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Oprichting PO-raad een feit
Vastgestelde tussenniveaus en verplichte 
eindtoets basisonderwijs

 > thema over de grens > Nederlands onderwijs vergeleken met het buitenland >
De schoolleider op reis > Internationale netwerken > Wederopbouw onderwijs na tsunami > 
Kinderrechten in Irak  <



Logeren in Montana
Jaarlijks gaan zo’n 130 schoolleiders met de AVS naar het 
buitenland. Tijdens een elf dagen durende reis naar Montana 
(VS), afgelopen november, werd overnacht bij Amerikaanse 
schoolleiders thuis en stond inclusief onderwijs centraal. 
Een verslag en meer schoolleidersgroeten uit Kenia, Zweden, 
Maleisië en Finland.
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Inhoud februari

Kennisoverdracht in plaats van zak met geld
Twee Utrechtse schoolleiders reisden onlangs naar het door 
de tsunami zwaar getroffen Banda Atjeh in Indonesië. Op 
scholen die destijds werden verwoest, droegen ze met 
workshops bij aan de wederopbouw van het onderwijs daar.
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Begeleiding bij ziekteverlof
Als een school de begeleiding van een zieke werknemer 
te laat opstart, bestaat het risico dat werkgever en werk
nemer elkaar snel uit het oog verliezen. Ook staat het een 
soepele terugkeer op school in de weg. Hoe creëer je 
optimale begeleiding tijdens de eerste twee ziektejaren?

> 42

Foto omslag: Schoolleider Theo Butterhof van de ATO Scholenkring 
in Den Bosch bracht afgelopen oktober een bezoek aan zijn 
vakgenoten (head teachers) in het Kwale District in Kenia.
Foto: Anja Thijssen

Onderwijskwaliteit asielzoekerskinderen 
zwaar onder druk
Iedereen in Nederland heeft zijn mond vol over integratie, ook 
de politiek. Je zou verwachten dat de politiek volop aandacht 
schenkt aan het onderwijs aan asielzoekerskinderen. In de 
praktijk valt dat tegen, aldus Paul Evers, locatiedirecteur van 
asielzoekersschool Prinsenbos.
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is 
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goedkeuring van de AVS met of voor de betreffende organisatie, 
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Eindelijk

Het zal u niet zijn ontgaan, al opende het journaal er niet mee. Sterker nog, 
behalve een paar krantenartikeltjes ging het moment stilletjes voorbij. Toch 
is er historie geschreven op 22 januari. De bestuurlijke versnippering in het 
primair onderwijs is eindelijk opgeheven. De PO-raad zal de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de sector po gaan overnemen. De AVS heeft zich de 
afgelopen jaren intensief met dit proces bemoeid. Zozeer zelfs, dat kritische 
leden mij vragen stelden waarom de AVS zich zo met bestuurders bezighield. 
De reden was eenvoudig: behalve het geloof dat één belangenbehartiger voor 
de hele sector meer voor elkaar krijgt dan vijf losse organisaties had de AVS wel 
degelijk een belang in het oplossen van de bestuurlijke drukte. Willen we de 
belangen van schoolleiders en directeuren, niet zijnde bestuurders, adequaat 
behartigen na de doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaarden,  dan is één 
gesprekspartner voor ons van groot belang. In het verleden is te vaak gebleken 
dat de visie op arbeidsvoorwaarden binnen de oude, denominatief ingestelde 
organisaties, fors verschilde. Dat maakte het maken van afspraken niet altijd 
eenvoudig.  De komende jaren gaan we pleiten voor aparte cao-bepalingen 
voor leidinggevenden in het po, met wellicht als einddoel een aparte cao. 
Maar ook de versnippering van de belangenbehartiging van schoolleiders 
moet worden teruggedrongen. We zullen daarom ervoor ijveren dat de 
samenwerking met de schoolleiders van CNV Onderwijs wordt bevorderd en 
de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) een organieke plaats bezorgen 
in de ondersteuning en professionalisering van de beroepsgroep. Naast de 
belangenbehartiging is er de komende tijd dus nog veel te doen. Wij gaan 
ervoor!

Een dag na de oprichting van de PO-raad, 23 januari, was het dan eindelijk 
ook zover dat de commissie Meijerink het rapport presenteerde over de 
referentiekaders in het onderwijs. In het rapport pleit de commissie voor 
eenduidige referentiekaders voor alle scholen in de lijn, van basisonderwijs tot 
en met hoger onderwijs, voor de vakken rekenen en taal. Daar is veel voor te 
zeggen en referentiekaders kunnen scholen helpen hun onderwijs op deze zo 
belangrijke vakken te verbeteren. Maar de commissie gaat verder en adviseert 
de minister ook hoe deze kan ingrijpen in de pedagogische/didactische aanpak 
van scholen. Daarmee gaat de commissie te ver en het is te hopen dat de 
minister daar voorzichtig mee zal zijn in zijn beleidsreactie. We willen graag 
afspraken met de samenleving maken over wat de kinderen moeten beheersen 
op het gebied van taal en rekenen, als ze de basisschool verlaten. Maar hoe we 
dat doen is een zaak van de scholen zelf. Een belangrijke taak van de nieuwe 
PO-raad (en de AVS zal daarin zeker het voortouw willen nemen) is samen met 
de scholen deze referentiekaders vertalen naar tussendoelen en hen helpen 
daarmee om te gaan. <

Kaderspel > Ton	Duif
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Oprichting PO-raad een feit
Dinsdag	22	januari	2008	was	een	historische	dag:	in	Amersfoort	werd	in	een	voormalige	loods	voor	treinen	

door	300	bestuurders	en	schoolleiders	de	Sectororganisatie	PO,	ofwel	‘PO-raad’	opgericht.	Het	bestuur	

–	onder	voorzitterschap	van	Kete	Kervezee	–	werd	geïnstalleerd	en	de	raad	van	toezicht	gepresenteerd.

Staatsecretaris Sharon Dijksma felici-
teerde als een van de eersten de laatste 
onderwijssector die een sectororgani-
satie opricht en was onder meer vol lof 
over het feit dat de sector primair onder-
wijs dat initiatief zelf heeft genomen. 
Ook sprak zij alle vertrouwen uit in de 
toekomstige relatie met de PO-raad, 
waarmee de staatssecretaris voortaan 
op een flink aantal terreinen zaken 
gaat doen.
AVS voorzitter Ton Duif werd van harte 
bedankt voor de inspanningen van de 
AVS de laatste jaren om te komen tot 
deze oprichtingsvergadering. Duif bood 
ter plekke aan om ook daar waar het 
past als (kritische) buitenboordmotor 
van de Sectororganisatie PO te willen 
fungeren.
De aanwezigen maakten via korte discus-
sies en stemkastjes in de zaal duidelijk 
dat uiteindelijk de kwaliteit van de 
leerkrachten de hoogste prioriteit heeft, 
omdat daardoor veel andere urgente 
zaken – zoals de kwaliteit van onderwijs 
en Passend onderwijs, maar ook het aan-
zien van het vak en daardoor de arbeids-
marktproblematiek – direct beïnvloed 
worden.

Gevolgen voor de AVS
Het bestuur van de AVS heeft vier jaar 
geleden vastgesteld dat er één sector-
organisatie zou moeten komen voor 
het po. Het belangrijkste motief was 
en is dat de sector die het fundament 
legt voor de toekomst van ons land in 

verhouding het minst aan zijn trekken 
komt, mede door de versnipperde ver-
tegenwoordiging op veel gebieden. De 
afgelopen jaren heeft de AVS meerdere 
malen aangegeven haar eigen toekomst 
duidelijk te willen bezien in relatie tot 
de ontwikkeling van de PO-raad. Op twee 
achtereenvolgende congressen heeft AVS 
voorzitter Ton Duif gesteld dat enerzijds 
de vakbondsactiviteiten van de AVS 
gewoon door zullen gaan, maar dat de 
andere activiteiten in principe overge-
dragen zouden kunnen worden aan de 
PO-raad: “Twee kapiteins op één schip, 
dat gaat niet.’
Het laatste jaar heeft de AVS met de 
besturenorganisaties intensief gediscus-
sieerd over de op te richten sectororgani-
satie. Formeel en informeel overleg heeft 
er toe geleid dat de eerste stap gezet is: 
de oprichting is een feit. Zoals bekend 
heeft het intensieve overleg geleid tot 
een aantal thema’s waar de sector direct 
mee aan de slag zal gaan. Prioriteiten 
zijn de cao-onderhandelingen (aan de 
werkgeverskant), de bekostiging en de 
hoofdlijnen van onderwijsbeleid, zoals 
vastgelegd in de statuten.

Zoals gezegd zullen de vakbondsactivitei-
ten van de AVS gewoon doorgaan. De AVS 
zal haar leden, schoolleiders en andere 
managers in het po, van harte blijven ver-
tegenwoordigen aan de werknemerskant 
van de cao-tafel (collectieve belangenbe-
hartiging). Daarnaast zal uiteraard de 
individuele belangenbehartiging, zoals 

rechtsbijstand in geval van conflicten en 
de AVS Helpdesk voor bredere ondersteu-
ning, gewoon volop doorgaan.
Omdat besloten is dat de PO-raad relatief 
smal begint en dus (nog) geen profes-
sionalisering en dienstverlening ter 
hand neemt, zal de AVS ook deze activi-
teiten als de School for Leadership blijven 
continueren, evenals haar advies- en 
consultancyactiviteiten.
Zodra de PO-raad haar taken gaat uit-
breiden – wat de AVS toejuicht – zal de 
AVS bekijken welke van haar huidige 
taken kunnen worden overgedragen. Het 
principe van de communicerende vaten 
kan hier van toepassing zijn.

De Sectororgansiatie PO wordt als 
grootste uitdaging op korte termijn 
geconfronteerd met het betrekken van 
het veld bij de sector. Deze dynamiek 
moet worden georganiseerd. Waar het 
de schoolleider betreft is de AVS zeker 
bereid deze netwerkfunctie samen met 
de PO-raad invulling te geven.

Kortom, de AVS is aan de ‘ronde tafel’ 
van de sector po overlegpartner van de 
PO-raad, om vervolgens – als het gaat om 
de invulling van de arbeidsvoorwaarden 
– tegenover de PO-raad plaats te nemen 
aan de ‘vierkante tafel’ van de cao-onder-
handelingen. <

>	Kijk	voor	meer	informatie	op	
www.avs.nl	>	Belangenbehartiging	>	
Sectororganisatie.	Of	op	www.poraad.nl

CAO-PO geactualiseerd
De tekst van de cao primair onderwijs, de cao-po, is nog van kracht tot 1 augustus 2008. Nadat de tekst van deze cao in 
2006 werd vastgesteld, is er nog een aantal rectificaties geweest. Deze zijn inmiddels verwerkt in de totaaltekst. Op het AVS 
Scholenportaal vindt u deze geactualiseerde tekst: www.avs.nl > Belangenbehartiging > cao-onderhandelingen > cao-po. 
De voorbereidingen voor het overleg over de cao die moet gaan gelden na 1 augustus 2008 zijn al enige tijd in volle gang. 
Complicerende factoren daarbij zijn de uitwerking van het actieplan LeerKracht van minister Plasterk – waarover het overleg 
waarschijnlijk begin mei is afgerond – en het overleg over de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden. Deze decentralisatie 
is voorzien in 2009. De AVS houdt u op de hoogte. <
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Vastgestelde tussenniveaus en verplichte eindtoets 
basisonderwijs
De	Expertgroep	Doorlopende	Leerlijnen	Taal	en	Rekenen,	onder	leiding	van	Heim	Meijerink,	stelt	in	haar	

rapport	dat	de	kerndoelen	–	de	niveauomschrijving	waaraan	leerlingen	moeten	voldoen	–	veel	concreter	

omschreven	moeten	worden.	Ook	moeten	leerlingen	vaker	worden	getoetst,	bijvoorbeeld	aan	het	eind	

van	de	basisschool.	Dit	moet	de	hoge	uitval	in	het	onderwijs	tegengaan	en	leiden	tot	een	beter	taal-	en	

rekenniveau.	De	Expertgroep	overhandigde	haar	rapport	op	23	januari	aan	minister	Plasterk	en	de	beide	

staatssecretarissen	van	OCW.

Jongeren die het mbo en hbo binnenstro-
men blijken op dit moment veel moeite 
te hebben met lezen, spellen en  reke-
nen. In hun schoolloopbaan zitten een 
paar lastige 'drempels' bij de overgangen 
tussen basisonderwijs, vmbo, mbo, havo, 
vwo, hbo en universiteit. Daarom vindt 
de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen 
Taal en Rekenen dat de overheid de 
niveaubeschrijvingen voor taal en reke-
nen moet voorschrijven en niet aan de 
scholen moet overlaten. De Expertgroep 
vindt de huidige kerndoelen veel te vaag, 
waardoor het gevaar loert dat leerlingen 
onvoldoende leren. Scholen hebben nu 
behoorlijk veel vrijheid om leerlingen 
naar eigen inzicht voor te bereiden op 
de overgangen en examens en het zou 
volgens de Expertgroep, als haar advies 
wordt opgevolgd, voor het eerst zijn dat 
vanuit de politiek zo'n onderwijsinhou-
delijke landelijke norm wordt opgelegd.
“We respecteren de vrijheid van scholen 
en de ruimte voor leerkrachten, maar 
de autonomie van scholen kent gren-
zen, en dit vinden we zo'n grens”, stelt 
voorzitter van de Expertgroep Meijerink. 
Deze opvatting werd trouwens breed 
ondersteund door leerkrachten tijdens 
de raadplegingen die de afgelopen 
maanden zijn gehouden, aldus de 
Expertgroep. “De leerkrachten zijn blij 
met het houvast dat de niveaubeschrij-
vingen hen biedt. De beschrijvingen 
maken duidelijk wat een leerling voor 
taal en rekenen op zijn niveau moet 
beheersen om goed voorbereid te zijn op 
de volgende fase in zijn schoolloopbaan 

en op behoorlijk functioneren in de 
maatschappij.”

Ton Duif, voorzitter AVS: “Natuurlijk 
moeten we er alles aan doen om te 
zorgen dat de kwaliteitsdaling in het 
onderwijs gekeerd wordt. En natuurlijk 
mag, moet zelfs, de politiek het onder-
wijsveld daarop aanspreken. Maar de 
politiek moet niet op de stoel van de 
professional voor de klas gaan zitten. 
Hoe we het onderwijs verbeteren, is aan 
de sector. Zonder afbreuk te doen aan 
de constatering dat het taal- en reken-
niveau omhoog kan en moet, is het niet 
aan de Expertgroep om voor te schrijven 
hoe dat op klasseniveau uitgewerkt moet 
worden. Sommige adviezen uit het rap-
port neigen daar wel toe. Wél moet de 
politiek de noodzakelijke randvoorwaar-
den scheppen, zoals tijd en geld voor 
nascholing van leerkrachten.”

Referentieniveaus
De commissie Meijerink heeft voor de 
hele breedte van het onderwijs niveau-
beschrijvingen voor taal en rekenen/
wiskunde opgesteld. In vier referen-
tieniveaus wordt op iedere overgang 
tussen en binnen schooltypen concreet 
beschreven wat leerlingen aan kennis 
en vaardigheden in huis moeten heb-
ben. Onderdeel van de referentieni-
veaus is een 'algemeen maatschappelijk 
functioneel niveau': het niveau dat alle 
Nederlanders geacht worden te halen 
om deel te kunnen nemen aan het maat-
schappelijk verkeer. Het niveau wordt 

voortaan op vier momenten tijdens de 
schoolloopbaan getoetst: aan het einde 
van de basisschool (12 jaar), halverwege 
havo/vwo of aan het einde van het vmbo 
(15/16 jaar), aan het einde van het mbo 
of havo (17 jaar) en aan het einde van het 
vwo (18 jaar).

De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen 
Taal en Rekenen is door OCW speciaal 
ingesteld met de opdracht te adviseren 
over de vraag wat leerlingen van taal 
en rekenen moeten kennen en kunnen 
op een aantal overgangen tussen de 
verschillende schooltypen van primair 
onderwijs tot hoger beroepsonderwijs 
en van onderwijs naar arbeidsmarkt. 
De opdracht is zo uitgevoerd dat er nu 
'doorlopende leerlijnen' zijn die ervoor 
zorgen dat het onderwijsresultaat van de 
ene sector aansluit op dat van de andere. 
Voor de pabo's moeten niveaus voor taal 
en rekenen worden gehanteerd, zowel 
bij de aanvang van de studie als bij de 
afsluiting ervan.

Minister Plasterk en de staatssecretaris-
sen Van Bijsterveldt en Dijksma hopen dit 
voorjaar hun aanpak te presenteren. <

>	De	eindrapportage	van	de	Expertgroep	
Doorlopende	Leerlijnen	‘Over	de	drempels	
met	taal	en	rekenen’	kunt	u	downloaden	
via	www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	
Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Kwaliteit	of	via	
www.taalenrekenen.nl	
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70 miljoen extra voor achterstandsleerlingen
Het	kabinet	trekt,	op	voorstel	van	staatssecretaris	Dijksma	van	OCW,	70	miljoen	euro	extra	uit	voor	onderwijs	

aan	achterstandsleerlingen.	Ook	gaat	het	kabinet	het	geld	effectiever	inzetten	door,	naast	de	grote	steden,	

budget	vrij	te	maken	voor	de	drie	noordelijke	provincies	en	Limburg.	Met	deze	maatregelen	worden	de	

achterstanden	in	lezen	en	schrijven	aangepakt.

Om de onderwijsachterstanden zo effec-
tief mogelijk te bestrijden richt het kabi-
net zich extra op de voor- en vroegschool-
se educatie (VVE). De regeling die in 2006 
in werking is getreden, ging alleen uit 
van het opleidingsniveau van de ouders. 
Nu wordt voor extra bekostiging ook 
gekeken naar impulsgebieden: regio’s 
waar het percentage lage inkomens en 
uitkeringen zeer hoog liggen. Door niet 
alleen impulsgebieden in de stedelijke 
gebieden aan te wijzen, maar in het hele 

land, profiteren ook Groningen, Drenthe, 
Friesland en Limburg van de regeling. 
Het aanbod van VVE-programma’s om 
onderwijsachterstanden te bestrijden is 
door de beperkte middelen in de noor-
delijke provincies en Limburg nu nog 
ontoereikend. Verder wordt de drempel 
waarbij scholen in aanmerking komen 
voor de gewichtenregeling versneld 
verlaagd van 9 naar 6 procent. Voor het 
extra geld in de impulsgebieden wordt 
geen drempel gehanteerd.

Naast het extra geld en de effectievere 
verdeling daarvan krijgt ook de Inspectie 
van het Onderwijs een grotere rol. Zij 
bekijkt of het geld goed wordt besteed 
en of bij lezen en schrijven de gewenste 
resultaten worden behaald. Eerder al is 
vastgesteld dat de achterstanden op dit 
terrein in 2011 met 40 procent moeten 
zijn teruggebracht. <
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‘Vrouwelijke managers ambitieuzer’
Uit	recent	gepubliceerd	onderzoek	van	weekblad	Intermediair	blijkt	dat	vrouwelijke	leidinggevenden	

ambitieuzer	zijn	dan	mannen.	In	de	ogen	van	hun	medewerkers	doen	ze	het	even	goed	of	zelfs	beter.	Zo	zijn	

vrouwen	oververtegenwoordigd	bij	de	managers	die	de	hoogste	waardering	krijgen.

Toch halen vrouwelijke managers nog 
steeds amper de top en worden ze zelden 
uit de vijver met potentials gevist. Een 
belangrijke verklaring hiervoor vormen 
de stereotype vooroordelen bij het hogere 
management, aldus het onderzoek van 
Intermediair. Ook verdienen vrouwen 
in leidinggevende posities nog steeds 
een kwart minder dan mannen in ver-
gelijkbare posities. Met het vooroordeel 
dat vrouwelijke managers niet ambiti-
eus genoeg zouden zijn en hun privé 
leven belangrijker vinden, veegt het 
Intermediair Leiderschapsonderzoek de 
vloer aan.

De kneus onder de leiders is de ongedif-
ferentieerde leider. Ruim 29 procent van 

de leidinggevenden valt in deze catego-
rie. Dit type leider krijgt van medewer-
kers het laagste rapportcijfer (5,6). Het is 
iemand die geen sterke persoonlijkheid 
heeft, weinig assertief is en ook sociaal 
gezien niet tot de sterksten behoort. 

Mannen zijn significant meer vertegen-
woordigd dan vrouwen in deze groep 
leiders. Het hoogst scoort de zogeheten 
androgyne manager, hij of zij zet krach-
tig de lijnen uit en is bereid risico’s te 
nemen, maar is ook hartelijk, begripvol 
en ondersteunend. Door hard en zacht 
te combineren krijgt deze persoon maar 
liefst een 7,8. Vrouwen zijn oververtegen-
woordigd in deze groep. Verder blijkt 
dat medewerkers met een androgyne 

leidinggevende meer tevreden zijn met 
hun werk.

Volgens de onderzoekers ligt het in 
ieder geval niet aan de vrouwelijke 
managers zelf dat ze zelden de top 
halen. De deelnemende vrouwelijke 
managers vinden hun privéleven zelfs 
minder belangrijk dan mannen en 
zijn zeker niet minder zelfverzekerd. 
Mannen daarentegen schatten hun seni-
oriteit en macht hoger in.
Het grote Intermediair Leiderschaps-
onderzoek is samen met de Rijksuni-
versiteit Groningen uitgevoerd in juli 
2005. In totaal deden ruim 3.200 (jonge) 
hoogopgeleide werknemers mee, van 
wie de helft leiding geeft. <
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Scholen pakken invoering WMS voortvarend op
Bijna	driekwart	van	de	besturen	en	(G)MR’en	in	po,	vo	en	de	expertisecentra	hebben	de	invoering	van	de	

Wet	Medezeggenschap	op	Scholen	(WMS)	voortvarend	opgepakt	en	de	structuur	van	de	medezeggenschap	

in	het	onderwijs	besproken	en	vastgesteld.	Onderzoeksinstituut	ITS	concludeert	dit	in	het	rapport	‘Van	een	

kabbelend	beekje	naar	een	bruisende	waterval?’.

De WMS is op 1 januari 2007 ingevoerd. 
Scholen kunnen sinds de invoering van 
de WMS op initiatief van de (G)MR de 
medezeggenschap inrichten op basis van 
lokale behoeften, wensen, ambities en 
mogelijkheden binnen de door de wet-
gever gestelde kaders. Concreet gaat het 
om het instellen van nieuwe inspraakor-
ganen, zoals de themaraad en deelraad.

Resultaten
Een ruime meerderheid (72 procent) van 
de bestuursleden/schoolleiders geeft aan 
dat er is voldaan aan de verplichting om 
vóór 1 mei 2007 een statuut voor te leg-
gen aan de (G)MR. Aan de verplichting 
om (een) reglement(en) voor te leggen 
aan de (G)MR is in iets sterkere mate 
voldaan. De meeste besturen hebben 
hiervoor de handreikingen en voorbeel-
den van de Projectgroep WMS helemaal 
overgenomen en toegespitst op de eigen 
situatie.

Op bijna driekwart van de scholen is de 
gehele (G)MR betrokken geweest bij de 
totstandkoming van nieuwe regels met 
betrekking tot de medezeggenschap. 
Verder is op (bijna) alle scholen overleg 
gevoerd over de beoordeling van het 
voorgestelde statuut en reglement(en). 
Volgens de schoolbesturen/schoolleiders 
heeft iets meer dan de helft van de (G)
MR’en vóór 1 september 2007 ingestemd 
met het voorgestelde medezeggenschaps-
statuut en reglement(en). Van de (G)
MR’en heeft 43 procent (nog) niet inge-
stemd. Er is dus nog veel werk aan de 
winkel.

