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Plasterk nieuwe minister van Onderwijs
Regeerakkoord maakt gewekte verwachtingen niet waar
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> Horizontale verantwoording > Leiding geven binnen een beurs genoteerde multinational > 
Interim-management in theorie en praktijk > Einde aan slapeloze nachten rond ‘stoelendans’ > 
Ict niet meer los te zien van onderwijsvisie



‘We zijn allemaal verbonden aan 
de kwaliteit van het onderwijs’
Als het aan de overheid ligt verantwoordt een schoolleider 
zich straks niet alleen richting het ministerie, maar ook aan 
stakeholders zoals ouders of jeugdzorg. Wat verwachten 
deze partijen van het onderwijs en haar leidinggevenden? 

> 12

Inhoud februari

‘Leerkrachten maken zelf de indeling’
Zetten we beginnend juf Sabine voor die lastige groep 6, of halen 
we meester Peter een keer weg bij groep 5 waar hij al zeven jaar 
zit? Dit soort vragen speelt doorgaans in het voorjaar, wanneer de 
zogenaamde ‘stoelendans’ nadert. Hoe leidt je als (bovenschools) 
directeur de verdeling van leerkrachten over de groepen in goede 
banen?

> 24

Pleister of drukverband?
Ze hebben de reputatie niet goedkoop te zijn en vooral snel 
te willen handelen, waarbij ze een uitstekende neus voor 
delegeren hebben. De tijdelijke leidinggevenden: de 
‘interimmers’. Hoe gaan zij te werk in het onderwijs?

> 20

Sport en bewegen leveren iets op!
De alliantie ‘School en Sport, samen sterker’ wil de jeugd 
levenslang laten sporten en bewegen. Dit kan door 
beweegmanagement. Het laat namelijk de schoolgaande 
jeugd structureel meer en beter bewegen, zowel tijdens als 
na schooltijd. De resultaten liegen er niet om: kinderen 
worden energieker, kunnen zich beter concentreren en 
pesten minder. 

> 38
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De mening van in Kader Primair geïnterviewde personen is 
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Robin Bieren hebben geen last 

van slapeloze nachten rond de 

jaarlijkse 'stoelendans'.
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Nieuwe gezichten voor 
onderwijs

Niet lang nadat het Regeerakkoord werd gepubliceerd, zijn ook de namen 

van de nieuwe ministersploeg bekend gemaakt. Voor onderwijs drie nieuwe 

gezichten: Ronald Plasterk op het ministerspluche, Sharon Dijksma en 

Marja van Bijsterveldt als staatssecretarissen. Het primair onderwijs zal 

naar verwachting veel te doen krijgen met Sharon Dijksma. Nieuwe – voor 

het onderwijs onbekende – gezichten hoeven niet slecht uit te pakken. Loek 

Hermans had tijdens zijn aantreden op onderwijs niet meer verstand van 

de sector als dat hij er zelf les in had gehad. Een goede bestuurder maakt 

zich snel de specifi eke zorgen van de sector eigen. Dat mogen we de nieuwe 

ploeg ook toevertrouwen. Het is alleen jammer dat de samenhang PO-VO 

op het ministerie wordt losgelaten (twee bewindslieden) en dat het totale 

jeugdbeleid, dus ook onderwijs, nog steeds over veel bewindspersonen 

wordt gespreid. Dat maakt het allemaal niet erg effectief, zo leert het verle-

den. Dit neemt niet weg dat de AVS constructief met de nieuwe bewindslie-

den op onderwijs zal gaan samenwerken. 

Zorgelijker is de in onze ogen geringe investering die wordt gedaan in het 

onderwijs. Eén miljard lijkt veel, maar blijft absoluut achter bij de belof-

ten die tijdens de verkiezingen door zo goed als alle partijen zijn gedaan. 

Onduidelijk is nog of het voornemen van kosteloze boeken voor leerlingen 

in het voortgezet onderwijs binnen dit budget vallen. Als dat het geval is, 

dan is de feitelijke investering veel minder, slechts 700 miljoen ongeveer. 

Gratis schoolboeken zijn immers geen investeringen in het onderwijs, maar 

vallen wat mij betreft onder inkomenspolitiek. Niet scholen, maar ouders 

worden er beter van.

Als we verder kijken naar de investeringsbehoeften van de verschillende 

onderwijssectoren, zal het primair onderwijs op haar tellen moeten pas-

sen. Nu maar hopen dat de nieuwe staatssecretaris voldoende gewicht in de 

schaal legt om het belang van het funderend onderwijs te waarborgen. We 

zullen haar daar meteen bij het eerste gesprek aan herinneren.

