.	

Hebben	schooldirecteuren	daardoor	minder	verantwoor-

delijkheid?	“Nee”,	zegt	Schneiders.	Directeuren	hebben	

bijvoorbeeld	zelf	de	beschikking	over	budgetten	voor	

lesmethodes,	computers	en	meubilair.	“Hiërarchisch	

gezien	mag	ik	hun	keuze	blokkeren,	maar	ik	zal	dat	niet	

snel	doen.	Het	is	ook	nog	nooit	voorgekomen.”	Ook	kun-

nen	ze	het	deel	van	het	personeelsbudget	dat	niet	voor	

bovenschoolse	risico’s	bestemd	is,	naar	eigen	inzicht	

besteden	aan	een	conciërge	of	intern	begeleider	(IB’er).	

Bij	vacatures	hebben	medewerkers	binnen	de	stichting	

voorrang,	daarna	zijn	de	schooldirecties	vrij	in	hun	keuze.	

Ook	nascholingsbeleid	is	aan	de	scholen	zelf.	“We	heb-

ben	alleen	een	centrale	kweekvijver	waarin	we	bijvoor-

beeld	ict’ers	kunnen	bijscholen	of	IB’ers	omscholen	

indien	gewenst.”

De	directeuren	overleggen	een	keer	per	veertien	dagen	

over	het	gezamenlijke	beleid:	personeelsbeleid	rond	

aanstellingen,	passend	onderwijs,	overblijven,	PR.	De	

stichting	heeft	voor	deze	structuur	gekozen	om	mensen	

zo	goed	mogelijk	bij	de	organisatie	te	betrekken.	“Je	moet	

vermijden	van	bovenaf	allerlei	protocollen	op	te	leggen	

waar	scholen	geen	feeling mee	hebben.	De	keuzevrijheid	

voor	de	inrichting	van	het	onderwijs	ligt	heel	sterk	bij	de	

directie	en	het	team.	Daardoor	is	de	interne	samenwer-

king	op	de	scholen	ook	redelijk	groot”,	denkt	de	alge-

meen	directeur.	“De	structuur	bevalt	prima.”

stichting surplus 

Veel autonomie voor schoolleiders

“We	proberen	het	beste	van	twee	werelden	te	verenigen.	

Wat	meerwaarde	oplevert	voor	scholen	is	gezamenlijk	

georganiseerd.	Schaalvoordelen	bij	kopieer-	en	onder-

houdscontracten	en	de	inkoop	van	energie	bijvoorbeeld”,	

vertelt	Ron	Bruijn,	algemeen	directeur	bij	Stichting	

Surplus.

Het	bewaken	van	de	financiële	spelregels,	de	huisvesting,	

de	onderwijsinhoud	(kwaliteitszorg)	worden	onder	meer	

centraal	geregeld	door	het	stafbureau	en	in	het	direc-

teurenoverleg.	Een	deel	van	het	personeelsbudget	wordt	

bovenschools	ingezet,	omdat	de	stichting	het	verschil	in	

kosten	voor	jonge	en	oude	leerkrachten	opvangt.

Onderwijsinhoudelijk	wil	Bruijn	weten	op	welke	manier	een	

school	met	kwaliteitszorg	aan	de	slag	gaat.	“Ik	wil	de	duur	

en	de	onderdelen	van	de	cyclus	weten.”	Ook	bespreekt	hij	

jaarlijks	hoe	de	ontwikkeling	van	een	school	loopt.										>

“Het	is	essentieel	het	onderwijskundig	
beleid	zoveel	mogelijk	bij	de	scholen	zelf	te	
laten”,	aldus	onderzoeker	Margret	Mes.

“Het is bekend dat mensen 
die geen invloed op het beleid 
hebben, het snelst ziek worden.”
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Klassenmanagement,	welke	methodes	gebruikt	worden	en	

de	sociaal-emotionele	ontwikkeling	van	leerlingen	komen	

daarbij	aan	bod.	“Welke	keuze	maken	ze	en	is	het	effect	

zoals	verwacht,	wil	ik	weten.	Maar	een	school	bepaalt	zijn	

eigen	onderwijsvormgeving.”	Bruijn	is	over	het	algemeen	

tevreden	over	de	verdeling.	Wel	is	de	bedoeling	de	inhoude-

lijke	invloed	uit	te	breiden.	“We	zijn	bezig	de	kernopdracht	

van	de	stichting	te	formuleren:	wat	is	belangrijk	in	de	regio?	

Ik	wil	weten	hoe	dat	in	school	gestalte	krijgt.”

Een	sterke	centrale	aansturing	biedt	op	korte	termijn	resul-

taten	denkt	Bruijn.	“Maar	de	vraag	is	wat	het	eindresultaat	

is	en	of	de	betrokkenheid	van	de	leerkrachten	goed	is.	Wij	

kiezen	voor	een	langzamer	tempo	en	laten	relatief	veel	aan	

de	schoolleiders	over.”

stichting tabijn 

Veel taken en bevoegdheden 
bij bovenschools manager

Stichting	Tabijn	heeft	voor	haar	28	scholen	voor	bijzonder	

onderwijs	huisvesting,	personeelszaken,	onderwijs	&	kwa-

liteit,	administratie	en	ict	centraal	georganiseerd.	“In	totaal	

is	8	procent	van	het	budget	bovenschools	en	daaronder	

valt	ook	een	onderhouds-	en	schildersploeg.	Zij	hebben	in	

een	paar	maanden	hun	jaarsalaris	terugverdiend”,	vertelt	

bestuursvoorzitter	Dick	Krom.	Het	personeelsbeleid	is	cen-

traal	georganiseerd,	omdat	de	stichting	alle	600	medewer-

kers	een	inkomen	garandeert.	“Daardoor	moeten	bij	vacatu-

res	eerst	mensen	van	andere	scholen	doorschuiven.	