Conclusies
Besturen en (G)MR-leden hebben bij 
de invoering van de WMS met name 
knelpunten ervaren wat betreft de 
tijdsdruk waarbinnen het statuut 

en de reglementen moesten worden 
vastgesteld en de weerstand tegen 
verandering binnen de organisatie. 
Onderwijsinstellingen hebben daarom 
meer tijd nodig om tot een definitieve 
vaststelling van statuut en reglement(en) 
te komen dan in de wet is voorzien, 
omdat men meer zicht wil hebben op 
de vele keuzemogelijkheden die de 
wet met het oog op de inrichting van 
de medezeggenschapsstructuur en de 
consequenties hiervan voor de verschil-
lende geledingen. De invoering van de 
WMS lijkt voor vele (G)MR’en een groei- 
en ontwikkelingsproces in te luiden 
om op basis van gelijkwaardigheid het 
bestuursbeleid mee vorm te geven.

Vervolgonderzoek
ITS stelt, om vinger aan de pols te hou-
den, voor om vervolgonderzoek te doen 
naar onder andere de inhoud van de 
medezeggenschapsstatuten en –regle-
menten, het profiel van ‘koplopers’ en 
‘achterblijvers’ en naar de versterking 
rechtsbescherming en rechtszekerheid 
van de (G)MR: biedt de geschillenbeslech-
ting via de landelijke geschillencom-
missie en bij de ondernemingskamer 
van het gerechtshof in Amsterdam vol-
doende rechtsbescherming en rechtsze-
kerheid aan medezeggenschapsorganen? 
Ook wil ITS medezeggenschap in het 
onderwijs in internationaal perspectief 
onderzoeken: welke verschillen (in opzet 
en mate van professionalisering) zijn er 
tussen Nederland en andere landen?

De besturen, managers en (G)MR’en 
waarvan ITS de gegevens heeft verza-
meld, waren de eersten die een statuut 
en nieuwe reglementen hebben opge-
steld. Ze vormen naar verwachting een 
‘kopgroep’ in het onderwijs wat betreft 
de invoering van de WMS. Daardoor 

kunnen de onderzoeksresultaten moge-
lijk een te positief beeld geven van hoe 
het momenteel met de implementatie 
van de WMS in het onderwijs is gesteld. 
Het ITS-onderzoek ‘Van een kabbelend 
beekje naar een bruisende waterval?’ is 
te downloaden via www.infowms.nl

Landelijke geschillencommissie
In de WMS is voorzien in een lande-
lijke commissie voor geschillen met 
betrekking tot de medezeggenschap. 
De landelijke commissie is met haar 
werkzaamheden begonnen op 1 janu-
ari 2008. Alle scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs, de regionale 
expertise centra en de centrale diensten, 
zijn op basis van de WMS (artikel 30 lid 
1) bij deze commissie aangesloten. De 
onderwijsorganisaties in het funderend 
onderwijs, waaronder de AVS, hebben 
gezamenlijk een stichting opgericht die 
genoemde activiteiten voor de organi-
saties uitvoert. De naam van deze stich-
ting is: Stichting Landelijke Commissie 
Geschillen WMS. De samenstelling van 
het bestuur en de Landelijk Commissie 
Geschillen WMS en de werkwijze vindt 
u op www.infowms.nl/geschillen-wms. 
Het indienen van geschillen kan vanaf 
heden rechtstreeks naar deze commissie. 
Daarmee is een einde gekomen aan de 
verzuilde en verbrokkelde rechtspraak 
bij medezeggenschapsgeschillen, zoals 
dat tot nu toe het geval was. <

>	Vragen	met	betrekking	tot	het	
indienen	van	geschillen	kunt	u	zowel	
schriftelijk	als	per	e-mail	richten	aan	
geschillencie@infowms.nl 
Voor	informatie	over	de	WMS,	of	voorlichting	
op	maat	voor	(G)MR'en,	teams,	directie		
en/of	besturen	kunt	u	ook	terecht	bij	de	
AVS,	030-2361010
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Kwaliteitseisen gastouderopvang aangescherpt
Staatssecretaris	Dijksma	heeft	op	17	januari	het	nieuwe	‘Convenant	kwaliteit	kinderopvang’	in	ontvangst	

genomen.	Nieuw	in	het	convenant	zijn	de	aangescherpte	kwaliteitseisen	voor	de	gastouderopvang	die	

de	branche	en	de	ouders	onlangs	overeen	kwamen.	De	brancheorganisaties	rekenen	hiermee	af	met	snel	

groeiende	(internet)subsidiebureaus	die	het	imago	van	de	gastouderopvang	schaden.

De branchepartijen hebben nadere 
afspraken gemaakt over een aantal 
aspecten die bepalend zijn voor de kwa-
liteit. Zo zijn er eisen geformuleerd over 
de deskundigheid van de gastouders, 
zoals pedagogische kennis en vaardig-
heden, kennis hebben van EHBO voor 
kinderen, communicatieve vaardighe-
den en de bereidheid scholing te volgen. 
Daarnaast zijn ook verdergaande eisen 
geformuleerd voor de begeleiding vanuit 
het gastouderbureau (het aantal huisbe-
zoeken, jaarlijkse evaluatie, bereikbaar-
heid voor ouders, gekwalificeerd perso-
neel). En volwassen huisgenoten moeten 
voortaan een bewijs van goed gedrag 
hebben. Gastouders mogen inclusief 
eigen kinderen hooguit vier kinderen 
jonger dan 4 jaar opvangen.

In de afgelopen tien jaar hebben gere-
nommeerde gastouderbureaus de gastou-
deropvang laten uitgroeien tot een vorm 
van kinderopvang waar ouders bewust 
voor kiezen. De gastouderbureaus 
garanderen en bewaken de kwaliteit en 
bieden de gastouders op veel uiteenlo-
pende punten scholing, ondersteuning 
en begeleiding. Door de enorme groei, 
73 procent in de eerste helft van 2007, 
komt de kwaliteit onder druk te staan. 
Ook de zogenoemde (internet)subsidie-
bureaus, die zich presenteren als gast-
ouderbureaus, zetten het imago van de 
gerenommeerde gastouderopvang onder 
druk. Deze subsidiebureaus houden zich 
hoofdzakelijk bezig met administratieve 
taken en het ‘rondpompen’ van de kin-
deropvangtoeslag. De branche neemt nu 

maatregelen om deze groep uit de bran-
che te weren door op landelijke niveau 
afspraken te maken tussen ondernemers 
en ouders. De gastouderbureaus die 
zich niet houden aan de afspraken zoals 
vastgesteld in het convenant vallen niet 
onder de Wet kinderopvang. Met het 
nieuwe convenant wordt de kwaliteit die 
gerenommeerde gastouderbureaus bie-
den, tot landelijke norm verheven.

Het nieuwe Convenant wordt door 
Dijksma verankerd in de Beleidsregel 
Kwaliteit, waardoor de nieuwe normen 
per 1 april 2008 gaan gelden. Voor con-
trole en handhaving van deze beleidsre-
gel heeft Dijksma afgelopen december 3 
miljoen aan extra middelen beschikbaar 
gesteld. <
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Leerlingenaantal Limburgse scholen loopt fors terug
In	het	primair	onderwijs	zal	in	de	provincie	Limburg	het	aantal	leerlingen	tussen	2007	en	2025	met	24	

procent	afnemen.	De	grootste	daling	doet	zich	voor	in	de	periode	2010-2015,	het	aantal	leerlingen	daalt	in	

deze	periode	met	12	procent.	Dat	blijkt	uit	onderzoek	van	adviesbureau	APE,	in	opdracht	van	de	Provincie	

Limburg.	De	gevolgen	van	de	demogra	fische	veranderingen	voor	het	onderwijs	zijn	enorm.

De provincie Limburg heeft al langere 
tijd te maken met een krimpende bevol-
king. Het aantal geboortes neemt af 
en er vertrekken meer mensen naar 
elders dan zich in de provincie vestigen. 
Hierdoor neemt het aantal leerlingen, 
ook in andere onderwijssectoren, flink 
af en de vergrijzing werkt door in het 
lerarenbestand. Het lerarentekort dat 
in de rest van Nederland dreigt, zal 
in Limburg uitblijven. In het po daalt 
het aantal leerlingen al vanaf 1997 

structureel in Zuid- Limburg. De leerlin-
gendaling zal zich in de komende jaren 
verscherpt en langdurig voortzetten en 
in de gehele provincie Limburg waar-
neembaar zijn. De personeelsbehoefte 
in het po daalt evenredig aan het aantal 
leerlingen en neemt in Limburg met bij-
na 1.400 fte’s af. Gegeven het structurele 
karakter kan de krimp niet met tijdelijke 
maatregelen worden opgelost.
Limburg loopt weliswaar voorop 
wat betreft de daling van het 

leerlingenaantal, maar is niet de enige 
regio die nu of op korte termijn wordt 
geconfronteerd met krimp. Andere 
regio’s waar dit fenomeen zichtbaar is 
zijn bijvoorbeeld Noordoost-Groningen, 
Friesland, de Achterhoek en Zeeuws-
Vlaanderen.

Gevolgen
Door de krimp in leerlingenaantal-
len zien de scholen hun inkomsten 
fors teruglopen. De uitgaven van de 
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schoolbesturen lopen echter minder 
snel terug. De grootste kostenpost wordt 
gevormd door de personeelskosten; de 
looncomponent stijgt door relatief duur-
dere oudere leerkrachten. Daarnaast 
droogt de instroom van jonge, frisse 
leerkrachten op, wat de kwaliteit niet 
ten goede komt. Daarnaast is sprake van 
vaste kosten in de materiële sfeer. Als 
het aantal leerlingen met 10 procent 
afneemt, betekent dit niet dat er onmid-
dellijk 10 procent van de lokalen kan 
worden afgestoten. In de komende jaren 
zal naar verwachting de leegstand van 
lokalen aanzienlijk oplopen. Door de 
bevolkingsdaling zullen ook andere sec-
toren minder behoefte hebben aan vrij-
komende ruimte van de scholen, terwijl 
de scholen zelf onvoldoende middelen 
hebben om de lokalen te bekostigen.

De krimp biedt ook echter kansen voor 
de kwaliteit. In een situatie van terug-
lopende leerlingenaantallen neemt de 

concurrentie tussen de scholen toe, wat 
een positief effect kan hebben op de 
kwaliteit van het onderwijs.

Maatregelen
Desalniettemin zijn onderwijsinstellin-
gen genoodzaakt ingrijpende maatrege-
len te nemen. Veel schoolbesturen heb-
ben alleen ramingen tot en met 2010 tot 
hun beschikking, een lange termijn visie 
ontbreekt. Inmiddels is er bij alle betrok-
ken partijen in de betrokken gemeen-
ten een groot gevoel van urgentie. Een 
belangrijke succesfactor bij het door-
voeren van noodzakelijke maatregelen 
wordt gevormd door schaalvergroting, 
samenwerking en professionalisering 
van de schoolbesturen. Om gevolgen 
van de dalende leerlingenaantallen het 
hoofd te bieden worden door gemeenten 
en schoolbesturen investeringen gedaan, 
maar de in gang gezette maatregelen 
zijn onvoldoende om de toenemende 
kloof tussen inkomsten en uitgaven 

te dichten. Er is dringend behoefte 
aan planning for decline, die begint met 
bewustwording van de problematiek. 
Verder moet het ministerie van OCW 
de vraag onder ogen zien of structurele 
krimp (die begint in Limburg, maar op 
termijn bijna het hele land zal raken) 
aanleiding is om het financieringssys-
teem aan te passen, aldus adviesbureau 
APE. De door de Tweede Kamer aange-
nomen motie Van Dijk, waarin de staats-
secretaris van OCW verzocht wordt om 
met voorstellen te komen waarin recht 
wordt gedaan aan extreme demografi-
sche ontwikkelingen per regio, is een 
stap in de goede richting.

Daarnaast zijn schoolbesturen en andere 
betrokken partijen zelf verantwoordelijk 
om te komen tot een ‘krimpstrategie’, 
stelt het rapport. In een krimpende regio 
is afstemming tussen schoolbesturen 
van groot belang om oneigenlijke con-
currentie te voorkomen. <
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Kennisnet: schoolcomputers eenvoudig te kraken
Om	te	zien	hoe	het	met	de	beveiliging	van	computers	en	netwerken	op	scholen	gesteld	is,	liet	Stichting	

Kennisnet	in	2006/2007	een	zogenaamde	ethical hack	uitvoeren:	een	gesimuleerde	aanval	op	de	beveiliging	

van	de	automatisering.	Het	blijkt	dat	op	bijna	iedere	school	iets	aan	te	merken	is.

De ethical hack is uitgevoerd op vier basis-
scholen en tien scholen voor voortgezet 
onderwijs. Een ethical hack is een gesimu-
leerde inbraak waarbij de testsystemen 
worden benaderd alsof het door een 
computerkraker (hacker) gebeurt. Het ver-
schil is dat het uitvoeren van een derge-
lijke test gelimiteerd in tijd is en dat er 
duidelijk grenzen zijn tot hoever de test 
mag en kan gaan.

Bij vijf scholen was sprake van een situa-
tie waar misbruik mogelijk kan leiden tot 
ongeautoriseerde toegang van binnenuit 
en van buitenaf. Bij het benaderen van 
scholen van buitenaf is het niet gelukt 
het administratieve netwerk te bereiken. 

Met de kennis opgedaan vanuit het inter-
ne netwerk was dat bij genoemde vijf 
scholen zeer waarschijnlijk wel mogelijk.
Ook het gebruik van wachtwoorden is 
getest. Hieruit blijkt dat wachtwoorden 
over het algemeen zorgvuldig worden 
gekozen. Hardware, vooral netwerkcom-
ponenten en printers bleken wel her-
haaldelijk te zijn voorzien van standaard 
meegeleverde wachtwoorden. Deze die-
nen vervangen te worden.

Een gestructureerd beveiligingsbeleid en 
het continue onder de aandacht brengen 
van ict-beveiliging helpt scholen bij het 
beveiligen van hun computers en net-
werken. Daarnaast is het belangrijk dat 

regelmatig onderzoek wordt uitgevoerd 
naar de stand van zaken van de bevei-
liging, ook de menselijke factor bij de 
beveiliging speelt hierbij een rol.

In 2004 liet Ict op school (nu Kennisnet) 
ook al een dergelijk onderzoek uitvoe-
ren. Ten opzichte van het onderzoek van 
2004 is het opvallend dat bijna alle scho-
len uit het basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs momenteel professionele 
netwerkcomponenten in gebruik hebben 
genomen. <

> Het	complete	rapport	is	te	downloaden	
vanaf	www.ictopschool.net/snel/	
ethicalhack2007
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‘Meer internetles op school’
Leerlingen	willen	op	school	meer	leren	over	internet,	blijkt	uit	een	onderzoek	van	de	stichting	Mijn	Kind	

Online.	Als	ze	er	al	les	over	krijgen,	gaat	dat	meestal	niet	over	de	dingen	die	ze	graag	willen	leren,	zoals	het	

maken	van	een	eigen	website	of	het	plaatsen	van	filmpjes	op	internet.

Ruim driekwart van de leerlingen tussen 
10 en 14 jaar wil meer internetles; 37 pro-
cent geeft aan dat ze nooit onderwezen 
worden over het wereldwijde web. Slechts 
7 procent vindt dat ze iets van de leer-
kracht kan leren over internet, zo blijkt 
uit het onderzoek onder 366 leerlingen. 

De internetlessen op school gaan volgens 
de geraadpleegde leerlingen momenteel 
vooral over effectief zoekgedrag en vei-
ligheid. Veel tieners krijgen wel les over 
computergebruik, zoals werken met bij-
voorbeeld Word, PowerPoint en Excel.
In reactie hierop lanceert de stichting 

Mijn Kind Online samen met jongeren-
krant Kidsweek een gratis krant voor kin-
deren over mediawijsheid: de Kidsweek 
Mediawijzer. De krant laat kinderen zien 
hoe ze op internet professioneel en vei-
lig eigen media kunnen produceren en 
publiceren.
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Meer aandacht voor cultuur
Steeds	meer	basisscholen	besteden	aandacht	aan	cultuureducatie.	De	subsidie	daarvoor	van	het	ministerie	

van	OCW	zetten	zij	in	voor	culturele	activiteiten,	zowel	binnen	als	buiten	het	schoolgebouw.	Bijna	driekwart	

van	de	scholen	heeft	inmiddels	een	cultuurcoördinator.	Dat	blijkt	uit	de	tweede	rapportage	‘Cultuur	blijft	

bewegen’	van	de	monitor	over	de	Regeling	Versterking	Cultuureducatie	in	het	Primair	Onderwijs	die	in	

december	2007	verscheen.

Veel scholen gebruiken een kant-en-
klaar kunstmenu, sommige passen dat 
menu aan de eigen wensen aan. Het vak-
overstijgend werken op het gebied van 
cultuureducatie is in opkomst en veel 
scholen voeren één of meer projecten uit 
op het gebied van cultuureducatie. 
OCW stimuleert vanaf 2004 cultuur-
educatie in het basisonderwijs door 

middel van de regeling Versterking 
Cultuureducatie in het Primair 
Onderwijs. Inmiddels doet 80 procent 
van de scholen mee. Doel van de sub-
sidieregeling is dat aan het eind van 
het schooljaar 2007/2008 ten minste 90 
procent van alle scholen in het primair 
onderwijs hun visie op cultuureducatie 
heeft bepaald. <

>	U	kunt	de	recent	verschenen	rapportage	
‘Cultuur	blijft	bewegen’	downloaden	via	
de	website	van	onderzoeksbureau	Sardes,	
die	de	monitor	uitvoert	in	opdracht	van	het	
ministerie:	www.sardes.nl
Voor	vragen	over	de	subsidieregeling	kunt	u	
terecht	bij	de	AVS	Helpdesk	030-2361010

Becta raadt Britse scholen Windows Vista af
De	British Educational Communications and Technology Agency	(Becta)	adviseert	scholen	in	het	Verenigd	

Koninkrijk	om	niet	over	te	stappen	op	Windows	Vista.	De	Becta	is	ook	niet	te	spreken	over	Office	2007.

Windows Vista, het nieuwe besturings-
systeem van Microsoft, heeft het zwaar 
te verduren. Er zijn problemen met de 
prestaties, compatibiliteit en veiligheid, 
waardoor Vista niet goed zou kunnen 
concurreren met Windows XP.
Het negatieve verkoopadvies van Becta 
komt voort uit een rapport van de 
adviesdienst voor scholen. Scholen 

kunnen alleen maar Vista overwegen 
als ze in één klap overschakelen op een 
compleet nieuwe infrastructuur. Ze moe-
ten er niet aan beginnen naast andere 
versies van Windows en moeten geen 
oudere machines proberen te upgraden, 
aldus Becta. “Wij zien geen spoor van 
bewijs dat de kosten van het naar Vista 
upgraden in educatieve omgevingen 

opweegt tegen toepasselijke voordelen”, 
meldt het rapport.
De Becta verbiedt Britse scholen niet om 
Windows Vista aan te schaffen, maar 
raadt dat wel af. <

>	U	kunt	het	rapport	van	Becta	downloaden	
op	www.ictopschool.net/software

8 Februari 2008  Kader Primair



illustratie jos collignon

Kader Primair   Februari 2008  9



Over het thema

	Over de grens
Is	het	gras	altijd	groener	bij	de	buren?	Lastige	vraag...	Het	correcte	antwoord	luidt	natuurlijk	‘ja’.	Het	is	

niet	voor	niets	een	veelgebruikt	spreekwoord.	Toch	ligt	ook	ons	eigen	gazonnetje	er	aardig	bij.	Althans,	

dat	beweert	onderwijsadviseur	Bob	van	de	Ven.	Hij	bespreekt	voor	Kader	Primair	een	aantal	internationaal	

vergelijkende	onderzoeken	en	concludeert	dat	het	goed	gaat	met	het	onderwijs	in	Nederland.

Verder	blijkt	dat	schoolleiders	graag	een	–	werkgerelateerd	–	kijkje	over	de	grens	nemen.	In	het	artikel	

‘De	schoolleider	op	reis’	wordt	duidelijk	wat	ze	daar	zoal	van	opsteken.	In	‘Kennisoverdracht	in	plaats	

van	zak	met	geld‘	vertellen	twee	Utrechtse	schoolleiders	over	de	workshops	die	zij	verzorgden	in	

Atjeh	(Indonesië)	afgelopen	oktober.	Voor	schoolleiders	met	buitenlandse	ambities	of	vragen	over	

internationalisering	zijn	de	relevante	organisaties	op	een	rijtje	gezet.	Tot	slot	in	dit	thema	aandacht	

voor	de	internationale	Rechten	van	het	Kind,	die	helaas	lang	niet	in	alle	landen	worden	nageleefd.	

Veel	leesplezier!

Het valt me op dat er nog steeds veel Nederlandse 
schoolleiders zijn die zich nauwelijks iets voor kunnen 
stellen bij de term PISA. Kom je bijvoorbeeld in een land 
als Duitsland, dan kan iedere voorbijganger op straat 
je zeggen wat PISA betekent: in ieder geval dat het met 
onderwijsprestaties te maken heeft en dat Duitsland 

de laatste jaren heel slecht scoorde. Na het bekend wor-
den van de resultaten van het eerste PISA-onderzoek in 
2000 was er sprake van een regelrechte PISA-shock. De 
Oosterburen, die van zichzelf dachten toch één van de 
beste onderwijssystemen te hebben, hoorden bij de 25 
procent slechtst scorende landen.

Hollandse kinderen 
  ‘like school a lot!’
Nederlands	onderwijs	gooit	internationaal	hoge	ogen
Bob	van	de	Ven	is	onderwijsdeskundige,	ex-schoolleider	en	projectleider	van	LISA,	een	

internationaal	onderzoek	naar	de	invloed	van	schoolleiders	op	prestaties	van	leerlingen.	Hij	leest	

beroepsmatig	tientallen	rapporten	die	Nederlands	onderwijs	vergelijken	met	het	buitenland.	

Zo	ook	het	jongste	PISA-rapport,	waarin	Nederland	nog	maar	net	de	top	tien	haalt.

tekst Bob van de Ven
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En Nederland? In PISA-2000 bevond Nederland zich 
in de top vijf van de best scorende landen. Maar de 
Nederlandse onderwijswereld reageerde niet verrast, 
niet geschokt, nee, reageerde bijna helemaal niet. De 
pers had ‘uitgevonden’ dat de Nederlandse resultaten 
niet valide waren, omdat te weinig scholen aan het 
onderzoek hadden deelgenomen. Slechts honderd scho-
len, in plaats van de 150 die vereist waren. Dat het Cito 
op een deskundige manier een doorberekening vanuit 
honderd scholen naar 150 had gemaakt, werd nauwe-
lijks vermeld. Willen wij niet weten dat het Nederlandse 
onderwijs internationaal goed aangeschreven staat? Of 
zijn we eerder geneigd achter criticasters aan te lopen?

PISA
Het Programme for International Student Assessment (PISA) 
is het OESO-project dat praktische kennis en vaardig-
heden van 15-jarigen onderzoekt. Voor het derde PISA-
onderzoek zijn in 2006 toetsen afgenomen: 57 landen 
deden mee, waaronder dertig OESO-lidstaten en 27 niet-

het ministerie van OCW hierop ook al gereageerd met 
een beleid met extra aandacht voor de taalvaardigheden 
(Kwaliteitsagenda ‘Scholen voor morgen’).

Education at a Glance
OESO brengt ook jaarlijks een publicatie uit met onder-
wijs-indicatoren onder de titel Education at a Glance. Op 
basis van dat rapport kan het Nederlands onderwijs op 
verschillende aspecten worden vergeleken met andere 
landen. Zo worden bijvoorbeeld doorstroomgegevens 
naar de arbeidsmarkt hierin gepubliceerd, in vergelij-
kende overzichten met andere landen. Het uiteindelijke 
rapport geeft heel goed inzicht in diverse beleidster-
reinen en kan een goede basis vormen om beleid te 
ontwikkelen.
Iedereen kent de – actuele – discussie over het ach-
terblijven van de Nederlandse onderwijsuitgaven ten 
opzichte van het internationaal gemiddelde. Ondanks 
het feit dat in de laatste jaren aan onderwijs enkele 
extra financiële impulsen zijn gegeven en de uitgaven 

lidstaten, de zogenaamde ‘partnerlanden’. Dat is bijna 
een verdubbeling van het aantal deelnemers vergeleken 
met het eerste onderzoek in 2000, waaraan 28 OESO- lid-
staten en vier partnerlanden meededen.
Omdat er intussen al drie PISA-onderzoeken hebben 
plaatsgevonden, zijn er trends aan te wijzen. Nederland 
staat bij PISA-2000 op plaats drie, in 2003 op plaats vijf 
en in 2006 op plaats negen. Is er daarmee sprake van 
een neergaande lijn? Voor leesvaardigheid is de daling 
sinds 2003 zeker voor het lage vaardigheidsniveau signi-
ficant te noemen. Voor de andere niveaus is dat niet zo 
sterk het geval, maar de toename op het laagste niveau 
verdient de komende tijd zeker aandacht. Intussen heeft 

voor onderwijs zijn gestegen naar 5,1 procent van het 
Bruto Binnenlands Product, blijft Nederland onder de 
OESO-norm (6,2 procent) en ook onder het gemiddelde 
van de EU (5,4 procent). De stijging van de uitgaven 
heeft zich vooral geconcentreerd op het funderend 
onderwijs en daar ligt het percentage dan ook op het 
gemiddelde OESO- of EU-niveau.
Wat het onderwijsaanbod betreft valt te constateren dat 
Nederlandse leerlingen een stevige basis krijgen voor 
taal en rekenen en bovendien meer uren les krijgen 
dan hun leeftijdsgenoten in veel andere landen. Ook 
Nederlandse leerkrachten kunnen zich ‘verheugen’ op 
meer onderwijstaken dan hun buitenlandse collega’s en >

Bob	van	de	Ven	is	momenteel	zelfstandig	

organisatieadviseur.	Hij	is	onder	andere	

projectleider	van	het	LISA-project,	

voorzitter	van	het	Nederlands	Forum	voor	

Onderwijsmanagement,	secretaris	van	

het	European Forum for Administration 

in Education,	lid	van	de	commissie	

internationalisering	van	de	VO-Raad,	lid	van	

het	bestuur	van	de	Stichting	Internationaal	

Onderwijs	en	hij	werkte	jarenlang	als	

schoolleider.

Foto: Jan de Groen
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gemiddeld zijn meer leerlingen aan hun zorgen toever-
trouwd dan in andere landen het geval is. Vergelijken 
we de salarissen, dan zien we dat die in de laatste jaren 
voor Nederlandse leerkrachten zich in een positieve 
richting ontwikkeld hebben. In vergelijking met veel 
landen zijn de Nederlandse onderwijssalarissen zelfs 
meestal hoger.
Het Nederlandse onderwijs is effectief als gekeken 
wordt naar de gemiddelde prestaties van 15-jarigen. Van 
de 25- tot 34-jarigen beschikt 80 procent over een start-
kwalificatie en dat ligt beduidend hoger dan het gemid-
delde van de EU en de OESO. Alleen landen als Zweden, 
Finland, de VS en Duitsland scoren hoger. Het onderwijs 
lijkt goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt, want de 
arbeidsmarktdeelname in Nederland is hoog. Een pro-
bleem is wel dat in Nederland te weinig afgestudeerd 
wordt in de technische richtingen.

Child poverty in perspective
Unicef kwam eind 2007 naar buiten met een onder-
zoek dat inspeelt op het well-being van kinderen. Child 
poverty in perspective: an overview of child well-being in rich 
countries behandelt aspecten die een belangrijke rol 
spelen bij het welbevinden van kinderen. Er valt heel 
veel uit dit rapport te leren: over gezondheid, veiligheid, 
materiële omstandigheden waarin kinderen leven enzo-
voorts. Een must voor beleidsmakers. En wat kunnen we 
wederom constateren? Nederland scoort buitengewoon 
goed en eindigt gemiddeld op plaats één. De minst pret-
tige landen zijn de VS en Groot-Brittannië. Nederlandse 
kinderen zitten (gemiddeld!) goed in hun vel. En wat 
ons als onderwijsmensen goed moet doen: onze kinde-
ren like school a lot! Helaas treffen ze thuis wel te weinig 
boeken aan: Nederland behaalt de slechtste score als 
het gaat om het aantal boeken waarover kinderen thuis 
beschikken.

Interpretatie
Als je de discussies onder wetenschappers over de 
interpretatie van onderzoeksresultaten bestudeert, 
kom je geen eenduidige meningen tegen. Zo beweren 
in Duitsland sommige wetenschappers dat de betere 
PISA-resultaten van 2006 het gevolg zijn van de beleids-
maatregelen, anderen trekken dat weer in twijfel. Ook 
kun je niet klakkeloos resultaten die de diverse landen 
behalen met elkaar vergelijken. Het maakt bijvoorbeeld 
veel uit of in een land sprake is van een ‘gedeeld’ onder-
wijssysteem en of bijvoorbeeld leerlingen op een leeftijd 
van vier, vijf, zes of zeven jaar voor het eerst naar het 
primair onderwijs gaan. Nederlandse kinderen worden 
na het basisonderwijs ‘voorgeselecteerd’ voor vmbo, 
havo of vwo/gymnasium. Dat is niet in alle landen het 
geval. In Finland bijvoorbeeld blijven leerlingen tot aan 
hun 16e (in totaal tien schooljaren) bij elkaar zitten en 
wordt pas daarna een keus gemaakt voor beroepsonder-
wijs of voorbereiding voor de universiteit. In Duitsland 
gaan in sommige deelstaten de leerlingen al na vier 
jaar basisschool naar het gymnasium, Hauptschule of 
Realschule. In andere Duitse deelstaten is er weer een 
Gesamtschule, zodat ze bij elkaar blijven.

Ook de mate waarin scholen en schoolleiders autonoom 
zijn, is een belangrijk onderscheidend aspect tussen de 
verschillende onderwijssystemen, waardoor onderwijs-
resultaten beïnvloed kunnen worden.
Maar het is zeker zinvol om aan de hand van onderzoe-
ken die regelmatig herhaald worden bepaalde trends 
vast te stellen. Daarbij kunnen we dan constateren 
dat Nederlandse leerlingen telkens goed scoren. Daar 
valt niets op af te dingen. Dat verklaart ook waarom 
Nederland in het buitenland op het gebied van onder-
wijs beslist goed staat aangeschreven. Op veel terrei-
nen is Nederland koploper en wordt de expertise van 
Nederlandse schoolleiders, beleidsmakers en inspec-
teurs ‘ingehuurd’. Bij bezoeken aan scholen in veel 
andere landen valt telkens weer op hoe traditioneel 
het onderwijs daar vaak nog is. Omgekeerd zijn bui-
tenlandse schoolleiders verrast over de manier waarop 
het Nederlandse onderwijs is georganiseerd, met veel 
autonomie voor de schoolleider en met moderne 
onderwijsvormen.
Kortom: ik durf wel te stellen dat wij van het buiten-
land niet al te veel kunnen leren, waarbij ik een uit-
zondering wil maken voor de Scandinavische landen, 
vooral Zweden en Finland. Vooral op het terrein van de 
brede schoolontwikkeling, dagarrangementen, voor- en 
vroegtijdse kinderopvang zijn deze landen verder dan 
Nederland. Ook als het gaat om vreemde talenonderwijs 
in het po zijn Nederlandse scholen gemiddeld genomen 
duidelijk in ontwikkeling achtergebleven. Andere lan-
den besteden daar op grote schaal al veel meer aandacht 
aan. Ik heb scholen aangetroffen waar al in de kleuter-
groepen Engels wordt geleerd. Er zijn zelfs basisscholen 
waar twee vreemde talen worden onderwezen. Juist 
omdat kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar de 
‘gevoelige leeftijd’ hebben om talen te leren, is het jam-
mer dat wij in Nederland daar kansen laten liggen.

Van PISA naar LISA
Een interessante vraag voor schoolleiders is de volgende: 
welke rol speelt de schoolleider als het gaat om de pres-
taties van leerlingen? De eerste PISA-resultaten gaven 
de commissie buitenland van de VO-Raad aanleiding 
om zich met deze vraag bezig te houden en dat resul-
teerde in de aanvraag van een Europees project: LISA 
(Leadership Impact on Students’ Achievement). In dit project 
onderzoeken drie wetenschappelijke (internationale) 
instituten samen met zes schoolleidersverenigingen 
(waaronder Nederland) de rol van de schoolleider in 
relatie tot de onderwijsresultaten. In ieder land worden 
enkele schoolleiders met hun scholen bij het project 
betrokken. Het project is in december 2007 gestart en 
heeft een looptijd van twee jaar. Doel is uiteindelijk 
meer inzicht te krijgen in de rol die de schoolleider 
heeft bij de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
Bovendien zal een instrument voor schoolleiders ont-
wikkeld worden waarmee zij beter in staat zijn weten-
schappelijke onderzoeken en evaluaties voor hun school 
te interpreteren. Dit met het oog op de taak die de 
schoolleider in de toekomst steeds meer zal krijgen bij 
de evaluatie van de eigen schoolprestaties. <
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De schoolleider 
        op reis
Bezoek	aan	buitenland	leidt	tot	‘échte	gesprekken	over	onderwijs’

Jaarlijks	gaan	zo’n	130	schoolleiders	met	de	AVS	naar	het	buitenland.	Meestal	in	de	vorm	

van	een	educatieve	reis,	maar	het	kan	ook	via	‘homestays’:	logeren	bij	een	schoolleider	

in	een	ander	land,	waarna	de	gastheer	of	–vrouw	ook	een	periode	bij	de	Nederlandse	

directeur	verblijft.	Tijdens	een	elf	dagen	durende	reis	naar	Montana	(VS),	afgelopen	

november,	werd	overnacht	bij	Amerikaanse	schoolleiders	thuis	en	stond	inclusief	onderwijs	

centraal.	Maar	ook	via	andere	organisaties	en	op	eigen	initiatief	wordt	over	de	grens	

gekeken.	Een	verslag	uit	Montana	en	meer	schoolleidersgroeten	uit	Kenia,	Zweden,	

Maleisië	en	Finland.	 tekst Eric Dankbaar (deelnemer aan de reis) en Joëlle Poortvliet

thema > Over de grens

Kinderen	met	en	zonder	speciale	onderwijsbehoeften	krijgen	in	Amerika	zoveel	mogelijk	samen	onderwijs.	
Inzet:	de	groep	schoolleiders	die	naar	Montana	afreisde,	begeleid	door	de	AVS.
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‘Wat een ervaring, wat een belevenis en vooral ook wat een 
cadeau zo’n studiereis naar Amerika.’ Een paar superlatieven 
die we uitspraken woensdagochtend 7 november aan het einde 
van de studiereis naar Montana in de Verenigde Staten. Elf 
dagen daarvoor stonden we met 16 (adjunct-)schoolleiders, 
bovenschoolse directeuren en een bestuurslid op Schiphol. Ons 
gezelschap werd begeleid door Ton Duif, voorzitter van de AVS, 
en Annette Snijders, zijn managementassistente. Het thema 
van de reis was ‘Inclusief onderwijs in Montana (Noordwest 
Amerika)’. Daarnaast mochten we twee dagen met lokale 
schoolleiders meelopen op hun school en vervolgens bij hen 
thuis overnachten. De reden dat we juist Montana bezochten 
was tweeledig. De staat heeft een aantal middelgrote steden 
die vergelijkbaar zijn met middelgrote steden in ons land en 
Ton Duif is bevriend met Darrell Rud, een Amerikaanse col-
lega die vergelijkbaar werk als Duif verricht. Rud is vanuit 
zijn functie betrekkelijk gemakkelijk in staat schoolbezoeken 
en miniconferenties te regelen. Een klus die hij voor deze trip 
goed had geregeld. Nog een insteek voor deze reis was onze 
interesse in een federale wet die uitsluiting van kinderen met 
een beperking in het onderwijs verbiedt: de IDEA (Individuals 
with Disabilities Education Act).

De IDEA-wet bepaalt sinds 1975 dat ook kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften recht hebben op toegang 
tot een public school. De No Child Left Behind Act, een door 
president Bush ondertekende wet in 2002, bevestigt en 
versterkt deze uitgangspunten nog eens. Hierin is onder 
meer geregeld dat het onderwijs voor alle leerlingen 
aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen. De manier 
waarop scholen de wet moeten naleven, stelt ze echter 
voor fikse problemen. De wet gaat er vanuit dat alle 
leerlingen dezelfde eindtermen moeten kunnen halen 
en dat het de taak van de scholen is daar zo optimaal 

mogelijk het onderwijs op in te richten. Op veel scho-
len bleek dit nauwelijks haalbaar, omdat nu eenmaal 
– ook in Amerika – alle kinderen verschillend zijn. 
Scholen die onder de norm presteren, komen met hun 
negatieve cijfers in de publiciteit en zien vervolgens 
een terugloop in leerlingen en inkomsten omdat ze 
gekort worden.
Onderdeel van de IDEA is dat kinderen in een voor hen 
zo regulier mogelijke omgeving onderwijs ontvangen. 
In de praktijk betekent dit dat kinderen met en kinde-
ren zonder speciale onderwijsbehoeften zo veel moge-
lijk gezamenlijk onderwijs krijgen. Onderwijs in speci-
ale klassen of buiten de reguliere klassen vindt alleen 
plaats als de aard en de ernst van de beperking dit 
noodzakelijk maken. Voor sommige kinderen betreft 
dat alleen instructie. Voor anderen gaat het om een 
(gedeeltelijk) eigen programma. De (echte) klas waar 
het kind in zit, is echter altijd een reguliere klas: een 
klas van kinderen met en zonder speciale onderwijs-
behoeften. Maar er zijn in de Verenigde Staten twee 
categorieën kinderen waarvoor moeilijker adequate 
opvang te organiseren is: de gedragsmatig moeilijke 
leerlingen en de leerlingen met een ernstige meervou-
dige handicap.

Zelf ben ik werkzaam op een school voor kinderen met een 
lichamelijke of meervoudige handicap en was dus vooral 
ook geïnteresseerd in de integratie van deze leerlingen op 
de inclusieve scholen in Montana. We hebben deze kinderen 
echter niet veel gezien. Als reden werd aangegeven dat ze 
door een te intensief therapeutisch programma niet naar 
school konden en een paar uurtjes per week thuisonderwijs 
ontvangen, of dat ze door ouders in instellingen worden 
geplaatst waar dagopvang plaatsvindt. Met gedragsmatig 

Anja	Thijssen,	directeur	van	de	openbare		Montessorischool	Merlijn,	ging	in	oktober	2007	met	collega’s	naar	het	
Kwale	District	in	Kenia.	De	reis	werd	georganiseerd	door	Teachers4Teachers	en	is	grotendeels	gefinancierd	door	
Thijssens	overkoepelende	bestuur:	Algemeen	Toegankelijk	Onderwijs	‘s-Hertogenbosch.	Motivatie:	“Voor	mijn	
persoonlijke	en	professionele	ontwikkeling	vind	ik	het	erg	belangrijk	om	verder	te	kijken	dan	de	eigen	school,	zowel	

nationaal	als	internationaal.	Het	verruimt	mijn	visie	op	onderwijs.	Dit	project	
was	vooral	een	consultatie	bij	collega’s	uit	een	andere	cultuur.	Ook	al	deel	je	niet	
dezelfde	achtergrond,	toch	zijn	er	heel	veel	raakvlakken	en	heb	je	als	directeur	
dezelfde	problemen	en	vragen.”	Opgevallen:	“De	gelijkwaardigheid.	Bij	bezoeken	
aan	ontwikkelingslanden	heb	ik	vroeger	ook	wel	eens	de	fout	gemaakt	dat	ik	
allerlei	Nederlandse	(les)materialen	meenam,	in	de	hoop	dat	die	spullen	voor	
verbetering	zouden	zorgen.	Teachers4teachers	werkt	zo	niet.	Je	neemt	jezelf	mee:	
je	ervaringen	als	schoolleider	en	deelt	die	met	buitenlandse	collega’s.	Andersom	
leer	ik	net	zoveel	van	hen.”	Geleerd:	“Het	gespreksonderwerp	was	de	tweede	taal	
op	de	basisschool.	In	Kenia	spreekt	iedereen	Swahili,	maar	onderwijs	wordt	in	het	
Engels	gegeven.	Keniaanse	directeuren	brachten	de	vraag	in:	‘hoe	laat	je	kinderen	

zoveel	mogelijk	Engels	spreken?’.	Ik	heb	vooral	geleerd	dat	je	als	schoolleider	en	leerkracht	een	voorbeeldfunctie	
hebt.	Als	jij	bijvoorbeeld	wilt	dat	leerlingen	continu	Engels	spreken,	moet	je	zelf	niet	in	de	pauze	overstappen	op	
een		andere	taal.”

>
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moeilijke leerlingen gaat men wel tot het uiterste. Dit kan dan 
ook  resulteren in (langdurige) opvang door de ‘principal of 
de superintendant’ (een soort meerscholendirecteur), als deze 
kinderen niet hanteerbaar zijn gedurende de dag.

Soms komt het voor dat een leerling met een gedrags-
matige beperking toch onderwijs nodig heeft in een spe-
ciale omgeving. In dat geval wordt een kind op verzoek 
van de school en in overleg met ouders op een speciale 
school geplaatst. Het gaat om een tijdelijke plaatsing, 
waarbij de reguliere school financieel verantwoordelijk 
blijft, ook voor het onderwijsaanbod. Opvallend is dat 
ouders in deze kwestie zeer bepalend zijn en het plaat-
sen van een leerling in een speciale setting lang kunnen 
tegenhouden, met alle gevolgen van dien voor het kind, 
andere kinderen en (het personeel van) de school.

In Montana hebben we veel scholen gezien waar inclusief 
onderwijs erg goed werkt en het prima wordt vormgegeven. 
Maar eerlijk is eerlijk, als wij vertelden over ons systeem zag 
men daarin voor bepaalde groepen leerlingen ook zeker moge-
lijkheden. Men was benieuwd hoe het er bij ons aan toe gaat. 
Voor de ernstig meervoudig beperkte leerlingen zagen we in 
de VS bijvoorbeeld weinig tot geen onderwijsprogramma. 
Daar waar men voor andere leerlingen erg de nadruk legt 
op de (cognitieve) ontwikkeling, werd de doelstelling voor 
deze groep vooral geformuleerd als ‘erbij horen en gelukkig 
zijn’. Het samenvoegen van de ‘brede’ expertise uit Montana 
en de clustergerichte expertise van het speciaal onderwijs 
in Nederland kan een meerwaarde aan beide zijden van de 
wereld opleveren.

Rob	Petersen,	bovenschools	directeur	van	Stichting	Openbaar	Primair	Onderwijs	Zuid-Kennemerland	(STOPOZ)	
bezocht	in	oktober	2007	Finland	(Helsinki),	samen	met	andere	leden	van	de	OCW	po-klankbordgroep	en	
ambtenaren	van	het	ministerie.	Petersen	bezocht	scholen	in	de	omgeving	van	de	stad,	de	‘pabo’	en	het	Finse	
ministerie	van	Onderwijs.	De	reis	werd	deels	gefinancierd	door	een	Europese	subsidie.	Motivatie:	“Finland	doet	

het	qua	onderwijsprestaties	in	Europa	het	best.	De	kwaliteit	ligt	heel	hoog	
en	het	verschil	tussen	de	beste	en	slechtste	school	is	slechts	vijf	procent.	
Ik	wilde	zien	hoe	ze	dat	voor	elkaar	krijgen.”	Opgevallen:	“Dat	het	draait	om	
vertrouwen,	opleiding	en	voorziening.	Een	Inspectie	voor	het	Onderwijs	bestaat	
niet	in	Finland,	de	pabo	is	een	universitaire	opleiding	en	de	voorzieningen	
waren	fantastisch:	grote	gebouwen,	overal	conciërges	en	administratieve	
ondersteuning.	Wat	dat	betreft	zijn	we	in	Nederland	een	beetje	kruideniers.	
We	proberen	met	zo	min	mogelijk	geld	zoveel	mogelijk	te	realiseren.	Dat	is	
soms	best	een	goede	houding,	maar	soms	moet	je	ook	gewoon	investeren.”	
Geleerd:	“De	reis	heeft	mijn	ideeën	over	het	effect	van	vertrouwen	in	
onderwijspersoneel	bevestigd.	Verder	was	ik	verrast	te	zien	dat	ook	de	mensen	
van	het	ministerie	gefascineerd	waren	door	Finland.	Vooral	omdat	ze	daar	

echt	niks	begrepen	van	ons	controlesysteem.	Hun	insteek	was:	‘Je	gaat	professionals	toch	niet	controleren?		
Die	laat	je	zelf	hun	problemen	oplossen’.”

Onze ervaringen in het meelopen met de schoolleiders en het 
aansluitend overnachten bij hen thuis waren geweldig en 
indrukwekkend. Zij waren enorm gastvrij en het feit dat je 
op deze manier echt tijd en ruimte hebt om met hen over het 
(Amerikaanse en Nederlandse) onderwijs te praten, gaf deze 
reis nog eens extra meerwaarde. In de terugkoppeling kwa-
men uit de vele verhalen tal van onderwerpen naar voren, die 
we ervaarden als ‘eye openers’ en overwegingen:

•  De manier waarop het personeel kinderen in de 
scholen aanspreekt is positief, uniform, adequaat, 
consequent en doortastend: Excuse me, we do this in 
another way at our school…

•  De scholen en klassen gaven vaak een rommelige 
indruk, maar waren juist qua sfeer erg goed. Volgens 
de leerkrachten hadden de kinderen daar nauwelijks 
problemen mee.

•  Overal is ruimte gecreëerd voor mooie, grote 
bibliotheken. 

•  Er is veel ruimte buiten. Dus veel plaats voor kinderen 
om te spelen. Resultaat: geen of weinig ruzies.  
En weinig personeel nodig om buiten op te letten. 

•  Veel mensen en vrijwilligers in de school die helpen. 
Dit maakt de school echt tot onderdeel van de 
gemeenschap.

•  Elke school heeft een fulltime secretaresse 
(administratie), bibliothecaresse, verpleegster en 
conciërge. Dit is een voorwaarde om de directeur vrij 
te houden, zodat deze zich meer op het onderwijs-
kundig beleid en personeel kan richten.  
Er is bijvoorbeeld extra veel administratief werk door 
mogelijke law suits. Alles wat op school wordt gedaan 
moet schriftelijk worden vastgelegd
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Ron	van	Mierlo,	directeur	van	kbs	De		Draaiende	Wieken,	gaf	in	april	2007	–	op	eigen	initiatief	–	een	lezing	op	een	
Maleisische	onderwijsconferentie.	Hij	ontving	voor	zijn	trip	een	subsidie	van	het	Europees	Platform.	Motivatie:	
“Op	de	website	van	het	Europees	Platform	kwam	ik	een	berichtje	tegen	over	een	conferentie	in	Maleisië	met	als	

titel	Make learning fun.	Dat	is	ook	mijn	adagium:	een	kind	leert	alleen	als	het	
met	plezier	naar	school	gaat.	Ik	heb	de	organisatie	een	e-mail	gestuurd	en	
werd	direct	uitgenodigd.”	Opgevallen:	“Ik	dacht	dat	in	landen	als	Thailand	
en	India	nog	met	‘een	leitje	en	een	krijtje’	werd	lesgegeven,	maar	dat	is	niet	
zo.	Ook	zij	zijn	bezig	met	goed	onderwijs,	met	emotionele	intelligentie,	met	
hoogbegaafden	enzovoorts.	Bovendien	spelen	overal	ter	wereld	dezelfde	
onderwijsproblemen:	gedragsproblemen	in	de	klas,	vergrijzing	van	het	
personeel.	Dat	relativeert.”	Geleerd:	“Dat	je	van	anderen	kunt	leren.	Ik	begrijp	
dat	Sharon	Dijksma	het	Amerikaanse	buddy-systeem	voor	schoolleiders	wil	
overnemen.	Mooi	zo!	We	hoeven	niet	alles	zelf	uit	te	vinden.	Verder	werd	me	in	
Maleisië	duidelijk	hoe	belangrijk	de	Engelse	taal	is.	Door	de	ligging	van	onze	

school	(Posterholt,	red.)	was	ik	altijd	geneigd	om	de	kinderen	Duits	te	leren.	Maar	dat	gebruik	je	eigenlijk	alleen	
om	te	tanken,	of	op	vakantie.	Als	je	goed	Engels	spreekt,	kom	je	overal	weg.”