Dat	maakt	de	invloed	van	de	scholen	beperkter.”	Daarmee	

is	de	stichting	strakker	en	stringenter	georganiseerd	dan	de	

meeste	andere.	Schoolleiders	dienen	de	groepenverdeling	en	

wie	er	voor	de	klas	staat	voor	te	leggen,	evenals	bijvoorbeeld	

de	schoolgids,	het	schoolplan	en	het	jaarverslag	van	de	MR.	

“Dat	moet	ook	wel”,	zegt	Krom,	“anders	moet	je	achteraf,	

omwille	van	controles,	naar	stukken	vragen.”

Dat	neemt	niet	weg	dat	elke	school	een	eigen	lumpsum-

budget	heeft.	“Een	school	kan	een	halve	leerkracht	minder	

inzetten,	om	bijvoorbeeld	het	schoolplein	te	upgraden.”	

Onderwijsconcept	en	nascholingsactiviteiten	zijn	ook	aan	de	

scholen	zelf.

Leerkrachten	binnen	Tabijn	gaven	in	het	onderzoek	van	

Mes	wel	aan	dat	hun	invloed	beperkter	was	dan	bij	andere	

scholen.	“Dat	heeft	deels	met	het	gevoel	te	maken	dat	veel	

bovenschools	beslist	wordt”,	denkt	Krom.	Het	bestuur	heeft	

daarom	besloten	wekelijks	te	laten	zien	wat	besloten	wordt.	

“Zo	is	meteen	duidelijk	waar	niet	wij,	maar	de	scholen	zelf	

over	beslissen.”	Krom	kan	zich	voorstellen	dat	de	structuur	

bij	Tabijn	voor	een	ondernemende	schoolleider	beperkend	

kan	werken.	“We	hebben	directeuren	die	in	dit	profiel	passen	

en	die	het	prettig	vinden	zich	niet	druk	te	hoeven	maken	over	

onderhoud	en	ict.	Voor	het	onderwijsinhoudelijke	deel	heb-

ben	ze	meer	dan	voldoende	vrijheid”,	vindt	hij. <
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meent Mes. “Het is bekend dat mensen die geen invloed 

op het beleid hebben, het snelst ziek worden. Je ziet 

dingen verkeerd gaan, maar je hebt geen macht om het 

te veranderen.”

Verbeteren
Mes onderzocht ook welke factoren het voor scholen 

mogelijk maken een eigen beleid te voeren en zo het 

onderwijs te verbeteren. Dit leidde tot vier aanbevelin-

gen. “Ten eerste is het essentieel het onderwijskundig 

beleid zoveel mogelijk bij de scholen zelf te laten”, 

zegt Mes. Een eigen werving- en selectiebeleid kunnen 

voeren vormt een tweede aanbeveling. Nu halen veel 

besturen dat juist (deels) bij schoolleiders weg om bij-

voorbeeld de hogere kosten voor oudere leerkrachten te 

delen. Een derde factor is het nascholingsbeleid meer 

richten op de missie van de school. Weliswaar ligt de 

verantwoordelijkheid voor het nascholingsbeleid altijd 

bij de scholen zelf, maar bovenschools managers kun-

nen meer nadruk leggen op het nascholingsbeleid en 

daar ook meer middelen voor beschikbaar stellen.

De laatste aanbeveling is de samenwerking tussen leer-

krachten te laten toenemen. Mes: “Veel scholen maken 

werkgroepen, bijvoorbeeld op ict-gebied of taalonder-

wijs, waarbinnen teamleden hun invloed kunnen uitoe-

fenen. Dat is ook van belang voor de betrokkenheid.”

Onderzoek Volkskrant
Onlangs verscheen een onderzoek in opdracht van de 

Volkskrant waaruit bleek dat scholen met een boven-

schools manager aanmerkelijk minder positief waren 

over hun beleidsruimte, omdat meer beleidsterreinen 

onder die manager vielen. “De veertien schoolleiders 

die ik heb gesproken, waren allemaal een stuk genuan-

ceerder”, reageert Mes. “Ze zien voordelen bij de verde-

ling van personeelslasten, maar merken wel dat ze min-

der autonomie hebben bij de werving en selectie. Ook 

zijn ze meer tijd kwijt aan overleg. Sommige schoollei-

ders vinden het lastig na te denken over bovenschools 

beleid, anderen vinden dat juist prettig. Ze staan posi-

tief kritisch tegenover bovenschools managers.” <

“Schoolleiders staan 
positief kritisch tegenover 
bovenschools managers”
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WSNS Plus heeft gezorgd voor een toename van 

zorgmogelijkheden in het bao en een structuur van 

WSNS-verbanden met een bestuur, coördinatiegroep 

en Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Wat 

opvalt is dat er door die besturen en PCL’s heel ver-

schillend wordt aangekeken tegen het sbo. Sommige 

besturen betrekken het sbo volop in hun overwegingen 

en luisteren goed naar wat hen bezighoudt. Andere 

besturen instrueren hun PCL zo dat er nauwelijks meer 

leerlingen toegelaten kunnen worden in het sbo. Daar 

maakt men zich grote zorgen over het voortbestaan 

van de kennis, expertise en het welzijn van de zorgleer-

lingen. Verwijzing nul procent, nauwelijks instroom, 

inclusief onderwijs voor het bao: dit streven stemt het 

sbo niet bijster optimistisch.