Joop	Vinck	is	directeur	van	Montessori	basisschool	De	
Poort.	Hij	ging	in	2005	mee	met	een	educatieve	AVS-
reis	naar	Zweden.	De	meeste	deelnemers	kwamen	uit	de	
Stichting	Jong	Leren,	waar	ook	Vinck’s	school	onder	valt.	De	
stichting	bekostigde	de	reis.	Motivatie:	“Als	het	gaat	om	de	
ontwikkeling	naar	brede	scholen	is	Zweden	ons	ver	voor.	
In	Nederland	zijn	de	budgetten	verdeeld.	Geld	voor	voor-,	
na-	en	tussenschoolse	opvang	komt	vaak	bij	verschillende	
organisaties	terecht.	In	Zweden	krijgt	de	schoolleider	–	grof	
gezegd	–	het	geld	en	de	verantwoordelijkheid	voor	wat	er	
van	zeven	tot	zeven	in	het	gebouw	gebeurt.”	Opgevallen:	

“Dat	het	echt	mogelijk	
is	om	scholen	die	
overkoepelende	rol	
te	geven.	We	zijn	hier	
gewend	om	problemen	
te	zien,	zoals	‘wie	is	
precies	verantwoordelijk	
tussen	zeven	uur	en	half	
negen	’s	ochtends?’.	
In	Zweden	bleek	dat	
helemaal	geen	issue.	Zij	
hebben	één	doorlopende	

leer-opvanglijn	gecreëerd.”	Geleerd:	“Tussen	de	middag	
kregen	de	kinderen	in	Zweden	een	eenvoudige,	gezonde,	
warme	maaltijd.	Onze	school	is	inmiddels	aangehaakt	bij	een	
Europees	gezondheidsproject.	Wij	willen	ook	graag	lunches	
aanbieden	aan	de	kinderen,	om	zo	wat	meer	invloed	te	krijgen	
op	wat	ze	eten.	Ouders	stoppen	de	broodtrommel	vaak	vol	
met	schuldgevoel:	ze	vinden	het	vervelend	dat	hun	kind	moet	
overblijven,	dus	krijgt	hij	of	zij	iets	snoepachtigs	mee.”

•  Scholen zijn erg op veiligheid gericht. Alles gaat 
volgens protocollen. Leerkrachten zijn hierin ge struc-
tureerd en worden getraind op sociale vaardigheden. 
Op veel scholen in de steden loopt parttime een agent 
in uniform. Voor een deel wordt dit veroorzaakt 
door de Amerikaanse ‘claimcultuur’. Scholen willen 
voorkomen dat ze aansprakelijk gesteld worden voor 
‘ongelukken’.

•  Digitale mogelijkheden (zoals smartboards) worden 
op veel scholen al zeer goed benut.

•  In de Verenigde Staten is het onderscheid tussen 
zogenaamde public schools en private schools van 
belang. Public schools worden gefinancierd uit 
publieke middelen: grotendeels lokaal belastinggeld 
en sponsoring. De meeste kinderen in de Verenigde 
Staten gaan naar een public school. Het onderwijs op 
een private school wordt door de ouders helemaal 
zelf betaald.

•  De leerprogramma’s staan erg centraal. Het curri-
culum ligt vast.

Tijdens deze intensieve reis hebben we ook nog drie dagen 
‘vrij’ gehad en twee Nationale Parken bezocht: Glacier en 
Yellowstone. Het natuurgeweld dat we mochten aanschouwen 
heeft op velen van ons ook nog eens een diepe indruk achterge-
laten. Voor ons is deze reis een trip geworden die we niet snel 
zullen vergeten. <

Meer weten?
Kijk	voor	meer	informatie	over	educatieve	AVS-reizen	en	
homestays	op	www.avs.nl	>	Professionalisering	>	
Internationaal.

Y
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Wegwijs in de wereld van inter nationale organisaties en netwerken
Steeds	meer	scholen	doen	‘iets’	met	het	buitenland.	Een	uitwisselingsprogramma	bijvoor	beeld,		of	een	partnership.	Maar	waar	kunnen	schoolleiders	terecht	voor	advies	dan	wel	financiering		

van	dit	type	activiteiten?	En	wie	behartigt	eigenlijk	hun	belangen	in	Brussel?	De	belangrijk	ste	internationaal	georiënteerde	organisaties	en	netwerken	op	een	rijtje.	 tekst Redactie Kader Primair

thema > Over de grens

Education International (EI)

®	Education International	is	de	wereldwijde	vakbondsfederatie	
van	leerkrachten.	EI	vertegenwoordigt	348	onderwijsbonden	
en	andere	professionele	onderwijsorganisaties,	van		crèche	tot	
en	met	universiteit.	In	Nederland	zijn	de	AOb	en	CNV	Onderwijs	
aangesloten	bij	Education International.

EI	werkt	op	een	global	niveau	aan	gratis	en	degelijk	onderwijs	
voor	elk	kind,	betere	voorwaarden	voor	onderwijs	personeel,	
probeert	discriminatie	tegen	te	gaan	en	promoot	democratie. 
Meer	informatie: www.ei-ie.org

Stichting Nederlands Onderwijs 
in het Buitenland (NOB)

®	Stichting	NOB	ondersteunt,	adviseert	en	subsidieert	het	
Neder	landse	onderwijs	in	het	buitenland.	Ze	is	de	vraagbaak	
voor	alles	wat	te	maken	heeft	met	verblijf	in	het	buitenland	van	
school	gaande	kinderen.	Dat	kunnen	ook	vragen	zijn	over	kinderen	
die	–	na	een	migratieperiode	–	weer	verder	onderwijs	volgen	
op	een	Nederlandse	basisschool	en	daardoor	met	bijvoorbeeld	
achterstanden	of	sociaal-emotionele	problemen	te	maken	hebben.
Wereldwijd	zijn	dertig	volledig	Nederlandstalige	scholen,	circa	
tweehonderd	Nederlandse	Taal	en	Cultuur	(NTC)	scholen	en	drie	
organisaties	voor	afstandsonderwijs	bij	stichting	NOB	aangesloten.	
Ook	wordt	intensief	samengewerkt	met	de	Nederlandse	afdelingen	
van	Europese	scholen	en	Shell-scholen.

Stichting	NOB	geeft	voorlichting	over	onderwijs	aan	bijvoorbeeld	
organisaties	die	mensen	uitzenden.	Ouders	en	leerkrachten,	
maar	ook	schoolleiders,	worden	geïnformeerd	over	de	speciale	
aspecten	van	een	vertrek	naar	het	buitenland,	het	verblijf	daar	
en	de	terugkeer	naar	Nederland.	Schoolleiders	met	interesse	
in	een	baan	abroad	kunnen	kijken	tussen	de	vacatures	op	
www.stichtingnob.nl

European School Heads Association (ESHA)

®	Schoolleiderorganisaties	als	de	AVS	bestaan	in	verschillende	
Europese	landen.	In	1988	is	op	Nederlands	initiatief	de	European 
Secondary Heads Association	opgericht,	die	zich	in	eerste	instantie	
op	scholen	voor	voortgezet	onderwijs	richtte.	Vanaf	1998	is	ook	het	
primair	onderwijs	aangesloten	en	werd	het	de	European School 
Heads Association.	Op	dit	moment	zijn	ongeveer	dertig	Europese	
landen	lid.	Sommigen,	als	Engeland,	Nederland	en	Zweden,	hebben	
sterke	schoolleider	organisaties,	anderen	hebben	vaak	kleinere	
netwerken.

ESHA	is	vooral	een	uitwisselingsplatform	voor	schoolleiders	en	
schoolleiderorganisaties	in	de	Europese	Unie.	De	opbrengsten	
wil	ESHA	gebruiken	om	de	Europese	instituties	rond	onderwijs	
in	Brussel	te	beïnvloeden.	ESHA	ondersteunt	beginnende	school-
leiderorganisaties	in	Europese	landen,	verspreidt	kennis	over	
leiderschap,	leiderschapsontwikkeling	en	doet	aan	benchmarking.	
Ook	probeert	ze	bij	te	dragen	aan	verbetering	van	de	positie	van	
schoolleiders	en	hun	organisaties	in	de	aangesloten	landen.	
Vanaf	1	januari	2008	is	AVS-voorzitter	Ton	Duif	gekozen	als	
penning	meester	van	ESHA	voor	een	periode	van	twee	jaar.	
Het	secretariaat	en	de	ondersteuning	van	ESHA	wordt	verzorgd	
door	de	AVS.

Om	het	jaar	organiseert	ESHA	een	congres,	dit	jaar	van	11	t/m	
13	september	2008	in	Kopenhagen	met	als	titel	The conditions 
of leadership in Europe.	De	AVS	verzorgt	een	reis	naar	dit	
ESHA	congres.	Op	het	programma	staan,	naast	de	driedaagse	
conferentie,	schoolbezoeken	en	culturele	activiteiten.	De	reis	
wordt	gepland	rond	10	t/m	14	september	2008.	Prijsindicatie:	
t	1.100	euro.	Kijk	voor	meer	informatie	op	www.virtimo.net/esha	
en	www.avs.nl	>	Professionalisering	>	Internationaal	of	via	
Belangenbehartiging	>	Internationaal.	Of	stuur	een	mailtje	naar	
info@avs.nl.	Aanmelden:	m.duparant@avs.nl
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Wegwijs in de wereld van inter nationale organisaties en netwerken
Steeds	meer	scholen	doen	‘iets’	met	het	buitenland.	Een	uitwisselingsprogramma	bijvoor	beeld,		of	een	partnership.	Maar	waar	kunnen	schoolleiders	terecht	voor	advies	dan	wel	financiering		

van	dit	type	activiteiten?	En	wie	behartigt	eigenlijk	hun	belangen	in	Brussel?	De	belangrijk	ste	internationaal	georiënteerde	organisaties	en	netwerken	op	een	rijtje.	 tekst Redactie Kader Primair

Europees Platform (EP)

®	Het	Europees	Platform	is	het	expertisecentrum	voor	‘internatio-
nalisering’	en	dé	subsidieverstrekker	voor	internationale	activi-
teiten.	Schoolleiders	met	een	degelijk	plan	voor	een	studiebezoek	
aan	het	buitenland,	een	partnership	met	een	school	over	de	grens,	
of	een	leerlingenuitwisseling	kunnen	bij	het	EP	aankloppen	voor	
geld.	Het	platform	beoordeelt	de	aanvraag.	Belangrijk	is	dat	de	
schoolleider	een	programma	kan	overleggen,	zijn	of	haar	contacten	
benoemt	en	dat	het	geen	‘snoepreisje’	betreft.
Naast	het	‘agentschap’	als	subsidieverstrekker	organiseert	het	EP	
studiereizen,	biedt	het	advies	en	training	over	internationalisering	
en	ict	en	ontwikkelt	het	specifieke	onderwijsprogramma’s	op	het	
gebied	van	vroeg	vreemdetalenonderwijs.
Het	EP	ontvangt	zijn	middelen	van	de	Europese	Commissie	
(Brussel)	en	van	het	ministerie	van	OCW.	Per	1	januari	2008	
zijn	de	bestaande	nationale	programma’s	(PLUVO,	PLATO,	
PITON	en	Buurlanden)	gestopt.	De	subsidiemogelijkheden	
blijven	waarschijnlijk	voor	een	belangrijk	deel	bestaan	binnen	
een	nieuw	programma,	met	als	werknaam	‘Bios’	(Bevordering	
internationaliseren	op	scholen).

Zodra	de	nieuwe	criteria	bekend	zijn,	verschijnen	ze	op	de	web-
site	van	het	EP:	www.europeesplatform.nl.	Tot	die	tijd	kunnen	
gewoon	subsidieaanvragen	worden	ingediend:	deadline	is	
1	mei	aanstaande.	Subsidies	voor	nascholing	(Comenius)	en	
schoolpartnerschappen	kunnen	ook	worden	aangevraagd	via	het	
Europese	Levenlang	Leren	programma	(LLP).	Kijk	op	de	website	
voor	het	complete	overzicht.

European Agency for Development 
in Special Needs Education

®	Het	European Agency	is	in	1996	opgericht	als	platform	voor	
samenwerking	op	het	terrein	van	onderwijs	aan	mensen	met	
beperkingen.	Het	platform	geeft	deelnemende	landen	(waaronder	
Nederland)	de	mogelijkheid	om	zowel	virtueel	als	face-to-face	
kennis	en	ervaringen	uit	te	wisselen.

Het	uiteindelijke	doel	is	het	verbeteren	van	het	onderwijsbeleid	en	
de	onderwijspraktijk	voor	leerlingen	met	beperkingen.	Het	Agency 
verspreidt	informatie	via	nieuwsbrieven,	publicaties,	rapporten	en	
de	website	en	organiseert	seminars,	conferenties,	bijeenkomsten,	
studiebezoeken	en	uitwisselingsprogramma’s	om	het	contact	
tussen	de	verschillende	gebruikers	te	bevorderen.
Agency-publicaties	zijn	online	beschikbaar	en	gaan	in	op	
onderwerpen	als	vroeghulp,	kernthema’s	in	het	onderwijs	aan	
leerlingen	met	beperkingen,	inclusief	onderwijs	en	effectieve	
praktijk	in	de	klas,	informatie	en	communicatie	technologie,	
financiering	van	onderwijs	aan	leerlingen	met	beperkingen	en	de	
overgang	van	school	naar	arbeid.	De	voertaal	is	Engels.
De	Nationale	Coördinator	in	Nederland	is	Sip	Jan	Pijl.	Kijk	voor	meer	
informatie	op	www.european-agency.org

European Network of Innovative Schools (ENIS)

®	Innovatieve	scholen	zijn	niet	altijd	scholen	die	de	laatste	
gadgets	uitproberen.	Het	zij	wel	altijd	scholen	die	doordrongen	
zijn	van	de	meerwaarde	van	ict	in	het	onderwijs	en	hun	ervaringen	
willen	delen	met	anderen.
Leden	van	ENIS	komen	zowel	uit	het	primair,	secundair	als	
hoger	onderwijs	in	Europese	landen.	Doel	van	het	netwerk	is	het	
verspreiden	van	ict-onderwijsvernieuwingen.	Dit	gebeurt	onder	
meer	door	bijeenkomsten	rond	specifieke	onderwijskundige	
thema’s	waarvoor	ook	scholen	uit	de	omgeving	uitgenodigd	
zijn,	door	het	ontwikkelen	van	nieuwe	didactische	concepten	
en	het	uittesten	ervan	voor	ze	verspreid	worden	naar	het	brede	
onderwijsveld	en	door	deelname	aan	allerlei	nationale	en	inter-
nationale	projecten	en	samenwerkingsverbanden.

Kijk	voor	deelname	op	www.enis.eun.org,	de	criteria	worden	door	
de	landelijke	ministeries	vastgesteld.	ENIS	is	een	onderdeel	van	het	
European	Schoolnet	(EUN).	Tot	nu	toe	heeft	Nederland	nog	maar	
één	ENIS-school,	en	dat	is	een	school	voor	voortgezet	onderwijs.
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Deskundigheid vergroten
Het is eind oktober 2007 als leerkrachten en schoollei-
ders van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU), 
pabostudenten en –docenten van Hogeschool Domstad 
met een groep van in totaal zeventien personen naar 
Indonesië vertrekken. Ze geven er – op verzoek van de 
Atjese scholen – workshops Science (wereldoriëntatie), 
Rekenen, Bewegingsonderwijs en Muziek, dans & drama 
op zes door de tsunami verwoeste scholen. Het doel is 
de deskundigheid van de Indonesische leerkrachten te 
vergroten.

Schoolleider Verweij reisde mee omdat ze iets voor een 
ander wil betekenen. “Ik kon me vinden in de opzet van 
het project. We doen aan kennisoverdracht in plaats van 
een zak geld te geven. Kennis brengt de Atjeeërs verder.”
De Nederlanders dachten in eerste instantie in Atjeh 
zaken als directe instructie en coöperatief leren uit te 
gaan leggen, maar dat bleek ter plekke iets te ambitieus, 
ondanks dat deze zaken in het curriculum zijn opgeno-
men. “De leerkrachten blijken vooral aan te lopen tegen 

De tsunami heeft school ‘vijf’ in de stad Banda Atjeh 
volledig verwoest. Drie jaar later staat op dezelfde plek 
op het Indonesische eiland Sumatra een solide stenen 
gebouw met zalmroze en beige muren. De school is 
met geld van Oxfam Novib herbouwd door Education 
International, de internationale organisatie van onder-
wijsbonden (zie pag. 18).
In een van de lokalen druppelen 25 leerlingen binnen 
voor de workshop Muziek, dans & drama. Anita Verweij, 
schoolleider op De Kameleon in Utrecht, geeft deze 
workshop. Schuchter nemen de kinderen plaats op de 
vloer. Ze komen los als Verweij op blokfluit het kinder-
liedje Lihat Kebunku (Kijk naar mijn tuin) speelt. Een 
bekend liedje voor de kinderen, dat ze uit volle borst 
meezingen. Op rode en groene emmers leren de leerlin-
gen verschillende ritmes bij het lied te trommelen. Het 
is even wennen, maar al snel slaan de meest ritmegevoe-
lige kinderen luidruchtig mee: ban-da-a-ceh.
De Atjese leerkrachten reageren enthousiast tijdens de 
evaluatie. “Muziek, dans & drama is leuk om te doen 
en het stimuleert de leerlingen om te leren”, merkt een 
van hen op. Verweij vraagt hen via de tolk wat het doel 
van de les was. “Het ritmegevoel ontwikkelen”, luidt 
het antwoord. Klopt, reageert de schoolleider. “Maar we 
willen de kinderen ook leren: wie ben ik, wat kan ik en 
wat heb ik voor invloed op anderen. Zodat ze zichzelf 
durven laten zien.”

Kennisoverdracht 
     in plaats van

Schoolleiders	geven	workshops	in	tsunamigebied

Het	was	op	Tweede	Kerstdag	drie	jaar	geleden	dat	de	tsunami	een	groot	deel	van	Zuidoost	

Azië	overspoelde.	Twee	Utrechtse	schoolleiders	reisden	onlangs	naar	het	zwaar	getroffen	

Banda	Atjeh	in	Indonesië.	Op	scholen	die	destijds	werden	verwoest,	droegen	ze	met	

workshops	bij	aan	de	wederopbouw	van	het	onderwijs	daar.	 tekst Jaan van Aken
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”Door de hulp brengt de tsunami 
toch wat positiefs.”
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het omgaan met verschillen: hoe combineer je sterke 
en zwakke leerlingen?”, vertelt Bonnie Belle, de tweede 
meereizende schoolleider van De Carrousel uit Utrecht. 
De leerlingen hebben weinig inbreng, want veel leer-
krachten geven nog frontaal les. “Het gaat hier zoals wij 
het vijftig jaar geleden deden, met veertig kinderen in 
één klas”, vult Verweij aan.

Curriculum alleen op papier
De Indonesische basisscholen zetten er flink de sokken 
in. Ze pakken rekenonderwerpen aan die in Nederland 
pas in het voortgezet onderwijs aan bod komen, want 
naar de middelbare school gaan, is voor veel kinderen 
niet vanzelfsprekend daar.
Op papier heeft het Indonesische onderwijs een degelijk 
competentiegericht curriculum, erg westers eigenlijk. 
Een leerkracht moet zorgen voor een actief en creatief 
leerproces, waarbij de leerling centraal staat. Ze horen 
te werken met directe instructie en samenwerkend 
leren. Theorie dient afgewisseld te worden met andere 
werkvormen en leerlingen horen een actieve rol in de 
les te hebben. Maar Verweij ziet dat leerlingen niet 
gewend zijn met eigen ideeën te komen, of vragen te 
stellen, “terwijl dat wel een belangrijk item is in hun 
curriculum”, weet ze. Belle vult aan: “Op de vraag, hoe 
weet je dat je in een ander klimaat zit, kregen we alleen 
25 keer ‘koud’ te horen.” Beiden zijn niet verbaasd dat 
de leerkrachten er niet in slagen het curriculum in de 

praktijk te brengen. “Dat kan bijna niet als een leer-
kracht zichzelf niet vrij voelt in de klas, niet gewend is 
om initiatief te nemen en vragen te stellen. Dat zit niet 
in de opleiding”, aldus Verweij. “Wij hebben geprobeerd 
de leerkrachten subtiel te laten merken dat ze er mogen 
zijn en ideeën mogen hebben.”

Regenmeter
Utrechtse schoolleider Belle is in Indonesië geboren. 
“Vanaf mijn vroegste studietijd heb ik gedacht ooit 
terug te gaan om te helpen.” Vandaag geeft ze science 
op school ‘vier’, met vijftig visserskinderen een van de 
armste scholen van Banda Atjeh. Een fles water komt 
tevoorschijn. Waar komt dat water vandaan? Uit de 
bergen, antwoordt een meisje. Dat klopt, maar hoe ze 
het uit de bergen halen, weten de leerlingen niet. Een 
plastic model maakt de waterkringloop inzichtelijk. 
Na de pauze maken de kinderen van een lege fles een 
regenmeter. Het knutselen valt in goede aarde, hoewel 
ze duidelijk niet gewend zijn met schaar en plakband 
om te gaan. De meters krijgen een mooi plekje in de 
schooltuin en de regentijd draagt zijn steentje bij met 
een flinke plensbui.
Aan het eind van de les neemt adjunct-directeur ter 
plaatse, Ellida Wati, het woord. “De tsunami was een 
ramp, maar door de hulp brengt hij toch wat positiefs.” 
Ze wijst naar een collega die achterin de klas onver-
stoorbaar voor zich uitstaart. Tijdens de vloedgolven zat >

Nederlandse	schoolleiders	gaven	in	Atjeh	onder	andere	workshops	Science	(wereldoriëntatie),	
Bewegingsonderwijs	en	Muziek,	dans	&	drama.	Bij	science	leerden	de	Indonesische	leerlingen	
bijvoorbeeld	over	de	waterkringloop.

Foto’s: Jaan van Aken
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ze op het dak van een huis. Aan elke hand had ze een 
van haar kinderen, tot ze hen niet meer vast kon hou-
den. Ze verdronken. “Het is de meest getraumatiseerde 
leerkracht. Ze is erg depressief en het kost haar moeite 
naar school te gaan en daar alle kinderen te zien. Door 
de komst van de KSU-formatie voelt ze zich beter”, ver-
klaart Wati. Je zult eerst de trauma’s moeten verwerken 
voor je op een goede manier kennis kun verwerven, 
beseft Belle. Op een van de bezochte scholen verdron-
ken op één na alle leerlingen. Verweij daarover: “Het is 
onvoorstelbaar dat iedereen op je school verdrinkt. Die 
gedachte is niet te bevatten.”

Bapa Jakoeb
Aan het eind van de week is de grote dag. Het is 
de bedoeling dat de Indonesische leerkrachten de 
Nederlandse lessen gaan geven. Tot verrassing van 
Verweij springt de muziek aan zodra ze een voet over 
de drempel zet en komen de ritmes en de kinderliedjes 
Lihat Kebunku en Bapa Jakoeb (Vader Jacob) voorbij. De 
directeur van de school, mevrouw Zulaidar, is enthousi-
ast. “De leerkrachten moeten in elke les een liedje, dans 
of dramastukje opnemen. Deze lessen zijn erg belang-
rijk om leerlingen te motiveren harder te leren.”
Schoolleider Verweij dacht van tevoren dat het lastig 
zou zijn kennis over te dragen in een heel andere cul-
tuur. “Maar ik ging ervan uit dat ik er met enthousi-
asme wat van zou weten te maken. Die verwachting is 
zeker uitgekomen.” Ze trof heel betrokken en leergie-
rige schoolleiders. Op een van de scholen sprak ze een 
Indonesische collega over het pedagogisch klimaat. 

“Het ging over duidelijkheid bieden door regels te intro-
duceren, die te blijven communiceren en zichtbaar te 
maken. De kinderen kunnen hierbij een rol spelen door 
ook mee te denken.
Haar Indonesische collega vroeg of er in Nederland 
ook een reglement voor leerkrachten is. Verweij: “Die 
vraag overviel me. Ik zei dat je op tijd op je werk en 
voor vergaderingen moet komen, je afspraken nakomt 
en nascholing hoort te volgen. Het zijn lastige vragen: 
ik wil niet de indruk wekken dat wij het in Europa alle-
maal beter weten.” Zulaidar uitte haar zorg over leer-
krachten die te laat op hun werk komen. “Daar spreekt 
ze hen op aan, maar dat heeft niet altijd effect.” Haar 
positie is moeilijk, constateert Verweij. “De positie van 
Indonesische leerkrachten is totaal anders dan bij ons. 
Ze verdienen weinig en hebben er vaak een baan naast. 
Daardoor kan een leidinggevende minder eisen stellen 
wat betreft inzet en scholing. In gesprek blijven met de 
leerkrachten was het advies dat ik op dat moment kon 
bedenken.”
Belle heeft de indruk dat de meeste schoolleiders er niet 
aan toekomen om intensief met het team bezig te zijn. 
“Ze hebben de handen vol aan roosters en administra-
tie.” Het zijn dilemma’s waar zij in Utrecht niet mee te 
maken heeft. “Natuurlijk gaat er binnen mijn organi-
satie ook wel eens iets fout, maar ik werk wel met seri-
euze en gemotiveerde collega’s”, zegt Verweij. De reis 
naar Atjeh heeft ook effect op haar eigen functioneren. 
“Waardeer wat je hebt. Je hoort mij niet klagen over het 
onderwijs in Nederland, want ik heb gezien dat het veel 
slechter kan.” <

‘KSU	voor	Atjeh’

Op	Tweede	Kerstdag	2004	overspoelde	de	tsunami	een	
groot	deel	van	Zuidoost	Azië.	Onder	de	220.000	doden	
in	het	Indonesische	Atjeh	(op	het	eiland	Sumatra)	
zijn	2.300	leerkrachten.	Ruim	1.600	scholen	raken	
beschadigd,	waarvan	er	760	volledig	vernietigd	zijn.
Na	de	ramp	zamelt	de	Katholieke	Scholenstichting	
Utrecht	(KSU)	geld	in	om	workshops	en	uitwisselingen	
aan	leerkrachten	aan	te	bieden.	Het	doel	van	het	
vijfjarige	project	is	de	des	kundigheid	van	leerkrachten	
te	vergroten	en	zoveel	mogelijk	basisschoolkinderen	
in	Atjeh	te	begeleiden	in	hun	ontwikkeling.
Het	project	gaat	nu	de	tweede	fase	in.	Het	plan	is	met	
Education International	een	uitwisseling	van	zes	á	
zeven	leerkrachten	te	organiseren.	Aan	het	eind	van	het	
project	hoopt	André	de	Hamer,	projectleider	namens	
de	KSU,	samen	met	de	scholen	te	bereiken	dat	hun	
curriculum	makkelijker	en	beter	uit	te	voeren	is.	“Met	
kindvriendelijker	onderwijs,	spelenderwijs	leren	en	meer	
vraaggestuurd	onderwijs.	Als	dat	lukt,	ben	ik	gelukkig.”

Meer	informatie:	www.ksuvooratjeh.blogspot.com	De	enorme	kracht	van	de	tsunami	liet	ook	verder	landinwaarts	sporen	na.	

Deze	‘constructie’	blijft	intact	ter	herinnering	aan	de	ramp.

Foto: Jeppe den Uijl
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‘Je hebt de kinderrechten nodig

om op te hameren’
Halverwege	de	millenniumdoelen

Het	millenniumdoel	‘Iedereen	naar	school	in	2015’	is	gebaseerd	op	de	kinderrechten.	Die	rechten	

naleven	is	moeilijk,	zeker	in	conflictgebieden.	In	Irak	werkt	Marike	Klappe	namens	Unicef	aan	

onderwijsontwikkeling.	“In	een	oorlogssituatie	ligt	het	onderwijs	snel	lam,	omdat	ouders	bang	

zijn	voor	aanslagen.”	 tekst Jaan van Aken

In 2002 gingen in totaal ruim honderd miljoen kinde-
ren niet naar school. Nu zijn dat er 75 miljoen en in 
2015 zou dat getal nul moeten zijn. Volgens de millenni-
umdoelen van de Verenigde Naties (VN) moet dan ieder-
een naar de basisschool kunnen en deze ook afmaken. 
Jongens én meisjes, want gelijke rechten voor beide sek-
sen is millenniumdoel drie. “De Rechten van het Kind 
(opgestelddoor de VN in 1990, red.) vormen de basis 

voor deze afspraken”, aldus Yvonne van Hees, seniorbe-
leidsmedewerker bij het ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Ook in de Salamanca-verklaring van de Unesco 
(onderdeel VN) uit 1994 is het recht op onderwijs 
opgenomen. Het recht op basisonderwijs, voor meisjes 
en jongens, is het belangrijkste kinderrecht op onder-
wijsgebied. Volgens het Internationale Verdrag dient 
het onderwijs kinderen daarnaast voor te bereiden op 
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Meisje	in	Irak	dat	mede	dankzij	Unicef	les	krijgt.

Foto: Unicef/Dan Dhayi
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een actief en volwassen leven in een vrije samenleving 
(tweede kinderrecht op onderwijsgebied). Ook horen 
kinderen beschermd te worden tegen kinderarbeid en 
andere vormen van uitbuiting. “De uitbanning van kin-
derarbeid komt er niet vanzelf, je hebt de kinderrechten 
nodig om op te kunnen hameren”, pleit Van Hees.
Van de 75 miljoen kinderen die niet naar school gaan, 
leven er veertig miljoen in conflictgebieden. “In tijden 
van oorlog worden per definitie de mensenrechten 
geschonden, dus ook de kinderrechten”, stelt Van Hees. 
Haar ministerie werkt in die gebieden vaak samen met 
hulporganisaties als Unicef. “We financieren nu een 
groot Unicef-programma, dat helpt het onderwijs na 

afloop – of soms nog tijdens een conflict – opnieuw op 
poten te zetten.”
Hoewel bijna alle landen het kinderrechtenverdrag 
ratificeerden, worden de rechten ook in landen zonder 
oorlog vaak slecht nageleefd. Van Hees: “Veel ontwik-
kelingslanden hebben geen minimumleeftijd waarop 
je mag werken, ze houden geen toezicht op arbeidsom-
standigheden en hebben geen leerplichtambtenaren.” 
Echte sanctiemogelijkheden zijn er niet. “Je wilt landen 
niet isoleren, dan bereik je zeker niets.” De enige moge-
lijkheid is iedere keer weer te hameren op naleving. 
“We spreken landen tijdens VN- en EU-bijeenkomsten 
aan op schendingen van kinderrechten. Tijdens het 
bezoek van de koningin aan India eind oktober vorig 
jaar is het land aangesproken op kinderarbeid.”
Als de regels zo moeilijk na te leven zijn, heeft het dan 
wel zin om afspraken te maken? “Natuurlijk is het altijd 
belangrijk om rechten en wetgeving te hebben, anders 
kun je landen nergens op aanspreken”, reageert Van 
Hees fel. “Bovendien, hoe kwetsbaarder mensen zijn, 
des te belangrijker is het dat ze zich bewust zijn van 
mensen- en kinderrechten. Als kinderen tijdens hun 
opvoeding niet meekrijgen dat ze rechten hebben, dan 
ontbreekt het inzicht dat ze zelf iets aan hun situatie 
kunnen verbeteren.”

Aparte wc’s
In 2007 ging 15 procent van het ontwikkelingsbudget 
naar buitenlands onderwijs. Nederland gaat zich de 
komen jaren inzetten voor de verbetering van de kwali-
teit van dat onderwijs. Wereldwijd zijn er 770 miljoen 
(jonge) mensen die niet kunnen lezen en schrijven. 
“Die zijn niet naar school gegaan of ze hebben door 
gebrekkige onderwijskwaliteit niets geleerd”, vertelt Van 
Hees. De bedoeling is het lesmateriaal te verbeteren en 
te  zorgen voor voldoende goed opgeleide leerkrachten.
Ook de situatie van meisjes moet verbeteren. “Zodra 
meisjes in de puberteit komen, gaan ze vaak niet meer 

naar school omdat er geen aparte wc’s zijn, of omdat de 
weg naar school onveilig is. In Bolivia hebben we daarom 
op het platteland bijgedragen aan het openbaar vervoer.”
Ondanks de vooruitgang van de afgelopen jaren denkt 
Van Hees niet dat in 2015 alle kinderen naar school 
zullen gaan. “Vijfentwintig landen ten zuiden van de 
Sahara en in Zuid Azië zijn daar volgens een recent 
rapport van Unesco (VN-organisatie voor onderwijs, 

Kinderrechten	in	Nederland

Om	basisonderwijs	voor	elk	kind	te	realiseren	heeft	
Nederland	onder	andere	in	Mozambique	geholpen	het	
onderwijscurriculum	te	vernieuwen;	in	Jemen	is	een	trai-
ningsinstituut	voor	leerkrachten	opgezet	en	worden	er	
meer	vrouwelijke	leerkrachten	aangesteld	(belangrijk	als	
rolmodel	voor	meisjes);	en	in	Zambia	werd	geld	beschik-
baar	gesteld	voor	de	aanstelling	van	6.300	nieuwe	leer-
krachten	in	2007.	Maar	hoe	zit	het	met	de	naleving	van	de	
kinderrechten	in	Nederland	zèlf?	Internationale	overeen-
komsten	als	het	Kinderrechtenverdrag	werken	ook	door	
naar	de	Nederlandse	onderwijspraktijk.	Het	VN-comité	
inzake	de	Rechten	van	het	Kind	in	Genève	toetst	of	het	
Nederlandse	onderwijsbeleid	in	overeenstemming	is	met	
de	gemaakte	afspraken.	Af	en	toe	worden	nieuwe	verdra-
gen	gesloten	die	invloed	hebben	op	het	onderwijs,	zoals	
bijvoorbeeld	het	in	maart	2007	ondertekende	VN-verdrag	
over	de	rechten	van	mensen	met	een	handicap	(het	
Gehandicaptenverdrag).	Het	verdrag	verplicht	de	lidsta-
ten	om	sociale	en	fysieke	belemmeringen	weg	te	nemen	
die	gehandicapten	dagelijks	ervaren.	Passend	onderwijs	
is	erop	gericht	het	onderwijsaanbod	voor	kinderen	met	
een	beperking	te	optimaliseren,	zodat	ieder	kind	toe-
gang	krijgt	tot	kwalitatief	goed	onderwijs.	Veel	van	wat	
Nederland	doet	op	onderwijsterrein	wordt	volgens	het	
ministerie	van	OCW	gedekt	door	de	bepalingen	van	het	
Kinderrechtenverdrag.	“Kritiek	van	hulporganisaties	richt	
zich	met	name	op	andere	beleidsterreinen	waarop	dit	
verdrag	ook	betrekking	heeft”,	aldus	een	woordvoerder.	
Uit	het	recent	verschenen	‘Jaarbericht	Kinderrechten’	van	
Unicef	en	Defence for Children	blijkt	bijvoorbeeld	dat	
Nederland	kinderrechten	op	het	terrein	van	vreemdelin-
genbeleid,	gezondheidszorg	en	jeugdzorg	slecht	naleeft.	
De	wachtlijsten	van	jeugdzorg	zijn	gestegen	van	425	
kinderen	in	2006	naar	4.000	in	2007.	Illegale	kinderen	
belanden	soms	in	een	cel	en	hebben	geen	toegang	tot	
gezondheidszorg	en	huisvesting.	Steeds	meer	kinderen	
zijn	het	slachtoffer	van	geweld	of	worden	onnodig	van	hun	
ouders	gescheiden.	Ook	meisjesbesnijdenis	komt	nog	
altijd	voor.	In	navolging	van	25	Europese	landen	pleiten	de	
hulporganisaties	voor	een	kinderombudsman,	die	toezicht	
op	de	kinderrechten	kan	houden.	Minister	Rouvoet	is	vóór	
de	komst	van	zo’n	ombudsman.

“Hoe kwetsbaarder mensen zijn, 
des te belangrijker is het dat ze 
zich bewust zijn van mensen- 
en kinderrechten.”

>
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wetenschap en cultuur) nog ver vandaan. Belangrijk is 
dat donoren hun beloften voor voldoende financiële bij-
dragen nakomen. Ook ontwikkelingslanden zelf moeten 
onderwijs prioriteit geven. Maar voor die landen wordt 
het heel moeilijk. We zitten al in 2008 en ontwikkelings-
werk en onderwijs vergen een lange adem.”

Irak
Marike Klappe werkt namens Unicef als onderwijs-
specialist aan de ontwikkeling van het onderwijs in 
Irak. Uit veiligheidsoverwegingen is haar standplaats 
Amman in buurland Jordanië. “Eigenlijk zijn al onze 
activiteiten terug te voeren op de kinderrechten en mil-
lenniumdoelen, meent Klappe. “Iedereen naar school in 
2015 en gelijkheid van jongens en meisjes zijn voor ons 
de belangrijkste doelen. Zolang er zoveel kinderen niet 
naar school gaan, blijven die doelen essentieel.”
Zo’n 800.000 Irakese kinderen, meer meisjes dan jon-
gens, gaan volgens hulporganisatie Save the Children niet 
naar school, of zijn vroegtijdig uitgevallen. In 2010 moet 
het aantal kinderen dat de basisschool afmaakt met 5 
procent zijn gestegen, zodat uiteindelijk in 2015 alle 
kinderen naar school gaan. Klappe: “Er moet flink aan 
getrokken worden om die 5 procent te halen.”

Veiligheid is het grootste probleem in het Irakese onder-
wijs. “In een oorlogssituatie ligt het onderwijs snel lam, 
omdat ouders bang zijn voor aanslagen”, vertelt Klappe. 
Leerkrachten verlaten net als andere hoogopgeleiden 
het land, met een braindrain als gevolg. Scholen worden 
voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld door het 
leger of militante groeperingen en raken beschadigd 
bij bombardementen en aanslagen. In het schooljaar 
2006/2007 telde Irak een kleine 16.000 basisscholen. 
Slechts 30 procent van de scholen is onbeschadigd, de 
helft moet worden gerenoveerd en een vijfde is totaal 
onbruikbaar. Klappe: “Door het tekort aan gebouwen 
draaien sommige scholen twee of drie shifts, waardoor 
leerlingen minder lesuren hebben.”
Een gevolg van de onveiligheid is dat mensen van de 
ene plek naar de andere trekken of naar het buitenland 
vluchten. Ruim één miljoen mensen hebben zich vanaf 
2006 binnen Irak verplaatst, met name naar Koerdistan 
in Noord Irak en naar het zuiden van het land. “De scho-
len kunnen de grote toeloop niet aan. Daarnaast is er in 
Koerdistan sprake van een taalprobleem. In plaats van 
een Arabisch sprekende leerkracht heb je een Koerdisch 
sprekende”, licht Klappe toe. Unicef probeert met extra 
leermiddelen, klaslokalen en grote tenten de druk op 
overbevolkte scholen te verminderen.

Juist in conflictsituaties is onderwijs heel belangrijk voor 
kinderen. Klappe: “Het tragische is dat de huidige genera-
tie kinderen alleen maar ellende en oorlog gezien heeft.” 
Momenteel is er geen speciaal programma voor deze 
kinderen. “Unicef is aan het bekijken hoe psychosociale 
steun op school kan worden geboden.”

Memoriseren
Van oudsher zat het Irakese onderwijssysteem gedegen 
in elkaar. “Ouders stuurden hun kinderen, ook meisjes, 
graag naar school”, vertelt Klappe. Maar de afgelopen 
twintig jaar is het onderwijs vanwege oorlogen niet meer 
gemoderniseerd. “Lesgeven gebeurt frontaal en het is 
meer memoriseren dan leren. Het aantal kinderen dat 
momenteel zijn examen haalt, is enorm laag.”
Daarom houdt Klappe zich binnen de sectie onderwijs 
bezig met verbetering van de kwaliteit van het onder-
wijs: de onderwijzersopleiding, curriculumhervorming, 
inhaalonderwijs voor drop-outs, ontwikkeling van materi-
aal voor kinderen die jarenlang school gemist hebben en 
kleuteronderwijs.
Namens Unicef regelt ze de technische en financi-
ële ondersteuning van projecten. Het ministerie van 
Onderwijs in Irak ontwikkelt de projecten en voert ze uit.
Unicef ondersteunt verschillende projecten in Irak. De 
maximale bijdrage varieert per jaar, voor 2008 is dat 28 
miljoen dollar. Daarvoor is Unicef Irak wel afhankelijk 
van donoren. De gezamenlijke donoren hebben in 2007 
ongeveer 15 miljoen dollar gegeven om het onderwijs in 
Irak te helpen herstellen.
Met een van de projecten wil de organisatie een inhaal-
slag maken met leerlingen tussen 12 en 18 jaar die door 
oorlog weinig of geen onderwijs genoten hebben. In 2007 
deden zo’n 22.000 leerlingen mee. In drie jaar doen zij 
alsnog de basisschool. Klappe besluit: “De hoop is dat 
ze doorstromen naar het voortgezet onderwijs of het 
beroepsonderwijs.” <

Meisjes	op	school	in	Bagdad.

Foto: Unicef/Dan Dhayi

“Je wilt landen niet isoleren, 
dan bereik je zeker niets.”
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Uw blik verruimen met de AVS
Aanbod	educatieve	reizen	en	homestays

Groepsstudiereis Kopenhagen (reprise)
thema:	Onderwijs	en	kinderopvang	in	Denemarken
Tijdens	deze	groepsstudiereis	gaat	u	onderzoeken	hoe	
schoolleiders	en	leerkrachten	in	Denemarken	de	schooldag	
van	ieder	kind	organiseren,	hoe	zich	‘opvanguren’	verhouden	
tot	‘lesuren’	en	hoe	ze	aansluiting	zoeken	en	vinden	tussen	
het	onderwijscurriculum	en	zinvolle	vrijetijdsbesteding.
datum:	10	t/m	14	maart	2008
prijs leden/niet-leden:	t	995	/	t	1.095
Deze	reis	is	gesubsidieerd	door	het	Europees
Platform	(Plato-subsidie)
informatiebijeenkomst:	13	februari	in	Utrecht
aanmelden:	mail	naar	m.duparant@avs.nl

Groepsstudiereis Edinburgh (nieuw!)
thema:	Kwaliteitscyclus,	meting	en	verbetering	
onderwijskwaliteit
In	Schotland	heeft	het	schoolmanagement	grote	vorde-
ringen	gemaakt	met	het	gebruiken	van	de	uitkomsten	van	
de	inspectieonderzoeken	voor	goed	personeelsbeleid	en	
HR-management	en	het	vergroten	van	de	startkwalificaties	
van	beginnende	leerkrachten.	U	maakt	kennis	met	school-
leiders	die	hun	personeel	coachen	en	begeleiden,	opdat	ze	
resultaatgericht	onderwijs	verzorgen	en	leerlingen	optimaal	
kunnen	laten	presteren.	Ook	leert	u	hoe	de	school	met	
ouders	communiceert	over	de	uitkomsten	van	kwaliteits-
metingen	en	hoe	je	kunt	omgaan	met	zwakke	resultaten.	
Na	het	bezoek	heeft	u	meer	inzicht	in	de	uitkomsten	van	
	kwaliteitsmetingen.	Ook	maakt	u	kennis	met	een	nieuwe	
vorm	van	tweede	taal	onderwijs.
datum:	30	maart	t/m	5	april	2008
prijs leden/niet-leden:	t	1090	/	t	1.190
Deze	reis	is	gesubsidieerd	door	het	Europees
Platform	(Plato-subsidie)
informatiebijeenkomst:	5	maart	2008	in	Utrecht
aanmelden:	mail	naar	m.duparant@avs.nl

Groepsstudiereis Stockholm
thema:	Kinderopvang	in	de	brede	school	en	
inclusief	onderwijs
De	vijfdaagse	groepsstudiereis	naar	Stockholm	is	dit	jaar	
niet	standaard	in	ons	aanbod	opgenomen.	Bij	voldoende	
belangstelling	organiseert	de	AVS	deze	reis	weer	van		
14	t/m	18	april	2008.
Kostenindicatie:	t	1.400.	(excl.	toeslagen).
Aanmelden:	mail	naar	m.duparant@avs.nl

ESHA-conferentie 2008
thema:	The	conditions	of	leadership	in	Europe
Van	11	tot	13	september	2008	vindt	de	11e	ESHA-conferentie	
plaats,	dit	keer	in	Kopenhagen.	De	AVS	is	lid	van	ESHA	
(European School Heads Association),	een	organisatie	die	
activiteiten	ontwikkelt	om	contacten	tussen	schoolleiders	
in	Europese	landen	te	versterken.	Na	eerdere	succesvolle	
groepsreizen	rond	deze	Europese	schoolleidersconferentie	
kunt	u	opnieuw	deelnemen	aan	dit	evenement.	Op	het	pro-
gramma	staan,	naast	de	driedaagse	conferentie,	schoolbe-
zoeken	en	culturele	activiteiten.	De	reis	wordt	gepland	rond	
10	t/m	14	september	2008.	Zie	ook	www.virtimo.net/esha
prijsindicatie:	t	1.100	euro.	
aanmelden:	mail	naar	m.duparant@avs.nl

Reizen op maat
De	AVS	kan	bemiddelen	voor	scholen	en	besturen	die	spe-
cifieke	wensen	hebben	om	met	hun	directieteam	op	reis	
te	gaan.	Tijdens	de	reis	kunt	u	werken	aan	teambuilding	
en	specifieke	onderwijssituaties	onderzoeken.	Voor	
deze	mogelijkheden	en	een	offerte	op	maat	kunt	u	con-
tact	opnemen	met	Monique	Duparant,	tel.	030-2361010,	
m.duparant@avs.nl

Homestays
Een	homestay	is	een	één-op-één	uitwisselingen	met	school-
leiders	in	Europa	en	daarbuiten.
De	AVS	bemiddelt	voor	uitwisseling	op	individuele	basis.	
U	verblijft	enige	dagen	bij	een	buitenlandse	collega	thuis	en	
draait	intensief	mee	met	zijn	of	haar	dagelijkse	werkzaam-
heden	op	school.	Omgekeerd	brengt	uw	buitenlandse	collega	
op	een	ander	tijdstip	een	bezoek	aan	u	in	Nederland.	
meer informatie en inschrijven:	www.avs.nl	>	
Professionalisering	>	Internationaal	>	Homestays,	of	via	
Theo	van	den	Burger,	homestays@avs.nl.	
Op	het	AVS	Scholenportaal	kunt	u	ook	de	andere	(anonieme)	
aanmeldingen	bekijken.	Als	u	een	kandidaat	vindt	waarvan	
de	school	en	de	speciale	activiteiten	of	onderwijsvisie	u	aan-
spreken,	laat	het	de	AVS	dan	weten.	De	AVS	bekijkt	geregeld	
of	er	matches	te	maken	zijn	tussen	twee	aanvragen.	De	kos-
ten	zijn	laag.	Naast	een	retourticket	en	een	reisverzekering	
die	u	zelf	betaalt,	rekent	de	AVS	een	klein	bedrag	(t	75)	aan	
bemiddelingskosten	(alleen	bij	een	geslaagde	bemiddeling).

Meer weten?
Kijk	voor	meer	informatie	over	educatieve	AVS-reizen	en	
homestays	op	www.avs.nl	>	Professionalisering	>	
Internationaal	of	via	Belangenbehartiging	>	Internationaal.

vol geboekt
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> uw mening telt – webpoll

Over de grens
De	afgelopen	periode	heeft	u	via	het	AVS	Scholenportaal	kunnen	reageren	op	onderstaande	

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

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

[35%]

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

[11%]

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

[31%]

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

[23%]

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

Enkele reacties

Jan Nabben van de Zonnewijzer in Westerbeek  
koos voor optie 1: “Ik	ben	in	het	voorjaar	van	2007	naar	
Zweden	geweest.	Ben	daar	gevoed	door	gesprekken	met	
collega’s	over	buitenschoolse	opvang,	inclusief	onderwijs,	
schoolorganisatie	en	personeelsbeleid.	Niet	om	één-op-één	
over	te	nemen,	maar	het	helpt	zeer	zeker	om	mijn	mening	te	
vormen.”