Inspelen op zorgleerlingen
Voor een groot deel hebben de leerkrachten in het bao 

al leren inspelen op zorgleerlingen. Een directeur bao 

schetst het ‘zorgelement’: “De toenemende problemen 

vertalen zich in de klas als een hindernis voor de kern 

van het vak: het lesgeven. Ongestoord een verhaal 

vertellen is niet vanzelfsprekend meer. Waar de jonge 

kinderen het vroeger op konden brengen tien minuten 

te luisteren, halen ze vandaag de dag amper drie minu-

ten. Zindelijkheid, veters vast kunnen maken, even 

geduld opbrengen is steeds minder vanzelfsprekend en 

steeds moeilijker aan te leren. Concentratiegebrek, ver-

moeidheid, hangerigheid, geen ontbijt gehad, et cetera 

zorgen ervoor dat de concentratieboog bij steeds meer 

kinderen kort is en korter wordt.”

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen werden in 

het bao verwachtingen bijgesteld, programma’s aan-

gepast, handelingsplannen ontwikkeld, tussentijdse 

evaluaties gedaan en komt overleg met IB’ers, ambu-

lante begeleiding vanuit het sbo of de speciaal onder-

wijs–clusters vaak voor. Veel van de elementen die tien 

jaar geleden uitsluitend in het sbo voorkwamen, zijn 

nu ook in het bao ingevoerd. Het verschil tussen sbo en 

bao – zo zegt men – zit ‘m nu alleen nog in:

•  de ruimere voorwaarden waarover het sbo beschikt; 

• de verdichting van de problematiek in het sbo.

Op zoek naar de meerwaarde
Speciaal	basisonderwijs	beraadt	zich	op	bestaansrecht

Voor de totstandkoming van dit artikel is gesproken 

met meerdere directeuren uit de regio Rotterdam, 

waaronder Rob Wilschut (CBS De Acker), Madeleine 

Hofmeester (CBS De Poort), Arie de Bruin (algemeen 

directeur VPCS Rotterdam), Huib Wilkes (CBS De 

Regenboog), John Lejewaan (OBS Anne Frankschool), 

Herman Wiegeraad (CBS De Wiekslag), Martha van 

Deijk (IB’er RKBS De Oosthoek).

Sinds	de	start	van	WSNS	werken	alle	scholen	

voor	speciaal	basisonderwijs	(sbo)	samen	in	

samenwerkingsverbanden.	Deels	tot	ieders	

tevredenheid,	maar	niet	overal.	Waar	de	gedachte	

van	inclusief	onderwijs	als	dogma	wordt	

nagestreefd,	zit	het	sbo	met	zorgen	en	vragen	

over	de	eigen	positie	en	over	het	welzijn	van	de	

zorgleerlingen.	Gezien	de	grensvervaging	met	

het	reguliere	basisonderwijs	(bao)	is	het	logisch	

dat	het	sbo	zich	aan	’t	heroriënteren	is	om	haar	

bestaansrecht	te	herformuleren.

tekst bob ravelli
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Grens
Wat is de meerwaarde van het sbo nog, nu reguliere 

basisscholen zich meer en meer bekwaamd hebben in 

de organisatie en aanpak van kinderen die moeilijk 

meekunnen? Bestaat die nog steeds uit de kleinere 

groepen, de betere facilitering en salariëring? De 

meerwaarde van het sbo wordt zichtbaar daar waar de 

zorggrens voor het bao ligt. Want er blijkt weldegelijk 

behoefte aan een grens voor velen, zo blijkt uit de vol-

gende uitspraken van directeuren bao:

•  “We kozen welbewust voor het reguliere onderwijs. 

We wilden niet in het sbo werken en het begint er 

nu toch verdacht veel op te lijken.”

•  “Voor een kind dat niet naar het sbo mag, zit er niets 

anders op dan steeds te worden geconfronteerd met 

een groep die lekker doorgaat, terwijl hij of zij het 

maar niet snapt en gefrustreerd raakt.”

•  “Een goede leerkracht kan twee, drie niveaus in een 

klas van 28 leerlingen misschien wel aan, maar een 

paar rugzakken erbij en ook die leerkracht loopt vast 

of kan niet meer de gewenste kwaliteit leveren.”

•  “Directies hebben al zo veel op hun bordje! 

Lumpsum, integraal personeelsbeleid goed opzetten 

en uitvoeren, de Wet BIO, verantwoordingsrappor-

tages aan bovenschoolse managers, buitenschoolse 

opvang regelen en ga zo maar door. En dan ook nog 

een zorgplicht of liever gezegd Passend Onderwijs? 

Heette dat vroeger niet Adaptief Onderwijs en nog 

langer geleden Zorg op Maat?”