J.R. Pekel van obs Commissaris Gaarlandt koos voor optie 4:
“Je	zult	echt	wel	dingen	leren	c.q.	ervaren,	maar	uiteindelijk	
zijn	het	gewoon	snoepreisjes.	Laten	we	het	geld	beter	
besteden!”

Rien Spies van cbs De Korenaar in Oostzaan koos voor 
optie 1: “Buitenlandse	studiereizen	helpen	om	het	eigen	
onderwijs	eens	door	een	andere	bril	te	aanschouwen.	
Het	draagt	bij	tot	paradigmawisseling.	De	buitenlandse	
situatie	zomaar	vertalen	is	zinloos.	Het	gaat	om	oplossingen	
bestuderen	in	andere	contexten.	Dat	leert	je	te	komen	

tot	eigen	creatieve	oplossingen.	Iedere	werknemer	in	het	
onderwijs	(leiding	én	leerkracht)	zou	die	kans	moeten	krijgen.	
Dat	levert	heel	veel	inspiratie	en	stof	voor	dialoog	op.”

Theo Arts van de Bisschop Jannsensschool in Tilburg  
koos voor optie 3: “Daar	waar	je	verrijking	kunt	vinden	moet	
je	het	halen,	maar	kijk	vooral	eerst	in	eigen	moestuin.”

Rick Matser van CBS De Tol in Zuidlaren koos voor optie 1:
“Mijn	bezoeken	aan	buitenlandse	collega’s	hebben	
daadwerkelijk	bijgedragen	aan	een	genuanceerdere	kijk	op	
het	eigen	schoolsysteem	en	ik	heb	zeer	veel	geleerd	van	
de	manier	waarop	schoolleiders	in	het	buitenland	omgaan	
met	allerlei	problematiek.	Daarnaast	geeft	het	me	elke	keer	
weer	enorm	veel	energie	om	collega’s	te	bezoeken	én	te	
ontvangen.	Aan	te	raden	voor	iedereen!	Het	sterkt	me	ook	in	
de	gedachte	dat	Nederlandse	schoolleiders	veel	intensiever	
zouden	moeten	samenwerken	in	Europa	om	de	belangen	van	
ons	beroep	beter	te	vertegenwoordigen	op	een	ander	niveau	
dan	alleen	het	Nederlandse!”

Harry Timmermans van De Dijck in Maassluis koos voor 
optie 4: “Het	geld	kan	beter	gebruikt	om	leerkrachten	gericht	
bij	collega`s	in	ons	eigen	land	te	laten	kijken.	Het	zijn	vaak	
snoepreisjes	voor	(bovenschoolse)	directeuren.”

Annelies Aalbers van de Paschalisschool in Wijchen koos 
voor optie 1:	“Ieder	land	heeft	zijn	eigen	geschiedenis	en	
visie	op	onderwijs.	Andere	inzichten	verruimen	de	kaders	
waarbinnen	ik	denk.”

Nieuwe webpoll

De	nieuwe	stelling	waarop	u	via	het	AVS	Scholenportaal	
kunt	reageren	luidt:	Het onderwijs krijgt de kans niet om 
innovaties echt als duurzame verandering neer te zetten.

•	 	Eens,	verandering	volgt	op	verandering.
•	 	Oneens,	je	hebt	het	zelf	in	de	hand	als	je	de	school	

daadwerkelijk	wilt	verbeteren.

Ga	snel	naar	www.avs.nl	en	geef	uw	mening! <
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> zo kan het ook

Les vanuit het ziekenhuis
Scholen	voor	primair	onderwijs	lopen	vaak	tegen	min	of	meer	dezelfde	problemen	–	of	kansen	–	

aan.	De	aanpak	daarvan	kan	uiterst	origineel	zijn	en	voor	meerdere	scholen	nuttig.	Kinderen	die	in	

het	ziekenhuis	liggen	bijvoorbeeld,	missen	lessen	en	kunnen	daardoor	een	achterstand	oplopen.	

Sinds	kort	krijgt	de	chronisch	zieke	Martijn	Veenhuijsen	op	vrijdag	les	in	zijn	eigen	klas,	vanuit	

het	ziekenhuis.	 tekst Ans Aerts

Martijn zit in groep acht van basisschool De Haven in 
Doetinchem en lijdt aan een stofwisselingsziekte. Elke 
vrijdag gaat hij voor behandeling naar het ziekenhuis. 
Zijn lessen mist hij dan. Emiel Jansen, leerkracht van 
Martijn: “We hebben wel naar oplossingen gezocht. 
Zo hebben we geprobeerd of hij na zijn behandeling 
in het ziekenhuis weer terug naar school kon komen, 
zodat hij nog een deel van de lessen kon volgen. Maar 
hij was dan zo moe dat dit gewoon niet lukte.” Sinds 
kort kan Martijn vanuit het Slingeland Ziekenhuis in 
Doetinchem toch bij de lessen ‘aanwezig zijn’. Het zie-
kenhuis bedacht hiervoor een e-learning project, waar-
door Martijn met behulp van een camera de lessen kan 
volgen. Dineke Beumer, pedagogisch medewerker van 
het Slingeland Ziekenhuis: “Op alle kamers waar kinde-
ren liggen zijn computers aanwezig, want het is natuur-
lijk belangrijk dat ze contact kunnen houden met 
de buitenwereld. Met het e-learning project wilde het 
ziekenhuis een extra stap zetten richting onderwijs.” 
De ING wilde het project graag sponsoren en QLiCT ver-
zorgde de automatisering.

Het ziekenhuis zocht contact met Scholengroep 
GelderVeste om scholen in Oost-Gelderland over het 
project te informeren. De Haven was de eerste school 
die meedeed. In het klaslokaal van Martijn hangt nu 
een speciale camera, die hij vanuit het ziekenhuis met 
zijn computer kan bedienen. De andere leerlingen 
kunnen met hem chatten of via de webcam met hem 
praten. Martijns gezicht kan worden geprojecteerd op 
het digitale schoolbord. Afgelopen december was de 
eerste proefles. De eerste ervaringen zijn positief. “De 
leerlingen en ook Martijn zelf zijn dolenthousiast. Het 
is een prachtige oplossing om op deze manier contact te 
houden met een zieke leerling. Hij hoeft geen lessen te 
missen en ook voor de andere leerlingen is het fijn dat 
hij toch bij de les aanwezig kan zijn”, aldus groepsleer-
kracht Jansen. “Bovendien kunnen zieke leerlingen op 
deze manier ook aan hun klasgenootjes laten zien en 
vertellen hoe het is om in het ziekenhuis te liggen”, vult 
Dineke Beumer aan.
Vanuit zijn ziekenhuisbed kan Martijn met de camera 
een totaalopname van de klas zien, maar hij kan ook 
beslissen om in te zoomen op bijvoorbeeld het school-
bord, de leerkracht of het kringgesprek. Hiervoor 
beschikt de camera over een aantal standaardinstellin-
gen. Martijn kan daarmee snel schakelen en hoeft niet 
steeds te zoeken met de camera.
De Haven probeert het systeem gedurende een aantal 
weken elke vrijdag uit. Ondertussen zullen er nog wat 
verbeteringen worden aangebracht. Ook andere scho-
len in de regio kunnen zich voor het e-learning project 
aanmelden. Op dit moment is er echter nog maar één 
camera beschikbaar. Beumer: “Dat komt omdat het een 
camera betreft met specifieke mogelijkheden, waardoor 
hij relatief duur is. Graag willen we in de toekomst 
meer camera’s hebben, maar daarvoor zijn we afhanke-
lijk van aanvullende sponsoring.” <

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

Martijn	Veenhuijsen	kan	vanuit	het	ziekenhuis	toch	les	

volgen	met	zijn	eigen	klas.
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Homo-emancipatie: 
   belangrijke rol voor onderwijs

Plasterk	publiceert	beleidsnotitie
Uit	proefprojecten	blijkt	dat	homo-emancipatie	relatief	onzichtbaar	is	of	overgelaten	wordt	aan	

geïnteresseerde	leerkrachten.	Het	zou	beter	zijn	als	bovenschoolse	directies	zich	ermee	zouden	

bemoeien,	inclusief	de	consequenties	voor	personeels-	en	arbo-beleid.	Het	ministerie	van	OCW	

financiert	de	komende	jaren	maatschappelijke	allianties	tussen	scholen,	gemeenten	en	lokale	

belangenorganisaties.	Schoolbesturen	kunnen	door	deelname	aan	deze	allianties	ondersteuning	

krijgen	bij	het	ontwikkelen	van	een	eigen	aanpak.	 tekst Peter Dankmeijer

Afgelopen decennia is de homotolerantie verbeterd. Het 
kabinet vindt dat er weliswaar veel is bereikt, maar dat 
de homo-emancipatie niet af is. Het hoofddoel van het 
kabinetsbeleid tot 2011 is het bevorderen van de sociale 
acceptatie van homoseksualiteit. Dit beleid is opgeno-
men in de nota ‘Gewoon homo zijn: lesbisch en homo-
emancipatiebeleid 2008-2011’. Het onderwijs speelt bij 
dit emancipatiebeleid een belangrijke rol. In 2008 is 2,5 
miljoen euro beschikbaar voor homo-emancipatie.
Op 18 februari aanstaande presenteert Empowerment 
Lifestyle Services, kenniscentrum op het gebied van sek-
suele diversiteit in het onderwijs, een brochure met tips 
voor beleid rond diversiteit en seksualiteit. De brochure 
‘Een roze draad in veiligheid op school’, sluit aan op het 
regeringsbeleid om sociale competenties, tolerantie en 
bespreekbaarheid van seksualiteit en homoseksualiteit 
in het onderwijs te ondersteunen. De mede door de 
AVS aanbevolen brochure richt zich zowel op school-
leiders in het primair als secundair onderwijs en geeft 
een kader en stappenplan voor hoe een locatiedirecteur 
vorm kan geven aan deze specifieke thema’s binnen een 
bredere aanpak van sociale competenties en veiligheid. 
Een rol van de bovenschoolse directie kan zijn om de 
locatiedirecteuren hierop aan te spreken.

Zelf verantwoordelijkheid nemen
De brochure is gebaseerd op proefprojecten in scholen 
en op ervaringen met schoolbegeleiding. Deze proefpro-
jecten vormden een cruciaal element in de homo-eman-
cipatiestrategie van het ministerie van OCW. Eén van 
de voornemens was om via proefprojecten uit te zoeken 
welk soort beleid door de school zelf effectief is voor 
het bevorderen van homo-emancipatie en veiligheid 
van homoseksueel personeel (en leerlingen). Voorheen 

werden de suggesties voor homo-emancipatie vooral 
aangedragen door belangenorganisaties. Deze leidden 
er echter niet toe dat scholen zelf verantwoordelijkheid 
namen voor het aanpakken van homodiscriminatie. 
Deze proefprojecten leverden ‘schooleigen’ suggesties 
op voor een aanpak van homo-emancipatie binnen bre-
dere kaders van veiligheid en openheid.
Uit de proefprojecten blijkt dat voor veel scholen deze 
thema’s relatief onzichtbaar zijn of overgelaten worden 
aan geïnteresseerde leerkrachten. Dat kan leiden tot een 
gering draagvlak en hobbyisme. Het zou beter zijn als 
bovenschoolse directies nadenken over hoe zij veiligheid 
in brede zin, maar ook intolerantie en discriminatie 
in meer specifiek opzicht, kunnen monitoren en welke 
consequenties dat heeft voor personeelsbeleid, arbo-
beleid en kaders voor het beleid van locaties.
Het ministerie financiert de komende jaren een pro-
gramma onder de naam ’Vrolijke scholen allianties’. 
Dit zijn maatschappelijke allianties tussen scholen, 
gemeenten en lokale belangenorganisaties. Gemeenten 
krijgen extra geld om discriminatie te bestrijden en 
homo-emancipatie te bevorderen. Schoolbesturen kun-
nen door deelname aan deze allianties ondersteuning 
krijgen bij het ontwikkelen van een eigen aanpak. <

> Meer	informatie	over	de	studiedag,	de	brochure	‘Een	roze	
draad	in	veiligheid	op	school’	en	de	allianties	is	verkrijgbaar	
via	Empowerment	Lifestyle	Services,	info@empower-ls.com
en	www.empower-ls.com. Meer	informatie	is	ook	ver	krijg-
baar	bij	Carine	Hulscher-Slot,	c.hulscher@avs.nl

> Peter	Dankmeijer	is	directeur	van	Empowerment	Lifestyle	
Services,	het	kenniscentrum	op	het	gebied	van	seksuele	
diversiteit	in	het	onderwijs,	en	deskundige	op	dit	terrein.

Kader Primair   Februari 2008  33



   Aanpak gedragsproblemen 
      in internationaal perspectief
Zorgplicht	en	financiering
Gedragsproblemen	impliceren	een	maatschappelijke	effect,	waar	ook	scholen	mee	te	maken	hebben.	

Nemen	ernstige	gedragsproblemen	bij	kinderen	en	jongeren	toe?	Alle	auteurs	van	empirisch	en	

(inter)nationaal	onderzoek1	zijn	het	erover	eens	dat	er	over	het	algemeen	geen	substantiële	stijging	

van	het	aantal	kinderen	en	jongeren	met	gedragsproblemen	is	waar	te	nemen,	dit	in	schril	contrast	

met	wat	er	in	de	publieke	opinie	aan	opvattingen	leeft.	 tekst Heike Sieber

Een aantal kanttekeningen is op zijn plaats om het ver-
schil tussen publieke opinie en uitkomsten van weten-
schappelijk onderzoek te duiden. 
Het onderzoek naar time trends2 is tot op vandaag nog 
erg beperkt; meer onderzoek is nodig om deze trends te 
bevestigen en te nuanceren. Daarnaast maken vermelde 
studies meestal gebruik van een vorm van rapportering 
van gedragsproblemen (door leerkrachten, ouders, 
betrokkenen). Er zijn echter andere uitkomsten als er 
specifieke problemen onderzocht worden: 

•  Tussen 1990 en 1998 is het aantal diagnoses van 
ADHD significant toegenomen. Dit is te wijten aan 
de toenemende bekendheid van het fenomeen, zoals 
op dit moment een toename herkent wordt van 
autismespectrumstoornissen; 

•  Ook jeugddelinquentie blijkt wereldwijd te zijn toe-
genomen in de laatste decennia, echter niet zozeer 
in aantallen delinquenten gemeten, maar door een 
stijgend aantal delicten. 

Dergelijke studies over tijdseffecten zeggen weinig tot 
niets over de behoefte aan professionele hulp voor leer-
krachten, ouders en opvoeders die te maken krijgen met 
kinderen met gedragsproblemen.

Groei terugdringen en alternatieven
Opvallend is dat zowel in Nederland als Vlaanderen 
naast een toename van het aantal leerlingen met ern-
stige gedragsproblemen de laatste jaren ook een toe-
name werd geconstateerd van het aantal meldingen in 
de jeugdzorg. Om deze tendens te remmen zijn in het 
onderzoek aanknopingspunten gegeven (korte en lange 
termijn preventies) die de groei van gedragsproblemen 

kunnen terugdringen. De genoemde aanbevelingen wor-
den vervolgens in verband gebracht met onderwerpen 
als indicatiestelling, financieringsmodellen en leerling-
gebonden budget. Enkele samenvattende beleidsaan-
bevelingen: 

1  Meer aandacht en middelen voor preventie van 
gedragsproblemen binnen de reguliere onderwijs-
settings. Preventies3:

•  investeren in competenties van leerkrachten en 
 draagkracht van leerkrachten/scholen;

•  investeren in basisopleiding van leerkrachten en 
directie en in schoolbeleid inzake vorming, training 
en opleiding;

•  adequate protocollering bij incidenten (ernstige 
 agressie, drugs, spijbelen, pestgedrag); 

•  investeren in de schoolcarrière van kinderen en 
 jongeren met een (ontwikkelings)stoornis (ADHD, 
autisme) of afkomstig uit maatschappelijk kwetsbare 
groepen (kansarmen, allochtonen) door de inrichting 
van (kleinschalige) ‘kantelprojecten’ die aansluiten bij 
de reguliere setting.

2  Indicatiestelling laten voorafgaan door een verkla-
ringsanalyse met daarin explicitering van diverse 
 factoren zoals: 

•  een analyse van onderwijsbeperkingen, schoolresul-
taten, handelingsverlegenheid en de balans tussen 
draaglast en –kracht in een school, en door het effect 
tijdig te evalueren;

•  laat deze indicatiestelling uitvoeren door diagnosti-
sche centra nabij de school van het kind, zodat ook de 
school- en regionale zorgcontext in rekening kunnen 
worden gebracht.
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3  Meer investeren in systematisch wetenschappelijk 
onderzoek naar practice based evidence4. De systematise-
ring van aanpakken geeft richtlijnen voor de preven-
tie van gedragsproblemen op scholen.

4  Afstappen van een eenzijdige inputfinancie-
ring en geleidelijk streven naar een throughput 
financieringsmodel.

Het voor dit artikel geraadpleegde rapport is het eind-
verslag van de onderzoeksopdracht ‘Toename leerlingen 
met gedragsproblemen in primair en voortgezet onder-
wijs. Een Nederlands – Vlaamse vergelijking’ van Prof. 
Dr. H. Grietens (juni 2006). U kunt het rapport down-
loaden op www.avs.nl > Onderwijs & Leerlingzorg > 

Zorgplicht. <

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

Noten
1	 	De	meest	grootschalige	studies	zijn	uitgevoerd	in	de	VS	en	het	

Verenigd	Koninkrijk.	Voor	Nederland	is	de	studie	van	Verhulst,	

Van	der	Ende	&	Rietbergen,	1997.	Voor	Vlaanderen:	Lootens,	

2005.

2	 	Om	de	vraag	naar	time effects	te	beantwoorden	zijn	

prevalentiegegevens	uit	bevolkingsgroepen	van	minstens	twee	

meetmomenten	nodig.

3	 	Zie	ook:	Advies	over	vroegtijdige	signalering	en	interventies	bij	

opvoed-	en	opgroeiproblemen,	rapport	Inventgroep.

4	 	Veel	scholen	hebben,	soms	via	trial and error,	manieren	

ontwikkeld	voor	kinderen/jongeren	met	gedragsproblemen	

en	hun	aanpak	werkt.	Deze	aanpak	zou	geëxpliciteerd	moeten	

worden	door	wetenschappelijk	onderzoek.
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Onderwijskwaliteit 
  asielzoekerskinderen 
zwaar onder druk
Politiek	komt	laat	in	actie

Iedereen	in	Nederland	heeft	zijn	mond	vol	over	integratie,	ook	de	politiek.	Je	zou	verwachten	

dat	de	politiek	volop	aandacht	schenkt	aan	het	onderwijs	aan	asielzoekerskinderen.	

Op	brandbrieven	van	onder	andere	asielzoekersschool	Prinsenbos	in	Gilze	(vanaf	begin	

2007)	en	op	noodkreten	van	de	belangenorganisatie	Landelijke	OnderwijsWerkgroep	voor	

Asielzoekers	en	Nieuwkomers	(LOWAN;	vanaf	voorjaar	2006,	naar	aanleiding	van	de	nieuwe	

gewichtenregeling)	heeft	staatssecretaris	Dijksma	echter	pas	onlangs	gereageerd.	Wat	is	er	

aan	de	hand?	 tekst Peter Hamers

Foto’s: Will Geurds
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Midden in de bossen, ruim drie kilometer van het kerk-
dorp Gilze (Noord-Brabant) voetballen kinderen. Hun 
huidskleur varieert van zwart tot allerlei tinten bruin, 
geel en wit. Het zijn kinderen van asielzoekers die basis-
school Prinsenbos van het gelijknamige asielzoekers-
centrum bezoeken. Er wordt ook gebadmintond. In een 
schraal winterzonnetje wekt het tafereel een camping-
sfeertje op. Binnen, in groep 4/5/6 van Angelique 
Frijters, tekenen en kleuren kinderen monsters. De 
meest prachtige en kleurrijke monsters worden aan juf 
Angelique getoond. Ook de tienjarige Yousef doet zijn 
uiterste best een mooi monster te tekenen en te kleuren. 
Yousef is nog geen acht maanden geleden vanuit een 
klein dorpje in de buurt van Bagdad naar Nederland 
gevlucht. Hij spreekt al goed Nederlands en heeft het 
uitstekend naar zijn zin op school. “De kerstvakantie 
duurde veel te lang; ik wilde weer graag naar school om 
te leren. Ik mis Irak niet, want daar zijn ze alleen maar 
aan het vechten. School is leuk; ik leer lezen en reke-
nen. Dat vind ik fijn.” Yousef is samen met zijn moeder, 
broertje en oma naar Nederland gekomen.

Schipbreukelingen
In de klas lijkt het wel of alle kinderen goed Nederlands 
praten. “Dat lijkt maar zo”, zegt Frijters. “De kinderen 
die het Nederlands nog niet beheersen hoor je gewoon 
niet, maar over het algemeen pikken bijna alle kinde-
ren het snel op. De kinderen leren ook veel van elkaar. 
Net is er weer een kindje uit Irak gekomen. De andere 
Irakese kinderen helpen hem. Voor de enkele leerling 
uit Iran is het een stuk moeilijker, maar ook die leert 
snel bij.” Frijters werkt al sinds het begin op Prinsenbos, 
al dertien jaar. Ze wil niet meer terug naar een regu-
liere basisschool. “Het is heel dankbaar werk. Ik zie elke 
dag kinderen opbloeien. Ik vind het fijn dat ik er een 
bijdrage aan kan leveren dat kinderen weer een veilige 
plek hebben en verder kunnen met hun leven.”
Met een mooie beeldspraak schetst locatiedirecteur Paul 
Evers de toestand van zijn leerlingen. “Onze leerlingen 
hebben schipbreuk geleden en lang op een woeste zee 
gedobberd met een rugzakje vol proviand dat steeds 
leger raakte. Wij zijn het eiland waar ze aanspoelden. 
Hier kunnen ze even op adem komen en hun rugzakje 
vullen, zodat ze er bij hun verdere tocht weer even 
tegenaan kunnen.”

Noodklok
Kinderen die jarenlang niet op school hebben gezeten, 
krijgen op Prinsenbos weer onderwijs. Voor de toe-
komstige integratie is het belangrijk dat kinderen de 
Nederlandse taal goed beheersen. Vanaf de eerste dag 
kunnen investeren in kinderen vergroot hun kansen 
in de toekomst en bevordert de integratie. Dit klinkt 
logisch en toch staat Prinsenbos sterk onder druk. 
Locatiedirecteur Evers luidt samen met zijn bestuur 
de noodklok. “In Den Haag hebben ze geen benul van 
alles wat hier dagelijks gebeurt. In Gilze hebben we 
voor het grootste gedeelte te maken met asielzoekers 
die rechtstreeks uit het buitenland komen. Een klein 
gedeelte bestaat uit kinderen die al een aantal jaren in 

Nederland op school hebben gezeten. Onze school is 
gespecialiseerd in het aanleren van de Nederlandse taal. 
Op dit moment komen de meeste van onze leerlingen 
uit Irak en Somalië. Verder laat het land van herkomst 
een grote verscheidenheid zien: China, Burundi, de 
voormalige Sovjet-Unie, Iran, Algerije, Nigeria, Armenië, 
Sierra Leone, Nepal, Kongo, Rwanda, Palestina, 
Afghanistan en Columbia. In de afgelopen vijf jaar 
waren er kinderen uit 43 verschillende landen!
De beginsituatie van elk kind is heel verschillend. Met 
alle kinderen is er iets aan de hand; doorgaans hebben 
ze traumatische ervaringen opgedaan. Door de veran-
deringen in vooral het onderwijsachterstandenbeleid 
en door de nieuwe gewichtenregeling kunnen wij onze 
exploitatie niet meer rond krijgen. De kwaliteit van het 
onderwijs aan deze kinderen staat daarom zwaar onder 
druk. Prinsenbos (en ook andere, vergelijkbare scholen) 
hebben een heel andere schoolsituatie dan ‘gewone 
basisscholen’. Normale onderwijsregels en -beleid uit-
voeren zijn hier bijna niet mogelijk en grijpen diep in 
de organisatie in. Het ministerie en de Inspectie vragen 
dat echter wel van ons.”