•  “Het sbo is een prachtplaats waar je kinderen met 

(leer)moeilijkheden ziet ontspannen. Ouders zeggen 

vaak dat ze hun kind weer terugzien sinds het op het 

sbo zit.”

‘Schoenmaker, blijf bij je leest’ is dus het veelgehoorde 

credo. “Een basisschool is er om onderwijs te verzorgen, 

zo goed als voor velen maar mogelijk is. Maar er is een 

grens aan die zorg. Als basisscholen alle leerlingen bin-

nenboord gaan houden, betekent dat per definitie dat 

er minder is voor de grootste groep, de makkelijk tot 

zeer makkelijk meekomende leerlingen. Een ongewens-

te ontwikkeling Veel te veel energie en aandacht naar 

te weinig kinderen ten koste van velen. Dat is zonde.”

En iets genuanceerder: “Het is natuurlijk wel een 

slechte zaak als een basisschool – zonder veel moeite 

te hebben gedaan – tegen de ouders en hun kind zegt: 

‘Ga maar naar het sbo, hier zijn wij niet voor’. Maar er 

is wel een duidelijk grens die elke reguliere basisschool 

kan trekken. Daar begint het bestaansrecht van het 

sbo.”

Ander geluid
Maar er is ook een ander, veel zachter geluid. Scholen 

die het toekomstbeeld van Passend Onderwijs met meer 

enthousiasme omarmen en een kleinere rol weggelegd 

zien voor het sbo. Deze groep speelt in op de gedachte 

dat de school een weerspiegeling moet zijn van wat 

Foto	Bob	Ravelli
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zich in de maatschappij voordoet. Niet de leerling past 

zich aan of wordt verwezen, maar de school/leerkracht 

doet dat. Deze opvatting is niet nieuw, maar wel meer 

idealistisch. Voorstanders zoeken het in een verdere uit-

bouw van relaties, samenwerkingsvormen en het delen 

van kennis en vaardigheden. Zij zien de rol van het sbo 

kleiner worden en als instituut op termijn zelfs geheel 

verdwijnen. De kennis die er op dit moment in het sbo 

is, moet niet weglekken maar binnen de muren van de 

reguliere scholen worden gebracht. In dit verlengde is 

het niet ondenkbaar en misschien wel wenselijk om 

leerkrachten uit het sbo in reguliere basisscholen te 

werk te stellen en zo de problemen het hoofd te bieden. 

Blijft wel over de binnen het sbo actuele mogelijk-

heid om bijvoorbeeld een pedagoog, psycholoog of 

maatschappelijk werker in te schakelen. Scholen in 

een dichtbevolkte omgeving zijn daarmee in een zeker 

voordeel, maar men erkent dat zoiets als de problema-

tiek van de binnenstad daar ruim tegenover staat. Een 

weglekeffect van expertise en kennis ligt voor de hand, 

maar moet worden geborgd door nascholing en het 

instandhouden van netwerken.

Kruispunt
Het sbo beraadt zich momenteel sterk op de kwaliteit. 

Studiedagen worden belegd, waarop men zich de vraag 

stelt: ‘Wat hebben we het reguliere basisonderwijs te 

bieden?’ Er zijn schitterende voorbeelden van sbo-scho-

len die aan het ondernemen zijn geslagen en richting 

een kennis- en expertisecentrum opstomen. Het lijkt 

van groot belang dat de deze scholen zich zo in het veld 

zetten, dat ze een zorgkruispunt worden. De ‘één-loket-

gedachte’ oppakken en de regie nemen. Leg contacten 

met omringende instanties. Kijk over de muurtjes heen 

en werk samen! Word de spin in het web, waar men 

niet omheen kan. Termen als ‘eerstelijnszorg van het 

onderwijs’ klinken steeds vaker. Strategische herbezin-

ning is van levensbelang, denkend vanuit de kwaliteit 

van het primaire proces en recht doend aan de verschil-

len in de regio’s. Dan blijven de kwaliteiten die het sbo 

in huis heeft geborgd en bestaan voor de toekomst en 

kan zelfs de kwaliteit en de functionaliteit van de ‘eer-

stelijnszorg sbo’ toenemen. <

Bob	Ravelli	(b.ravelli@avs.nl)	is	adviseur	bij	de	AVS	op	het	
gebied	van	Onderwijs	&	Leerlingzorg.	Ook	is	hij	namens	de	

AVS	ambassadeur	bij	het	PO	Platform	Kwaliteit	en	Innovatie.	

Scholen	kunnen	bij	hem	terecht	voor	(gratis)	ondersteuning	

bij	het	aanvragen	van	projectsubsidie.

>	 Dit	artikel	loopt	alvast	vooruit	op	Kader	Primair	7	(maart	

2007)	over	Passend	Onderwijs.	Daarin	meer	aandacht	voor	

dit	thema.

Meepraten	over	
speciaal	basisonderwijs?

Kennis	Delen	op	www.avs.nl
>	Werkverbanden	>	Speciaal	basisonderwijs
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie van 6000 euro voor startende directeuren is verlengd 
tot 2008! Laat deze kans niet schieten en vraag ernaar bij uw bestuur!

Februari/maart 2007

Opleiding/training Data Trainer/adviseur

•	 Minileergang	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap		 7	februari	(7e	dag)		 Jan	Tolhuijs	e.a.

•	 Minileergang	Startende	directeuren		 8	februari	(2e	dag)	 Aagje	Voordouw	e.a.