Nieuwe gewichtenregeling
Voor het onderwijs aan kinderen van asielzoekers heeft 
de gewijzigde gewichtenregeling grote consequenties, 
waarvoor de Onderwijsraad al in het voortraject van de 
herziening van de regeling waarschuwde. Het is onuit-
voerbaar het opleidingsniveau van de ouders te toetsen 
en het wordt ontkend dat deze doelgroepleerlingen een 
geïntensiveerd onderwijsprogramma van gemiddeld 1,5 
jaar nodig hebben, gericht op taal, traumaverwerking 
en cultuurovergang. De afgelopen jaren is in de praktijk 
gebleken dat een weging van 1.9 gedurende de periode 

”In Den Haag hebben ze geen 
benul van alles wat hier dagelijks 
gebeurt”, meent locatiedirecteur 
Paul Evers.
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van de opvang, aangevuld met middelen uit het besluit 
Onderwijs aan Vreemdelingen al ontoereikend was voor 
een kwalitatief voldoende onderwijsaanbod. In de oude 
regeling was deze doelgroep in de meeste gevallen stan-
daard 1,9. “Aanpassing van de gewichtenregeling”, zegt 
Evers, “leidt tot een personele reductie van minimaal 
30 procent en daarmee tot een groepsgrootte die verge-
lijkbaar is met een gemiddelde basisschoolklas (25 leer-
lingen). Dit maakt het geven van fatsoenlijk onderwijs 
aan al die verschillende kinderen die aanvankelijk geen 
Nederlands spreken, onmogelijk.”

Administratieve overlast
Evers constateert nog een ander probleem waar 
Prinsenbos mee worstelt. “De administratieve overlast 
van een sterk wisselde leerlingenstroom. In maart 2007 
schreven wij onze 4000e leerling in binnen 12,5 jaar. 
Een reguliere school met veertig leerlingen uit groep 
8 en veertig nieuwe kleuters doet hier honderd jaar 
over! Het voortdurend in- en uitschrijven van leerlin-
gen kost veel tijd. Een probleem is ook dat middelen 
uit het besluit Onderwijs aan Vreemdelingen alleen 
beschikbaar zijn voor leerlingen die korter dan een jaar 
in Nederland zijn. Voor leerlingen die onderworpen 
zijn aan veel schoolwisselingen of die op grond van 
juridische argumenten beschouwd worden als ‘niet 
aanwezig in Nederland’ gaat veel onderwijstijd verloren. 
Problemen worden vooruitgeschoven naar de reguliere 
basisschool, waar de kinderen na één jaar terechtko-
men. Daar waar de regeling wel van toepassing is, kan 
onze school aan het begin van het jaar niet anticiperen 
op mogelijke leerlingaantallen, deze wisselen steeds. 
Ook worden wij gedwongen de middelen op te souperen 
vóór de zomervakantie, omdat de middelen ingezet 
moeten worden in het lopende schooljaar.”

School opheffen
“Ook de procedures WSNS zijn bijna onuitvoerbaar”, 
gaat Evers verder. “Binnen korte tijd dienen wij infor-
matie te vergaren als een leerling niet optimaal functio-
neert. Zit ‘m dit in de hele situatie (sociaal-emotioneel, 
capaciteit of een combinatie) en hoe kunnen we de 
leerling binnen ons budget laten onderzoeken? De dos-
siervorming start pas in Nederland, terwijl regels bij 
WSNS veronderstellen dat er in de loop van de jaren al 
veel is verzameld. Middenin de procedure of tegen de 
tijd dat de leerling erkent is, vertrekt deze alweer naar 
een andere school.”

Evers zucht en ziet zich voor een onmogelijke keuze 
geplaatst. “We kunnen kiezen voor kwaliteit én enorme 
tekorten in de exploitatie of voor het vergroten van de 
aantallen, dus geen kwaliteit meer bieden én wellicht 
een sluitende begroting. Eén ding is zeker: onder de hui-
dige omstandigheden kan het openbaar onderwijs Gilze 
en Rijen niet voldoen aan de wettelijk voorgeschreven 
Zorgplicht voor de kinderen op de Prinsenbosschool. De 
gemeente overweegt dan ook de asielzoekerschool op te 
heffen.”

Mogelijke oplossing
Natuurlijk heeft Evers nagedacht over mogelijke oplos-
singen voor zijn probleem. “Het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) sluit contracten af met 
gemeenten op basis van kengetallen voor kinderen. 
Deze kengetallen moeten worden gekoppeld aan de 
aanwezigheidsaantallen van kinderen op een centrum 
en een onderwijsbegroting over meerdere jaren. Dan is 
beleid over meerdere jaren ook echt uitvoerbaar. In de 
kengetallen is sprake van 10 procent kinderen op een 
centrum met 750 bewoners. Voor ons betekent dat zo´n 
75 kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Op de reguliere tel-
datum 1 oktober (een momentopname) stelt het minis-
terie vast of het aantal leerlingen van de school klopt. 
De ministeries moeten het onderling eens worden over 
de verdeling van een mogelijk afwijkend cijfer. Voor ons 
heeft het als voordeel dat fluctuaties in kinderaantal-
len gedurende de afgesproken periode op school geen 
invloed hebben. Het geeft ons de mogelijkheid minder 
ad hoc en meer structureel te bouwen aan een moge-
lijke toekomst van deze kinderen in Nederland.” <

Meer weten?
Voor	het	ter	perse	gaan	van	deze	Kader	Primair	heeft	
staatssecretaris	Dijksma	contact	opgenomen	met	Prinsenbos	
en	een	gesprek	gepland	waarin	Evers	zijn	problematiek	
nogmaals	persoonlijk	heeft	toegelicht.	De	AVS	houdt	u	op	de	
hoogte	van	de	uitkomsten	hiervan.	

Reageren?	Mail	naar	avsartikel.prinsenbos@
obsdewildschut.nl	(t.a.v.	Paul	Evers).	
Zie	ook:	www.lowan.nl
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Simulatietool	en	spel	haken	in	op	nieuwe	kabinetsplannen

De	reken-	en	taalvaardigheid	binnen	vier	jaar	aanzienlijk	verbeteren;	dat	is	de	globale	strekking	

van	de	Kwaliteitsagenda	PO	van	Sharon	Dijksma.	Daarnaast	kreeg	de	staatssecretaris	groen	

licht	van	de	Kamer	voor	de	invoering	van	Passend	onderwijs.	Deze	plannen	hebben	onderlinge	

raakvlakken.	Bestuur,	schoolleiders	en	leerkrachten	van	Stichting	Katholiek	Onderwijs	Noord	

Oost	Twente	(KONOT)	bereiden	zich	erop	voor.	 tekst Daniëlle Arets

In de kwaliteitsagenda wordt weliswaar duidelijk dat 
het niet primair om taal- en rekenen gaat en dat het 
wenselijk is om bijvoorbeeld meer te focussen op ach-
terstandsleerlingen, maar over Passend onderwijs wordt 
niet gerept. Dat is opmerkelijk, omdat beide gebieden 
elkaar raken. “Je moet focussen op de vraag waarom 
kinderen een achterstand oplopen, wil je de reken- en 
taalachterstand kunnen wegwerken”, aldus Leo Bode, 
algemeen directeur van KONOT.
“Scholen zijn niet langer instituten met slechts een 
educatieve taak; ook het bieden van voor- en naschoolse 
opvang, het organiseren van jeugdhulpverlening en 
samenwerking op terrein van leerlingenzorg (WSNS) 
staat sinds een paar jaar op onze takenlijst. Veel scho-
len hebben dit takenpakket nog maar net op de rails 
en nu komen er weer nieuwe taken bij, waaronder de 
Zorgplicht. Dan moet je als bestuur goed nadenken hoe 
je de veranderingen gaat doorvoeren, zonder je team 
nog zwaarder te belasten. Dat betekent dat het hele 
team betrokken moet worden bij de veranderingen.”
Door het veranderde Inspectietoezicht krijgen scholen 
bovendien steeds meer verantwoordelijkheid over het 
bewaken van hun eigen kwaliteit. Bode: “Toevallig 
hebben we deze week de Inspectie over de vloer gehad 
en gesproken over het vergroten van intern toezicht 
en dan met name ook gericht op de kwaliteitsagenda 
en Passend onderwijs. Je moet voor elk kind een goed 

systeem hebben en erop toezien dat de opbrengsten 
voldoende zijn. We hebben nu zelf een kwaliteitsmoni-
tor waarbij elke school jaarlijks gegevens invult over de 
behaalde resultaten. Voor het verbeteren van de taal- en 
rekenprestaties geven die cijfers een redelijk goed beeld, 
maar om te toetsen of we ieder kind, ook de kinderen 
die speciaal onderwijs volgen, voldoende kwaliteit bie-
den, zijn de cijfers niet afdoende. Daarvoor hebben we 
een ander systeem van monitoren nodig.”

Stichting KONOT koos er vanuit deze behoeften voor om 
met behulp van de simulatietool ‘Kind op de gang’ en 
het spel ‘Uitgedaagd’ respectievelijk met Passend onder-
wijs en kwaliteit aan de slag te gaan. Deze werkvormen, 
bedoeld om met elkaar in discussie te gaan, zijn ontwik-
keld om scholen te helpen bij het aangaan van deze 
nieuwe uitdagingen.

Zorgprofiel bepalen
“Een intuïtieve manier die duidelijk maakt wat we al 
goed doen en wat we als team kunnen verbeteren”, 
zo omschrijft Bode de simulatie ‘Kind op de Gang’. 
Maar liefst 23 scholen van KONOT namen eraan deel. 
Het spel is erop gericht om de bekwaamheden van het 
personeel in kaart te brengen en op basis daarvan het 
zorgprofiel van een school te bepalen en vorm te geven 
aan beleidsontwikkeling voor adaptief onderwijs. Wat 

Kwaliteit en passend onderwijs 
  spelenderwijs verbinden
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kan de school al aan, welke hulp is eventueel nodig, is 
er genoeg expertise en wat wil het personeel? Hiermee 
wordt een aanzet gemaakt voor schoolbeleid voor zorg-
leerlingen en ontstaat draagvlak voor adaptief onder-
wijs en integratie. Aan het eind van de sessie wordt een 
plan van aanpak en/of verbeterplan opgesteld. Bode: 
“De spelvorm is een manier om met elkaar tot een 
goed gesprek te komen. Bovendien geeft het inzicht in 
de angsten en knelpunten omtrent de nieuwe richt-
lijnen om onderwijs voor ieder kind te bieden. Zo zijn 
veel leerkrachten bang dat we alle kinderen moeten 
opvangen en dat ze bijvoorbeeld gebarentaal moeten 
leren. Aan de hand van het spel hebben we gekeken 
welke school binnen het samenwerkingsverband zich 
het beste op welke problematiek kan toeleggen. De 
ene school kan zich dan specialiseren op slechthoren-
den en daar de nodige specialisten voor aantrekken, 
terwijl de andere school zich richt op kinderen met 
gedragsproblemen.”

Ook Eyte de Vries, schooldirecteur van de Willibrord-
school (onderdeel van KONOT) beaamt hij dat het spel 
duidelijk visualiseert waar de knelpunten liggen. “We 
hebben op onze school lang gesproken over de vraag 
of we ook cluster-3 (leerlingen met verstandelijke en/of 
lichamelijke beperkingen en langdurig zieke kinderen) 
en cluster-4 kinderen (leerlingen met ernstige gedrags-, 
ontwikkelings- of psychiatrische problemen) moeten 
opnemen. Wat zijn de grenzen van de zorg aan kinde-
ren? Maar ook: hoe zorg je ervoor dat je de belastbaar-
heid van je team gezond houdt? In een klas met 26 kin-
deren kunnen niet nog drie zorgkinderen terecht; daar 
moet je andere vormen voor vinden.”

Kwaliteit: een zorg apart
Behalve de simulatietool ‘Kind op de gang’ heb-
ben diverse scholen binnen KONOT ook het spel 
‘Uitgedaagd’ gespeeld. Dit spel richt zich, als logisch 
vervolg op ‘Kind op de gang’, op het analyseren/toetsen 
van de kwaliteitszorg op school en het mogelijk verbe-
teren daarvan. “Het spel leidde op de Willibrordschool 
tot het besluit om verder te gaan met het aanbieden 
van adaptief onderwijs”, vertelt directeur De Vries. 
“We bieden nu al onderwijs op maat en proberen het 
zelfstandig werken van kinderen te stimuleren. Voor 
dat laatste werken we met drie niveaus: een basis-, een 
herhalings- en een verrijkingsniveau. Door de scherpe 
vragen die het simulatiespel aanboort werden we er ons 
van bewust dat we aan dat hoogste niveau meer aan-
dacht moeten besteden en daar ook meer materialen 
voor nodig hebben, waaronder nieuwe computers. We 
hebben die nieuwe hardware hard nodig om nieuwe, 
uitdagende software voor onder andere hoogbegaafde 
kinderen te kunnen draaien.” Het rekenonderwijs aan 
meerbegaafde leerlingen was dan ook het onderwerp 
van de zelfevaluatie, die volgde op beide spelen.
Intern begeleider Joke Wiegink vult aan: “We dach-
ten als team eigenlijk al dat we het best goed deden. 
Het spel heeft ons daarin bevestigd, maar ook gewe-
zen op zaken die nog beter kunnen, zoals afspraken 

op papier ook daadwerkelijk in de praktijk brengen. 
Handelingsplannen en andere planningen bijvoorbeeld 
worden namelijk nogal eens ‘verstoord’ door ad hoc 
zaken (kind ziek, et cetera). Je moet er alert op zijn dat 
je daardoor niet laat afleiden van gemaakte plannen 
en afspraken. Ook is het duidelijker geworden waar 
we als team ondersteuning bij kunnen gebruiken. 
Voor het BOOM-traject (Beter Onderwijs Op Maat), dat 
betere doorgaande leerlijnen stimuleert, kijken we nu 
bijvoorbeeld over elkaars schouders in de verschillende 
groepen en springt de schoolbegeleidingsdienst bij. We 
werken aan adaptief onderwijs; als leerkracht wil je al 
die zorg kunnen bieden die leerlingen nodig hebben 
(onderwijs op maat) en tegemoet komen aan hogere 
kwaliteitseisen, maar je moet keuzes maken.”

Basis gelegd
De uitkomst van de beide spelen was de basis voor het 
traject van zelfevaluatie dat binnen KONOT is gestart. 
Algemeen directeur Bode is ervan overtuigd dat dit 
‘spelend leren’ een goede manier is om de werkvloer te 
betrekken bij de Kwaliteitsagenda PO. “De kwaliteitsa-
genda en passend onderwijs moeten niet alleen op 
bovenschools niveau aan de orde zijn. Veranderingen 
kun je alleen bereiken als je hele team erin gelooft. 
Bovendien is dit een leukere en spannendere manier 
van werken. Na twee uur vergaderen is iedereen 
doodop; na twee uren (simulatie)spel zit je boordevol 
energie.”

KONOT kreeg subsidie van het PO Platform Kwaliteit en 
Innovatie voor zowel het traject van zelfevaluatie/colle-
giale consultatie als wel voor het spel ‘Kind op de gang’. 
Bode: “We willen proberen of we in Twente de status 
van experimentregio kunnen krijgen. Als dat lukt, gaan 
we volgend jaar al aan de slag met het realiseren van 
een goed onderwijsarrangement. “In het verleden kwam 
het nog wel eens voor dat we de instelling hanteerden 
dat de resultaten er niet zo toe deden. Als het kind het 
maar naar zijn zin heeft, dat was het adagium, met 
name als het ging om probleemkinderen. Nu willen we 
voorkomen dat kinderen niet alleen een probleem heb-
ben met hun handicap, maar ook nog eens met slecht 
onderwijs. Dat experiment willen we graag aangaan!” <

Meer weten?
De	simulatietool	‘Kind	op	de	Gang’	is	ontwikkeld	door	
de	AVS,	‘Uitgedaagd’	door	de	KPC	Groep.	Kijk	voor	meer	
informatie	over	‘Kind	op	de	gang’	op	www.avs.nl	>	
Werkgeverszaken	>	Producten.	Over	‘Uitgedaagd’	
leest	u	meer	op	www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	
Onderwijs	&	Leerlingzorg	>	Kwaliteit	(Oudere	artikelen	en	
documenten).	U	kunt	hierover	ook	contact	opnemen	met	
de	AVS,	Heike	Sieber	(h.sieber@avs.nl)	en	Gerda	Leeuw	
(g.leeuw@avs.nl).
De	Kwaliteitsagenda	PO	‘Scholen	voor	morgen’	vindt	u	
op	www.avs.nl	>	Werkgeverszaken	>	Onderwijs	&	
Leerlingzorg	>	Kwaliteit.
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Begeleiding
      bij ziekteverlof
Aanpak	tijdens	de	eerste	twee	ziektejaren

Het	gebeurt	regelmatig	dat	een	school	de	begeleiding	van	een	zieke	werknemer	te	laat	opstart.	

Hierdoor	bestaat	het	risico	dat	werkgever	en	werknemer	elkaar	snel	uit	het	oog	verliezen	en	het	

staat	een	soepele	terugkeer	op	school	in	de	weg.	Om	een	zieke	werknemer	optimaal	te	kunnen	

begeleiden	tijdens	zijn	of	haar	ziekteverlof	en	de	mogelijkheden	zo	goed	mogelijk	te	benutten,	

is	het	zaak	om	zo	vroeg	mogelijk	met	deze	werknemer	om	de	tafel	te	gaan	zitten.	Belangrijk	is	

om	als	leidinggevende	zelf	het	contact	met	de	zieke	te	onderhouden	en	dit	niet	‘uit	te	besteden’.	

Eenmaal	uitbesteed	is	het	namelijk	lastiger	om	de	regie	op	het	proces	van	‘werken	aan	de	

terugkeer’	weer	in	handen	te	krijgen. tekst Jannita Witten i.s.m. Loyalis

Zodra duidelijk is dat het niet om een griepje gaat, 
maar dat er meer aan de hand is, luidt het advies om 
het niet ‘aan te kijken’ maar meteen actie te onder-
nemen. Deze actie bestaat uit het volgende:

Contact met de Arbo-arts en overleg over de  
te ondernemen actie 
Geef de Arbo-arts informatie over de situatie en vraag 
hem antwoord te geven op vragen als: ‘Is er een medi-
sche noodzaak voor verzuim? Is behandeling (nu) moge-
lijk? Wat kan ik als leidinggevende in dit verband wel en 
beter niet doen? Is het in het belang van spoedig herstel 
en terugkeer in het werk mogelijk om de zieke bepaalde 
taken (klussen) te laten uitvoeren? Welke?’ 
Ook is het van belang te weten of contact door collega’s 
wel of niet wenselijk/mogelijk is. Bijvoorbeeld in ver-
band met het overnemen van werkzaamheden. Dit soort 
vragen kan de leidinggevende echter het best zelf aan 
de zieke stellen.

> sociale zekerheid
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Regelmatig contact met de zieke werknemer
Belangrijk hierbij is dat er vertrouwen bestaat tussen 
leidinggevende en werknemer. Het is belangrijk dat de 
direct leidinggevende hier een centrale positie in krijgt. 
Dit is de meest aangewezen persoon om dit contact te 
onderhouden. Hij of zij is namelijk diegene met wie de 
werknemer feitelijk contact had voor het ziekteverlof 
en die de omstandigheden zowel op het werk als privé 
het beste kent. Ook is het belangrijk dat de zieke werk-
nemer door dit contact voeling houdt met de school en 
de ontwikkelingen binnen de school. De drempel om 
terug te keren wordt hiermee laag gehouden dan wel 
verlaagd. Uiteraard kan het in een conflictsituatie een 
overweging zijn om de contacten juist niet via de direct 
leidinggevende te laten verlopen. 

Plan van aanpak opstellen  
Na acht weken ziekte wordt er een plan van aanpak 
opgesteld. Concretiseer dit plan en wees creatief. Indien 
duidelijk is dat de werknemer binnen de eigen organisa-
tie niet kan worden gereïntegreerd, bijvoorbeeld omdat 
de organisatie te klein is of er te weinig differentiatie in 
functies mogelijk is, ligt het voor de hand om eerder te 
kijken naar mogelijkheden buiten de school (reïntegra-
tie tweede spoor). 

Vinger aan de pols houden/evalueren
Houd de vinger aan de pols bij de uitvoering van het 
plan van aanpak, evalueer dit regelmatig met de werk-
nemer. Spreek een frequentie af en start hier zo snel 
mogelijk mee. Als er regelmatig contact met de Arbo-
arts nodig is, sluit dan regelmatig met deze kort om de 
actuele situatie en mogelijkheden als input voor verdere 
acties te nemen.

Eerstejaars evaluatie
Na het eerste jaar is er vaak meer zicht op de mogelijk-
heden en de onmogelijkheden van de werknemer en 
van de organisatie. Op dat moment kan het plan van 
aanpak aangepast worden. De eerstejaars evaluatie 
kan ook aanleiding zijn om een deskundigenoordeel 
van UWV aan te vragen. Daarin kan dan bijvoorbeeld 

gevraagd worden naar de mogelijkheden van  passende 
arbeid en of de reïntegratie-inspanningen wel de juiste 
zijn.
Uit jurisprudentie blijkt dat van een werkgever een 
wezenlijke inspanning wordt gevraagd om in het eerste 
ziektejaar passende arbeid en in het tweede ziekte-
jaar gangbare arbeid aan te bieden. Door UWV wordt 
dit beoordeeld na twee ziektejaren en het dient als voor-
waarde om een zieke werknemer na twee jaar ziekte 
te ontslaan.

Belangrijk is dus dat de werkgever en direct leidingge-
vende zoeken naar mogelijkheden: binnen de school en 
binnen het bestuur. Welke vacatures doen zich voor? Zijn 
deze vacatures passend of gangbaar voor de  werknemer? 
Zijn er andere schoolbesturen in de regio met vacatures? 
Belangrijk is om niet alleen in functies of vacatures te 
denken. Zeker in het begin van een reïntegratieproces 
is het van belang te zoeken naar uiteenlopende moge-
lijkheden om de medewerker in kwestie weer geleidelijk 
met werk te belasten en te zoeken naar een (nieuw) even-
wicht. Dit betekent dat er ook gezocht mag/moet worden 
naar werkzaamheden/klussen/taken boven of naast de 
bestaande formatie. Als de zieke medewerker in staat is 
om deze activiteiten uit te voeren, kunnen geleidelijk 
stappen worden gezet naar structurele inzet en kan in 
termen van functies of vacatures worden gedacht. <

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

zekerheid	en	personeelsbeleid).	Tevens	is	zij	gecertificeerd	
functiewaardeerder.

Nieuw	onderwijspersoneel	nodig?
Laat	het	weten	aan	6.000	lezers!

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

Plaats	ook	een	vacature	in	Kader	Primair	en/of	Kadernieuws!	Neem	contact	op	met	Recent,		
tel.	020-3308998,	info@recent.nl	of	kijk	op	www.recent.nl. NB:	gratis	doorplaatsing	mogelijk	
naar	www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

In conflictsituaties kan het een 
overweging zijn de contacten juist 
niet via de direct leidinggevende 
te laten verlopen.
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De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwa-
liteit van de leerkracht. Is dit een cliché? Zeker! Is het 
waar? Absoluut! Het is vooral de leerkracht in de klas 
die in dat directe contact met de leerling – mede – het 
verschil uit kan maken tussen een vier, het zesje van 
Balkenende of een acht. Het is de leerkracht in de klas 
die de leerling niet alleen een vak leert, maar hopelijk 
ook enthousiasmeert en inspireert.

De leerkracht kan zijn werk echter alleen maar goed 
doen als hij een goede schoolleider heeft, die ook 
enthousiasmeert en inspireert. Die niet alleen vergadert 
met het bestuur, personeel aanneemt en ervoor zorgt 
dat de financiën op orde zijn, maar die ook echt luistert 
naar zijn mensen. Die draagvlak creëert en samen met 
zijn team werkt aan de verbetering van het onderwijs.
Onlangs bezocht ik een expertmeeting over rekenschap. 
Een van de experts haalde een onderzoek aan, waaruit 
blijkt dat de Nederlandse schoolleider zichzelf niet 
primair verantwoordelijk acht voor de kwaliteit van het 
onderwijs op zijn school. ‘Dat zal toch niet waar zijn?’, 
dacht ik bezorgd. Maar ik had het goed gehoord. De 
Nederlandse schoolleider vindt dat hij teveel bureau-
cratie over zich heen krijgt. Dat de overheid teveel 
maatschappelijke problemen op het bordje van zijn 
school legt. Hij vindt dat hij te weinig geld heeft om het 

allemaal waar te maken. En dus vindt hij dat hij niet 
zelf primair verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor de prestaties van zijn school. Ook de Nederlandse 
leerkracht voelt zich niet meer zelf verantwoordelijk 
voor de schoolprestaties van zijn leerlingen. Wat hebben 
de schoolleider en de leerkracht gemeen? Het idee dat 
zij geen grip meer hebben op de eigen professionaliteit. 
Het vak heeft te weinig status, het salaris is te laag, de 
werkdruk is te hoog, de waardering is gering, het res-
pect ontbreekt en allerlei maatschappelijke problemen 
zijn de klas in geslopen. Hoe anders is het in sommige 
ons omringende landen. Daar vinden schoolleiders en 
leerkrachten dat zij de eersten zijn die mogen worden 
aangesproken als het fout gaat. Maar laten dat nou net 
landen zijn waar zij wel voldoende respect en waarde-
ring krijgen...

En dus moet er in het onderwijs iets veranderen. En 
daarom ben ik blij met het rapport van de commissie 
Rinnooy Kan, waarin een samenhangend pakket aan 
maatregelen wordt gepresenteerd om de positie en de 
professionaliteit van de leerkracht én de schoolleider 
op te krikken. En niet alleen omdat het lerarentekort 
straks echt gaat toeslaan, maar ook omdat onze kinde-
ren de beste onderwijsprofessionals verdienen. Als het 
kabinet, de Tweede Kamer en het onderwijsveld hierin 
samen de komende tijd de eerste belangrijke stappen 
willen zetten, dan is er niet alleen heel veel geld nodig, 
maar ook een cultuuromslag in het onderwijs. Want de 
deuren van je klas open gooien en kritisch naar jezelf 
kijken, is men in het onderwijs nog weinig gewend. Wat 
mij betreft wordt het wel eerlijk oversteken: wij leveren 
het benodigde geld, u levert de benodigde kwaliteit. 
Zullen we elkaar daarop aanspreken? <

“De overheid moet samen met 
schoolleiders ‘plusklassen’ 
voor hoogbegaafde kinderen 
mogelijk maken, gekoppeld aan 
gewone basisscholen.”

Politici	laten	in	Kader	Primair	hun	licht	schijnen	op	de	

gebeurtenissen	in	onderwijsland.	Deze	maand	het	woord	aan	

Ineke Dezentjé Hamming,	woordvoerder	Onderwijs	in	de	

Tweede	Kamer	namens	de	VVD.

> politieke column

‘Hoogbegaafdheid als opgave’
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School	for
Leadership

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

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

Trainingen & opleidingen
Februari	2008	

Opleiding/training	 Data	 Consultant/adviseur

Kweekvijver	 6	februari	 Jan	Tolhuijs•	

Je	tweede	levenshelft,	een	investering	waard	 7	februari	 Anita	Burlet•	

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

Succesvol	generatiemanagement	 8	februari	 Magda	Snijders•	

Startende	directeuren	(2e	reeks)	 8	februari	 Heike	Sieber•	

Reflecteren	over	reflectie	 12	en	13	februari	 Jos	Hagens•	

Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	 14	februari	 Jan	Tolhuijs•	

Maart	2008

Opleiding/training	 Data	 Consultant/adviseur

De	juiste	interim-manager	op	de	juiste	plaats	 4	maart	 Trieneke	van	Manen•	

Geen	smoezen	meer,	ontdek	je	talent	 4	en	11	maart	 Pauline	Boogerd•	

Mediation	 4	maart	 Anita	Burlet•	

Financiële	verantwoording	 5	maart	 Carlo	Juffermans•	

Beginnen	met	persoonlijk	leiderschap	 5	en	6	maart	 Magda	Snijders•	

Middenmanagement	 5	maart	 Trieneke	van	Manen•	

Op	weg	naar	excellent	schoolleiderschap	 6	maart	 Jan	Tolhuijs•	

Tussen	leiderschap	en	management	 7	maart	 Tom	Roetert•	

Opvoedingsdilemma’s	en	pedagogische	stijlen	 11	maart	 Jos	Hagens•	

Leidinggeven	aan	bovenschoolse	en	complexe	organisaties	 11	en	12	maart	 Anita	Burlet•	

Kweekvijver	 12	maart	 Jan	Tolhuijs•	

Thema-tweedaasge	Kwaliteit	 12	en	13	maart	 Jos	Hagens•	

Verbeter	uw	persoonlijk	functioneren	 13	en	14	maart	 Pauline	Boogerd•	

Stressmanagement,	preventie	en	reductie	 13	maart	 Magda	Snijders•	

Human	Dynamics	deel	1	 13	en	14	maart	 Anita	Burlet•	

Directeur:	waardige	gesprekspartner	 13	maart	 Calro	Juffermans•	

Startende	directeuren	(2e	reeks)	 14	maart	 Heike	Sieber•	

Succesvol	onderhandelen	 18	en	19	maart	 Tom	Roetert•	

Wat	ben	ik	als	ik	intern	begeleider	ben?	 20	maart	 Jos	Hagens•	

Omgaan	met	verschillen	 20	maart	 Jan	Tolhuijs•	

Gesprekstechnieken	vanuit	moed	en	betrokkenheid	(deel	2)	 26	maart	 Magda	Snijders•	

(onder	voorbehoud)

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

Nieuwe managementopleidingen po
Najaar	2008	start	de	AVS	samen	met	Interstudie	NDO	met	nieuwe	
managementopleidingen	voor	het	primair	onderwijs,	gericht	op	
de	persoonlijke	ontwikkeling	en	het	individuele	opleidingsprofiel	
van	de	deelnemers.	Deze	opleidingen	vervangen	de	voormalige	
Leergangen:

•	 Kweekvijver
•	 Adjunct-directeur/bouwcoördinator
•	 Eénjarige	opleiding	Directeur
•	 Tweejarige	opleiding	Directeuren

Binnen	de	nieuwe	managementopleidingen	zijn	trajecten	
ontwikkeld	voor	de	verschillende	leidinggevende	functieniveaus:	
middenmanager,	schoolleider	en	bovenschools	manager.	Op	elk	
functieniveau	zijn	drie	verschillende	sporen	mogelijk:	1.	Oriënteren	
2.	Ontwikkelen	3.	Ontplooien.	Afhankelijk	van	opleiding,	ervaring	
en	competenties	kunnen	deelnemers	instromen	in	een	traject	op	
een	bepaald	niveau.	Een	middenmanager	kan	zich	bijvoorbeeld	

oriënteren	op	het	schoolleiderschap	en	zich	daarnaast	verder	
ontwikkelen	en	ontplooien	als	middenmanager.	Vormen	van	
assessment	maken	deel	uit	van	de	trajecten.	De	NSA-competenties	
zijn	richtinggevend	voor	de	inhoud	en	de	eindtermen.	De	trajecten	
voldoen	aan	de	eisen	voor	het	keurmerk	registeropleidingen.

informatiebijeenkomsten	(kosteloos):	
28	maart	(14.00	–	16.00	uur)	De	Nieuwe	Buitensociëteit	Zwolle
3	april	(19.30	–	21.30	uur)	Interstudie	Arnhem
11	april	(14.00	–	16.00	uur)	De	Oranjerie	Roermond
25	april	(14.00	–	16.00	uur)	Hilton	Hotel	Rotterdam
16	mei	(14.00	–	16.00	uur)	NH-Hotel	Utrecht.	

aanmelden:	Sonja	Westerman,	
sonja.westerman@interstudie-ndo.nl	
meer informatie:	Henk	de	Jonghe,	
henk.de.jonghe@interstudie-ndo.nl

Centrale	inleiding:	Sharon	Dijksma
Plenaire	sessies:	Marc	Cornelissen,	Marcel	van	Herpen,	David	
Hopkins,	Fred	Korthagen,	Frans	Nauta	en	Ellen	Söentken.	

Keuze	uit	23	workshops	en	themagesprekken.	

Kijk	voor	meer	informatie	en	inschrijven	op	www.avs.nl	

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

De houdbaarheid van onderwijs
Duurzaam leren, duurzaam leiderschap, duurzame school

goed onderwijs door goed management

AVS-congres	•	11	april	2008	•	Nieuwegeins	Business	Center
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> Symposium

Homo-emancipatie
Op	18	februari	organiseert	Empowerment,	kenniscentrum	sek-
suele	diversiteit	in	het	onderwijs,	een	symposium	in	Utrecht	
over	de	vraag	of	homo-emancipatie	verplicht	moet	worden	
op	scholen.	Het	is	een	bekend	feit	dat	scholen	zeer	aarzelend	
staan	tegen	specifieke	aandacht	voor	homo-emancipatie;	
de	weerstand	tegen	meer	regelgeving	voor	scholen	is	groot.	
Empowerment	en	het	APS	hebben	de	afgelopen	jaren	met	scho-
len	geëxperimenteerd	rond	de	integratie	van	homobeleid	in	bre-
der	beleid	omtrent	sociale	veiligheid.	Er	is	nu	nieuwe	informatie	
beschikbaar	over	de	vraag	hoe	impliciet	of	expliciet	het	beleid	
zou	moeten	zijn.	Op	18	februari	presenteren	Empowerment,	het	
APS	en	de	Rutgers	Nisso	Groep	de	werkwijze	op	scholen,	de	
resultaten	van	het	effectonderzoek	en	een	boekje	met	tips	voor	
schoolmanagers.	Meer	informatie:	www.empower-ls.com (zie	
ook	pag.	33).	Aanmelden:	info@empower-ls.com

> Webexpeditie

Wie ben jij?
Jaarlijks	organiseert	wereldtijdschrift	Samsam	–	een	multime-
diaproject	voor	de	bovenbouw	van	het	basisonderwijs	–	een	
webexpeditie	voor	leerlingen	om	hen	nieuwsgierig	te	maken	
naar	het	leven	van	kinderen	in	ontwikkelingslanden.	‘Wie	ben	
jij?’	is	de	webexpeditie	van	2008.	Kinderen	uit	de	bovenbouw	
kunnen	van	6	maart	tot	6	april	volgen	hoe	vier	Nederlandse	
kinderen	kennis	maken	met	leeftijdgenoten	in	de	Indiase	
megastad	Bombay.	De	expeditie	is	een	multimediaproject	met	
TV-uitzendingen	(SchoolTV,	Teleac/NOT),	een	DVD,	een	eigen	
website	(www.samsam.net),	een	gratis	verspreid	magazine	
(Bombayspecial	Samsam)	en	een	handleiding.	Om	aan	de	web-
expeditie	deel	te	nemen	heeft	een	klas	alleen	enkele	pc’s	met	
internetverbinding	nodig.	Leerlingen	kunnen	op	de	website	
onder	meer	achtergrondinformatie	opzoeken	en	via	het	spel	
‘Wie	ben	jij?’	kennis	maken	met	de	Indiase	kinderen.	
Meer	informatie	en	aanmelden:	Samsam,	Liesbeth	Schouten,	
tel.	020-568	8440.

> Vakbeurs

Onderwijs & ict 2008
Meer	weten	over	de	nieuwste	ontwikkelingen	op	het	gebied	
van	onderwijsvernieuwing	en	ict?	Hoe	integreer	je	nieuwe	ict-
oplossingen	in	de	dagelijkse	(les)praktijk?	Welke	systemen	
zijn	er?	Waar	moet	je	op	letten	bij	de	aanschaf?	Wat	past	bij	de	
organisatie?	Bezoek	op	4	en	5	maart	in	de	Jaarbeurs	Utrecht	
‘Onderwijs	&	ict	2008’,	een	nieuwe	gespecialiseerde	vakbeurs	
voor	ict-toepassingen	en	diensten	in	het	onderwijs.	Met	een	
Digitaal	Kennisplein,	de	uitreiking	van	de	COS	Awards	en	een	
reeks	seminars	en	workshops.	Tijdens	de	vakbeurs	is	er	op	
beide	dagen	een	managementcongres	met	keynote	speakers	
en	deelsessies.	Dit	deelcongres	is	gratis	toegankelijk	voor	
bestuurders,	directieleden,	schoolleiders	en	ict-coördinatoren.	
Ga	naar	www.onderwijs-en-ict.org	voor	meer	informatie.

> Evenement

Week van de fijne school
De	maatschappij	stelt	steeds	hogere	eisen	aan	de	basisschool	
op	het	gebied	van	opvoeding,	individuele	verschillen,	et	cetera.	
Maar	krijgen	scholen	en	de	mensen	die	er	werken	wel	vol-
doende	aandacht	en	waardering?	De	Ciske	de	Rat	Foundation	
organiseert	van	17	tot	en	met	20	maart	de	‘Week	van	de	fijne	
school’.	Het	evenement	benadrukt	de	vitale	rol	van	het	basis-
onderwijs	en	stelt	de	maatschappelijke	rol	ervan	en	het	samen	
spelen,	leren	en	leven	op	school	centraal.	Een	week	lang	
staan	scholen	in	de	spotlights.	Met	activiteiten,	wedstrijden,	
acties	en	(gratis)	prijzen	voor	kinderen,	ouders,	leerkrachten	
en	directie.	Meer	informatie	en	vrijblijvend	aanmelden	kan	op	
www.defijneschool.nl

> Lesmateriaal

Epilepsie
Ongeveer	één	op	de	150	mensen	in	Nederland	heeft	epilepsie.	
De	kans	dat	er	op	een	basisschool	of	in	een	klas	een	kind	met	
epilepsie	zit,	is	dus	relatief	groot.	Het	nieuwe	lesmateriaal	
‘Epilepsie:	kortsluiting	in	je	hersenen’	is	in	opdracht	van	het	
Nationaal	Epilepsie	Fonds	ontwikkeld	door	Zorn	Uitgeverij	
(bekend	van	de	Kenmerk-reeks).	Doel	van	het	materiaal	is	kin-
deren	van	8	tot	en	met	13	jaar	op	een	aansprekende	manier	te	
leren	wat	epilepsie	is.	Het	materiaal	bestaat	uit	een	werkblad,	
een	werkboek	en	de	dvd	‘Geen	bereik’,	een	film	voor	8-	tot	en	
met	13-jarigen,	waarin	Sandra	en	Ramon	vertellen	over	hun	epi-
lepsie,	over	hun	aanvallen,	over	hoe	het	ontdekt	werd,	over	de	
onderzoeken	die	toen	gedaan	werden	en	over	wat	ze	er	lastig	
aan	vinden	of	vonden.	De	bijbehorende	handleidingen	bieden	
extra	informatie	en	lessuggesties.	Het	lesmateriaal	is	zowel	
geschikt	voor	gebruik	in	de	klas	als	voor	individueel	gebruik.	
Scholen	kunnen	het	materiaal	bij	Zorn	bestellen,	www.zorn.nl.	
Voor	meer	informatie	over	epilepsie	en	het	lespakket:	Desirée	
Jenniskens,	tel.	030-6344063,	jenniskens@epilepsiefonds.nl,	
www.epilepsie.nl
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> Virtuele gereedschapskist en congres

Buitenschoolse opvang
Steeds	meer	wordt	er	voor	buitenschoolse	opvang	(bso)	samen-
gewerkt	met	jeugdinstellingen	zoals	sportclubs,	scouting	en	
cultuurcentra’s	om	een	breed	aanbod	te	kunnen	bieden	aan	
de	8-12	jarigen.	Het	regelen	van	de	samenwerking	tussen	alle	
partijen	is	vaak	een	hele	klus.	Reden	om,	met	financiële	steun	
van	het	ministerie	van	OCW,	een	virtuele	gereedschapskist	te	
ontwikkelen	die	alle	benodigde	documenten	voor	een	samen-
werkingstraject	bevat.	Tijdens	het	eindcongres	van	het	project	
Buitenschoolse	Opvang	Mobiel	(BOM)	op	6	maart	staat	het	
belang	van	een	breder	aanbod	en	het	aanpakken	van	deze	
samenwerking	centraal.	Ook	gaat	de	virtuele	gereedschapskist	
online.	Het	congres	is	onder	andere	bestemd	voor	bestuurs-
leden	en	directeuren	van	basisscholen.	Meer	informatie:	
www.radiusnederland/bso-mobiel.nl

> Nationaal Platform

Jeugd & Gezin
Sinds	februari	vorig	jaar	is	André	Rouvoet	aan	het	werk	als	
minister	voor	Jeugd	en	Gezin.	Wat	is	er	in	het	afgelopen	jaar	
terecht	gekomen	van	de	voorgenomen	plannen	en	samenwer-
king?	Om	antwoord	te	geven	op	deze	vraag	en	om	samen	actief	
aan	de	slag	te	gaan	met	het	verbeteren	van	lokaal	jeugdbeleid,	
organiseert	Elsevier	congressen	op	5	maart	het	Nationaal	
Platform	Jeugd	&	Gezin	in	Musis	Sacrum	te	Arnhem.	Een	ont-
moetingsplek	voor	alle	professionals	in	jeugdzaken,	waaronder	
schoolleiders,	leerkrachten,	zorgcoördinatoren	medewerkers	
van	ZAT´s	en	REC´s,	indicatiecommissies	en	pedagogen.	Met	
aandacht	voor	alle	beleidsvelden	(onderwijs,	zorg,	openbaar	
bestuur	en	welzijn),	topsprekers	en	veel	ruimte	voor	kennisuit-
wisseling	en	discussie	tussen	de	ketenpartners.	Kijk	voor	meer	
informatie	op	www.platformjeugdengezin.nl

> Informatieblad

Rauw op je dak
Je	hoopt	het	nooit	mee	te	maken,	maar	het	kan	elke	school	
overkomen:	ineens	slaat	het	noodlot	toe.	Berichten	in	de	media	
(Arnemuiden,	Hoorn)	maken	duidelijk	dat	ook	scholen	soms	
rauw	worden	geconfronteerd	met	het	overlijden	van	leerlingen	
en	personeel.	De	impact	van	een	dergelijke	gebeurtenis	is	
enorm.	Er	komen	veel	vragen	op	de	school(leider)	af;	hoe	bege-
leiden	we	de	leerlingen	en	de	leerkrachten,	hoe	gaan	we	om	
met	de	media-aandacht,	wie	wordt	het	aanspreekpunt,	op	welke	
manier	nemen	we	afscheid,	hoe	geven	we	de	nazorg	vorm,	et	
cetera.	Het	centrum	School	en	Veiligheid	heeft	een	nieuw	infor-
matieblad	gepubliceerd	over	dit	onderwerp.	Het	informati	eblad	
‘Rauw	op	je	dak’	biedt	een	checklist,	tips	en	verwijzingen	naar	
ondersteuning	door	experts.	Zie:	www.schoolenveiligheid.nl	
>	CVS-infobladen	>	Rauw	op	je	dak.

> Driedaagse Lunteren

Onderwijs en leerlingzorg
Net	als	alle	voorgaande	jaren	draait	het	op	17,	18	en	19	maart	
in	Congreshotel	De	Werelt	in	Lunteren	weer	om	het	thema	
Leerlingzorg.	Die	zorg	vormt	het	hart,	de	kern	van	het	onderwijs.	
Ook	Passend	onderwijs	en	de	Kwaliteitsagenda	‘Scholen	
voor	morgen’	richten	zich	in	belangrijke	mate	op	die	kern:	
zorg	en	aandacht	voor	een	optimale	ontplooiing	van	ieder	
kind.	De	driedaagse	richt	zich	op	vertegenwoordigers	uit	het	
primair	onderwijs,	coördinatoren	WSNS,	PCL/zorgcommissie,	
begeleiders	(intern,	ambulant,	school),	directieleden		
(s)bao	en	leerkrachten.	Kijk	voor	meer	informatie	en	het	
programma	op	www.conferentielunteren.nl.	Aanmelden:	
www.deelnameregistratie.nl

> Conferentie

Onderwijs aan jongste kinderen
Op	6	en	7	maart	organiseert	Cito	in	Musis	Sacrum	Arnhem	een	
conferentie	met	als	titel:	‘Onderwijs	aan	de	jongste	kinderen:	
een	vloek	of	een	zegen?’	Centraal	staat	het	belang	van	voor-
schoolse	educatie	en	de	effecten	van	onderwijs	aan	de	allerjong-
ste	kinderen	op	latere	leerprestaties.	Het	thema	wordt	door	de	
sprekers	op	diverse	manieren	belicht	en	gepresenteerd.	Zo	ver-
zorgt	Nobelprijswinnaar	professor	James	J.	Heckman	een	lezing	
over	‘The	benefits	of	investing	in	the	very	young’.	Meer	informa-
tie:	http://conference.cito.com

Nieuwe medewerker
Op	1	januari	2008	is	Jan Schraven	bij	de	AVS	
als	consultant	in	dienst	getreden.	Hij	houdt	
zich	voornamelijk	bezig	met	vraagstukken	over	
onderwijshuisvesting	in	relatie	tot	een	meer	
strategische	beleidsadvisering.	Bijvoorbeeld:	
hoe	ga	ik	om	met	het	aanbod	van	de	lokale	
woningbouwcorporatie	om	een	nieuwe	school	

te	bouwen	en	te	exploiteren?	Zijn	kennis	heeft	vooral	betrekking	
op	bestuurlijke,	juridische	en	financiële	aspecten.	Twee	dagen	per	
week	is	Jan	Schraven	werkzaam	als	kwartiermaker	van	een	op	te	
richten	Servicecentrum	Scholenhuisvesting	(SCS),	dat	dit	voorjaar	
van	start	zal	gaan	op	het	terrein	van	innovatieve	aanbestedings-	en	
financieringsvormen.	Hierin	werken	verschillende	departementen,	
de	VNG	en	de	organisaties	voor	bestuur	en	management	in	het	
onderwijs	samen.	In	het	verleden	bewees	Jan	Schraven	zijn	diensten	
voor	de	bonden	KBVO	en	KBO.
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goed onderwijs door goed management

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

> Netwerken
	 Ik	geef	mij	op	voor	het	netwerk:	__________________________________

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

	 (t	210	leden	/	t	420	niet-leden)

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

	 advisering	op	maat	over:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 Ik	ontvang	een	acceptgiro	van	t	68	op	mijn	naam.

Kijk	voor	het	huidige	actieaanbod	en	de	voorwaarden	van	het	lidmaatschap	

op	www.avs.nl	>	Vereniging	>	Lid	worden

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

	 voor	schooljaar	2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:	 	Noord	 	Oost	 	Zuid	 	Zuidwest	 	Noordwest	 	Midden

Aantal	leerlingen:	______________________

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

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

Bestellen	kan	ook	via	www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

**		 U	kunt	deze	rekenprogramma’s	ook	gratis	downloaden	van	www.avs.nl.
***	Exclusief	6%	BTW
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De AVS is de actieve belangen- en beroepsorganisatie voor alle leidinggevenden in het basis- en 

speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.200 schoolleiders, bovenschools managers, adjunct-directeuren 

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

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

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

goed onderwijs door goed management

Zoekt u een nieuwe collega?

Plaats een advertentie!
Hoge korting voor AVSleden
Gratis voor adverteerders  
in Kader Primair en Kadernieuws

Op zoek naar een nieuwe baan?

Alleen primair onderwijs
Van leerkracht tot schoolleider

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl
Dé vacaturesite van de AVS