•	 Meesterlijk	coachen	 8	en	9	februari	 Anita	Burlet

•	 Organisatiedynamiek	 13	februari	 Rene	van	Eijk

•	 Samenwerking	in	de	regio...	gewoon	doen		 15	februari	 Heike	Sieber

•	 Minileergang	Startende	directeuren		 1	maart	(3e	dag)	 Aagje	Voordouw	e.a.

•	 Mediation	 6	maart	 Frits	van	der	Burg

•	 Dilemma,	dilemma	 7	en	8	maart	 Aagje	Voordouw

•	 Wervend	selecteren	 8	en	15	maart	 Aagje	Voordouw

•	 Good	Governance	 13	maart	 Rene	van	Eijk

•	 Kwaliteitszorg	 13	maart	 Tom	Roetert

•	 Minileergang	Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap		 13	maart	(8e	dag)		 Jan	Tolhuijs

•	 De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats		 13	maart	(4e	dag)		 Trieneke	van	Manen	i.s.m.	De	Roo

•	 Timemanagement	 13	en	14	maart	 Aagje	Voordouw

•	 Reflecteren	over	reflectie	 13	en	22	maart	 Jos	Hagens

•	 Cultuur	in	onderwijsorganisaties	 14	en	15	maart	 Anita	Burlet

•	 Competentiemanagement	 14	en	15	maart	 Tom	Roetert

•	 Human	Dynamics	deel	1	 15	en	16	maart	 Anita	Burlet

•	 Omgaan	met	verschillen,	hoe	doe	je	dat?		 20	maart	 Jan	Tolhuijs

•	 cao-po	 21	maart	 Carine	Hulscher-Slot

•	 Competentiegericht	coachen	 22	maart	(3e	2-daagse)	 Anita	Burlet	e.a.

(onder	voorbehoud)

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

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

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

School	for
Leadership

> Drie 2-daagsen

Meesterlijk coachen 
Vervolg	op	de	basiscursus	competentiegericht	coachen.	De	trainingen	

zijn	gecentreerd	rond	specifieke	problemen	waar	coaches	in	scholen	

tegen	aan	lopen.	Zowel	theoretische	verdieping,	analyses	van	prak-

tijkvoorbeelden	als	zelf	oefenen.	Soms	verzorgen	experts	een	inlei-

ding	op	deelterreinen.	Tevens	wordt	gewerkt	met	acteurs	en	soms	

ook	videoregistraties.	Eigen	materiaal	en	werksituatie	is	input	voor	

de	bijeenkomsten.	Deelnemers	beschikken	over	basale	gespreks-	

en	coachingsvaardigheden	op	een	redelijk	niveau.	Iedere	2-daagse	

staat	een	thema	centraal:	1)	het	coachen	van	‘moeilijke’	mensen	2)	

teamcoaching	3)	nieuw	gereedschap	voor	de	coachkist.

doelgroep:	iedereen	die	in	school	te	maken	krijgt	met	coaching	

en	hierin	al	enigszins	geschoold	en	vaardig	is.

uitvoering:	Anita	Burlet,	met	acteurs	en	experts		

op	deelterreinen

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

NB: de 2-daagsen zijn ook los te volgen!

kosten:	leden	t	850	/	niet-leden	t	950	(per	2-daagse)

leden	t	2550/	niet-leden	t	2750	(voor	drie	2-daagsen)	

Inschrijven:	schoolforleadership@avs.nl
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 > Training

Timemanagement
Hoe	hard	u	ook	werkt,	uw	agenda	blijft	overvol.	Soms	heeft	u	het	

gevoel	dat	er	te	weinig	uren	in	een	dag	zitten.	En...	u	wilt	daar	ver-

andering	in	aanbrengen.	U	wilt	meer	van	het	leven	genieten.	In	deze	

training	leert	u	beter	doelen	te	stellen,	te	plannen	en	heldere	priori-

teiten	te	bepalen.	U	krijgt	inzicht	in	de	blokkades	die	u	hinderen	in	

uw	eigen	timemanagement.

data:	13	en	14	maart	2007

doelgroep:	iedereen	die	effectiever	met	tijd(sdruk)	wil	omgaan	en	

daarmee	het	totale	functioneren	wil	verbeteren.

uitvoering:	Aagje	Voordouw

Kosten:	leden	t	850	/	niet-leden	t	950

> Opleiding

Leidinggeven aan bovenschoolse 
en complexe organisaties
Geeft	u	leiding	aan	een	bovenschoolse	of	complexe	organisatie?	

Vanaf	september	2007	start	de	AVS	voor	het	tweede	achtereenvol-

gende	jaar,	samen	met	Interstudie,	de	goed	gewaardeerde	opleiding	

‘Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties’.	Deze	

opleiding	is	zowel	gericht	op	persoonlijke	professionele	groei,	zelf-

reflectie	en	competentieontwikkeling	als	op	specifieke	management-

vaardigheden	die	u	nodig	heeft	voor	het	aansturen	van	complexe	

organisaties.	Ook	voor	brede	scholen	en	speciaal	onderwijs.

startdag:	27	september	2007

doelgroep:	startende	bovenschools	managers,	schoolleiders	met	

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

directeuren	en	schoolleiders	van	complexere	organisaties,	zoals	

brede	scholen	en	speciaal	onderwijs

indeling:	startdag,	elf	2-daagsen,	twee	losse	studiedagen	en	een	

afsluitende	dag.	Met	63	dagdelen	onderwijs,	63	dagdelen	zelfstudie,	

coaching	&	stage	(géén	afstudeeropdracht).

duur:	anderhalf	jaar

trainers:	seniortrainers	van	de	AVS	en	Interstudie

kosten:	leden	t	11.450	/	niet-leden	t	11.600	

(te	betalen	in	drie	termijnen)

meer informatie en inschrijven:	AVS,	Anita	Baggerman,	

a.baggerman@avs.nl,	tel.	030–2361010.	
Zie	ook	www.avs.nl >	Professionalisering	>	AVS	School	for	

Leadership	>	Cursusaanbod	2006-2007	(Aanbod	voor	bovenschools	

managers;	Opleidingen).	Begin februari publiceert de AVS een nieu-

we folder over deze opleiding en de masteropleiding.

300 euro korting 

voor de eerste tien 

aanmelders

Maatwerk & advies – nieuw aanbod

Digitaal met het schoolplan
Op	dit	moment	is	er	veel	vraag	naar	ondersteuning	bij	het	

schrijven	van	een	schoolplan.	De	ervaring	leert	dat	dit	

onderwerp	uitermate	geschikt	is	voor	digitale	ondersteuning.	

Het	bespaart	reistijd	en	reiskosten	en	biedt	het	voordeel	dat	u	er	

mee	bezig	kunt	zijn	op	momenten	dat	het	u	schikt.	

De	AVS	biedt	informatie,	wettelijke	kaders	(indien	van	

toepassing)	en	formats die	een	eerste	aanzet	kunnen	zijn	voor	

het	te	schrijven	plan.	Daarnaast	bieden	we	ondersteuning	bij	de	

problemen	waar	u	tegenaan	loopt.

Werkwijze:

•	 	De	AVS	opent	een	community waarop	u	toegang	krijgt	met	een	

wachtwoord;

•	 	Hier	kunt	u	terecht	met	vragen	en	voor	antwoorden;

•	 	Via	de	community	kunt	in	contact	komen	met	collega’s	die	u	

verder	kunnen	helpen	bij	problemen	waar	u	tegenaan	loopt;

•	 	Een	AVS	adviseur	kan	indien	gewenst	meelezen	en	denken	

met	uw	plan	in	wording	(twee	uur	per	deelnemer);

Voor	een	goed	resultaat,	optimale	werkwijze	en	voldoende	

interactie	is	een	minimum	van	zes	deelnemers	vereist.	Uiteraard	

is	individuele	ondersteuning	ook	mogelijk	en	kunt	u	op	elk	door	

u	gewenst	moment	starten.

Informatie en aanmelden:	Eelco	Dam	(e.dam@avs.nl)	en	
Gerda	Leeuw	(g.leeuw@avs.nl)
Kosten:	leden	t	300	/	niet	leden	t	350

Wet Medezeggenschap 
op Scholen
Op	1	januari	2007	is	de	Wet	Medezeggenschap	op	Scholen	

(WMS)	ingevoerd.	Schoolleiding,	bestuur,	personeel	en	

ouders	krijgen	te	maken	met	nieuwe	reglementen,	nieuwe	

bevoegdheden	en	een	nieuwe	structuur.	Hoe	ga	je	daarmee	om	

en	hoe	voer	je	dat	allemaal	tijdig	–	voor	1	september	2007	–	in?	

De	AVS	kan	u	bij	deze	vragen	helpen	via	een	op	uw	situatie	en	

vragen	toegesneden	studiedag/-avond	op	locatie.

Neem	voor	een	aanbod,	afgestemd	op	uw	wensen	en	behoeften,	

contact	op	met	Ellen	de	Jong	(e.dejong@avs.nl).

maatwerk
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> Congres

Organisatie van voor- en 
naschoolse opvang
Hoe	optimaliseer	je	de	buitenschoolse	opvang?	Met	welke	partijen	

werk	je	samen?	Elsevier	Congressen	organiseert	op	31	januari	aan-

staande	het	actualiteitencongres	‘De	organisatie	van	voor-	en	na-

schoolse	opvang’	in	Meeting	Plaza	in	Maarssen.	Ook	de	AVS	draagt	

een	steentje	bij.	Enkele	thema’s	die	centraal	staan	zijn	bijvoor-

beeld:	kwaliteitseisen,	financiering,	huisvesting,	beheer	&	exploi-

tatie	en	good practices	uit	het	buitenland.	

Het	congres	is	bestemd	voor	bestuurders,	management,	directie,	

hoofden	en	beleidsmedewerkers	van	kinderopvangcentra,	basis-

scholen,	welzijnsinstellingen,	peuterspeelzalen	en	gemeenten.	

En	voor	adviseurs	kinderopvang	en	onderwijs.	

Meer	informatie:	www.elseviercongressen.nl

> Publicatie

Cultuureducatie in PO 
onderzocht
Er	wordt	steeds	systematischer	gekeken	naar	cultuureducatie	in	

het	basisonderwijs.	Dat	beeld	rijst	op	uit	de	publicatie	‘Onder-

zoeken	naar	cultuureducatie	in	het	primair	onderwijs’,	versche-

nen	in	de	reeks	Cultuur	+	Educatie	van	Cultuurnetwerk	Nederland.	

De	publicatie	is	een	selectie	van	recent	empirisch	onderzoek	naar	

cultuureducatie	in	het	basisonderwijs,	aangevuld	met	een	verge-

lijkend	overzicht	van	onderzoek	op	dit	gebied.	Onderzoek	dat	zich	

bijvoorbeeld	richt	op	het	cultuureducatiebeleid	van	scholen,	

vraag	en	aanbod	van	culturele	activiteiten,	de	implementatie	van	

cultuureducatie,	leerkrachtgedrag	en	leereffecten	bij	leerlingen.	

U	kunt	de	uitgave	bestellen	via	www.cultuurnetwerk.org	(ISBN	
90	6997	117	81).

> Congres

Lustrumeditie Didactiek en ICT 
Congres
Op	dinsdag	3	april	2007	vindt	voor	het	vijfde	achtereenvolgende	

jaar	het	School	&	Computer	Didactiek	en	ICT	Congres	plaats.	

Het	congres	wordt	opnieuw	opgeluisterd	door	trendwatcher	Rob	

Creemers	als	keynote-spreker.	Congrescentrum	De	Reehorst	in	

Ede	is	gereserveerd	voor	dit	congres.	Leerkrachten,	ict-coördi-

natoren,	bestuurders	en	managers	van	scholen	in	het	primair	

en	voortgezet	onderwijs	kunnen	inspiratie	opdoen	voor	de	

daadwerkelijke	integratie	van	ict	in	de	lespraktijk.	Kijk	voor	meer	

	informatie	op	www.school-computer.nl

> Gratis lespakket

Diploma Veilig Internet
via	de	site	www.diplomaveiliginternet.nl	kan	sinds	enige	tijd	
het	lesmateriaal	van	het	Diploma	Veilig	Internet	gratis	worden	

gedownload.	Het	leert	leerlingen	op	een	verantwoorde	en	veilige	

manier	om	te	gaan	met	de	risico’s	van	internetgebruik.	Ook	is	er	

aandacht	voor	computerverslaving	en	de	houding	achter	de	com-

puter.	Het	Diploma	Veilig	Internet	bestaat	uit	een	serie	lessen,	

gevolgd	door	een	toets	die	leidt	tot	een	diploma.	Het	is	bestemd	

voor	leerlingen	uit	groepen	6,	7	en	8.	Diploma	Veilig	Internet	is	een	

initiatief	van	enkele	ministeries,	Technika10	Nederland,	Stichting	

de	Kinderconsument	en	Stichting	Kennisnet	Ict	op	School.

> Herziene brochure

Medezeggenschap is 
Partnerschap
(Gemeenschappelijke)	medezeggenschapsraden	(G)MR’s,	bestuur	

en	management	staan	voor	hetzelfde	belang:	kwalitatief	goed	

onderwijs	in	een	veilige	omgeving	voor	personeel	en	kinderen.	

Goed	werkgeverschap	en	betrouwbaar	financieel	beheer	en	

beleid	zijn	daarvoor	randvoorwaarden.	In	dit	licht	is	medezeggen-

schap	dan	ook	partnerschap:	besturen	en	(G)MR’s	zijn	partners	

in	het	realiseren	van	goed	onderwijs.	Over	de	rol	en	de	verant-

woordelijkheid	van	één	van	die	partners,	de	(G)MR,	gaat	het	in	de	

herziene	brochure	‘Medezeggenschap	is	Partnerschap’	van	het	

projectbureau	lumpsum	po.	Wat	vraagt	lumpsum	van	de	(G)MR-

leden?	Gaat	het	alleen	nog	maar	om	geld	of	blijft	het	gaan	om	de	

kern:	goed	onderwijs?	Moet	je	‘semi-professionals’	in	je	(G)MR	

halen	of	kun	je	ook	in	de	toekomst	blijven	uitgaan	van	vertegen-

woordiging	vanuit	de	ouders	en	de	personeelsleden?	

Heeft	u	de	brochure	nog	niet	automatisch	ontvangen?	Ga	dan	

naar	www.lumpsumpo.nl	voor	meer	informatie	en	bestellen	of	

downloaden.
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Column

Het onderwijs verdient zoveel beter!

Voor een sterke positie van ons land is het nodig het 

talent van kinderen te ontwikkelen en vast te houden. 

Onderwijs neemt in de kenniseconomie een cruciale 

plaats in. Hier ligt de basis voor kennisverwerving en 

ontwikkeling. Maar ook wordt in het onderwijs de basis 

gelegd voor sociale binding. Leren en ontwikkelen is 

de toegang tot het later verkrijgen van een succesvolle 

loopbaan op de arbeidsmarkt en maakt het mogelijk 

voor jongeren om mee te kunnen doen in de samenle-

ving. Investeren in het onderwijs is nodig voor individu-

en en voor de samenleving als geheel. Daarom kiest de 

Partij van de Arbeid ook in haar verkiezingsprogramma 

voor ‘kinderen eerst’.

Eén van de speerpunten voor de PvdA bij de afgelopen 

verkiezingen waren deze kinderen, waarbij de toekomst 

van deze kinderen en goed onderwijs natuurlijk voorop 

staan. Gelukkig niet alleen bij de PvdA, maar ook bij 

een groot aantal andere politieke partijen. Dat vinden 

wij positief, want het onderwijs en de toekomst van 

onze kinderen hoort voorop komen te staan. Dit vormt 

daarom ook inzet voor de PvdA bij de formatieonder-

handelingen; daar moeten dus middelen voor beschik-

baar komen.

De school krijgt steeds meer maatschappelijke taken. 

De school moet bijvoorbeeld voor- en naschoolse 

opvang organiseren, de school is verantwoordelijk voor 

het overblijven, de school wordt gevraagd aandacht te 

besteden aan de gezondheid van kinderen (niet te dik 

worden) en ga zo maar door. Ook krijgen de scholen 

steeds meer te maken met een opvoedkundige taak of 

met leerlingen die persoonlijke problemen hebben. Al 

dit werk kan niet bij de leerkracht terecht komen. De 

PvdA wil daarom dat er meer deskundigen in de school 

komen, die deze taken kunnen uitvoeren. 

Dit kan gaan om medewerkers in de sfeer van de kin-

deropvang (voor de buitenschoolse opvang en het over-

blijven) het schoolmaatschappelijk werk, opvoedkundi-

gen et cetera.

Daarnaast is er nog een belangrijke ontwikkeling gaande 

in Nederland: de brede school. De brede school is een 

buurtgericht centrum met een functie voor zowel 

kinderen/jongeren als ouders en buurtbewoners. Een 

brede school legt verbindingen tussen de verschillende 

opvoedkundige milieus waar het kind mee te maken 

heeft, namelijk het gezin, de school en de vrijetijdsvoor-

zieningen. Door een adequate inrichting van de publieke 

ruimte die de school heeft en door samenwerking met 

anderen ontstaan er meer mogelijkheden voor beteke-

nisvolle vrijetijdsbestedingen en een bredere participatie 

van kinderen, ouders en buurtbewoners. Ook kan de 

brede school bijdragen aan de samenhang in de wijk. De 

brede school kan samenwerken met bibliotheek, kinder-

opvang, bedrijfsleven, woningcorporaties, sportvereni-

gingen, welzijnsorganisaties, culturele organisaties, et 

cetera. De PvdA wil het concept van de brede schoolacti-

viteiten verder uitbouwen met als uitgangspunt de posi-

tie van (basis)scholen in wijken te versterken.

Maar het belangrijkste uitgangspunt van de PvdA is dat 

zij geen grote stelselwijziging wil, maar rust aan het 

front, zodat mensen op een goede manier hun werk 

kunnen doen: namelijk het onderwijzen en vormen van 

de talenten van onze jeugd! Dit wil de PvdA ook graag 

om leerkrachten weer meer kans te geven hun profes-

sie te kunnen uitoefenen. We pleiten daarom voor een 

verbetering van de arbeidsomstandigheden van leer-

krachten, zowel wat betreft salaris als de ruimte voor 

het werk. <

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	

aan	Mariëtte Hamer,	Tweede	Kamerlid	en	woordvoerder	

onderwijs	van	de	PvdA-fractie.

> politieke column
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> Netwerken
	 Ik	geef	mij	op	voor	het	netwerk:	__________________________________

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

	 (t	210	leden	/	t	420-niet-leden)

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

	 advisering	op	maat	over:

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

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

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

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

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

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

	 Trieneke	van	Manen,	t	15	leden	/	t	20	niet-leden***)
	 Diskette	Normjaartaak**	(t	5	leden	/	t	12	niet-leden***)
	 Diskette	Tijdregistratie**	(t	5	leden	/	t	12	niet-leden***)
	 Diskette	Berekening	personele	budget	bao	sbo	2005-2006**

	 (t	5	leden	/	t	12	niet-leden***)
	 Diskette	Formatieberekening	sbo	2005	–	2006		

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

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

> Lidmaatschap
Aspirant	lidmaatschap
	 Volgt	u	een	schoolleidersopleiding	of	neemt	u	deel	aan	een	kweekvijver
	 en	bent	u	nog	geen	school-	of	locatieleider?	Dan	kunt	u	aspirant	lid
	 worden	(voor	een	periode	van	maximaal	2	jaar).	Kosten	bedragen
	 t	56	vanaf	1	januari	2007.
	 Ik	word	aspirant	AVS-lid	per	1	januari	2007.

Lid	worden	per	1	januari	2007
	 Ik	ontvang	twee	acceptgiro’s,	één	van	t	107	–	t	158	(afhankelijk	van

	 het	aantal	leerlingen)	op	naam	van	de	school/organisatie	en	één
	 van	t	66	op	mijn	naam.
	 Er	is	al	een	AVS-lid	op	mijn	school.	

	 Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	66	op	mijn	naam.

	NB:	Kijk	voor	het	actieaanbod	voor	nieuwe	leden	

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

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

	 voor	schooljaar	2006–2007.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:	 	Noord	 	Oost	 	Zuid	 	Zuidwest	 	Noordwest	 	Midden

Aantal	leerlingen:	______________________

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

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

Bestellen	kan	ook	via	www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

**		 U	kunt	deze	rekenprogramma’s	ook	gratis	downloaden	van	www.avs.nl.
***	Exclusief	6%	BTW
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AVS-congres 23 maart 2007
Nieuwegeins Business Center

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

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

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

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

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

goed onderwijs door goed management

Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

Centrale inleider:

Loek Hermans