Het AVS congres op 23 maart aanstaande komt al snel dichterbij. Het loopt 

inmiddels storm met de inschrijvingen. Zelf zie ik ernaar uit die dag met 

zoveel enthousiaste schoolleiders en AVS leden door te brengen. Het AVS 

congres kent altijd een bijzondere sfeer: netwerken, leren, genieten, maar 

vooral het uitwisselen van veel kennis en wetenswaardigheden. Het thema 

dit jaar, ‘Toekomst in beeld; leiding geven met het oog op morgen’, belooft 

dan ook veel. Leiding geven in de toekomst is immers de uitdaging waar we 

voor staan. Zonder de massieve inzet van die duizenden schoolleiders in 

het land staat het onderwijs stil. Zij maken immers het verschil. Als u nog 

geen tijd heeft gehad om in te schrijven dan kan dit nog tot 9 maart aan-

staande. Ga snel naar pagina 8 of naar www.avs.nl en join the party! 

Kaderspel > Ton Duif



Plasterk nieuwe minister van Onderwijs 

Ronald Plasterk (PvdA) wordt de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, met als 

staatssecretarissen Sharon Dijksma (PvdA) en Marja van Bijsterveldt (CDA). Het primair onderwijs zal het 

meest te maken krijgen met Sharon Dijksma.

Plasterk, vooral bekend als columnist 

van de Volkskrant en het tv-programma 

Buitenhof, is co-auteur van het PvdA-ver-

kiezingsprogramma en was zijdelings 

betrokken bij de samenstelling van het 

huidige Regeerakkoord. Plasterk is van 

origine bioloog, met als specialisatie 

moleculaire genetica. Opmerkelijk is 

dat Plasterk als overtuigd atheïst zit-

ting neemt in een kabinet met CDA 

en ChristenUnie, maar dit vormt vol-

gens beide partijen geen bezwaar. Als 

columnist had Plasterk soms kritiek 

op ex-onderwijsminister Maria van der 

Hoeven, onder andere over het beleid 

aangaande de etnische segregatie in 

het onderwijs. Van der Hoeven wordt 

in het nieuwe kabinet minister van 

Economische Zaken.

Primair onderwijs
Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat 

zich het meest richten op het primair 

onderwijs en krijgt ook het thema bui-

tenschoolse opvang onder zich. Sinds 

1994 is zij namens de PvdA lid van 

de Tweede Kamer en sinds 2004 vice-

voorzitter van de PvdA-fractie. In de 

Tweede Kamer hield ze zich bezig met 

Onderwijs, Sociale Zaken, Verkeer en 

Ontwikkelingssamenwerking. Van 

Bijsterveldt gaat zich voornamelijk bezig 

houden met het voortgezet onderwijs. 

Plasterk zelf zal zich waarschijnlijk voor-

al met het hoger en wetenschappelijk 

onderwijs bemoeien. 

Een andere opmerkelijke benoeming 

tot slot is die van voorzitter Ank 

Bijleveld van de Werkgroep Onderwijs 

en Kinderopvang (WOK), tevens bur-

gemeester van de gemeente Hof van 

Twente. Zij wordt staatssecretaris van 

Binnenlandse Zaken. 

> Kijk voor meer informatie op 

www.kabinetsformatie20062007.nl

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

Februari 2007 Kader Primair 2 

Regeerakkoord maakt verwachtingen niet waar

Kabinet Balkenende IV presenteerde onlangs haar regeerakkoord. Op het eerste gezicht wordt er met 

1 miljard fl ink extra geïnvesteerd in onderwijs. Maar wat merkt het primair onderwijs hiervan?

De AVS is van mening dat het regeerak-

koord de voorlopige verwachtingen over 

de investeringen in onderwijs niet waar-

maakt. Weliswaar wordt in de komende 

vier jaar ruim 1 miljard geïnvesteerd 

(250 miljoen in 2008, 500 miljoen in 

2009 en pas vanaf 2010 structureel 1 

miljard), maar deze bedragen blijven ver 

achter bij de verwachtingen die door de 

verkiezingsprogramma’s van PvdA, CDA 

en ChristenUnie gewekt werden.

AVS voorzitter Ton Duif: “Daar komt bij 

dat het regeerakkoord weinig concrete 

maatregelen voorstelt. De grondslag 

en identiteit van de school worden 

herbevestigd. De segregatie moet wor-

den bestreden, maar een concrete visie 

ontbreekt. Er komt een commissie(!) die 

moet adviseren over te nemen maatre-

gelen op het terrein van beloningsdif-

ferentiatie, het lerarentekort et cetera. 

Het WSNS-beleid wordt afgestemd op de 

mogelijkheden van de school, de indica-

tiestelling wordt vereenvoudigd en het 

concept van de brede school wordt gesti-

muleerd. Uit het akkoord blijkt echter 

nog niet of de vergoeding van de gratis 

schoolboeken in het voortgezet onder-

wijs nog ten koste gaat van de onder-

wijsinvesteringen. Als dat het geval is, 

dan zijn de feitelijke investeringen fors 

lager dan 1 miljard.”

Duif noemt het al met al een weinig 

inspirerend regeerakkoord. Maar omdat 

het kabinet inzet op een inhoudelijke 

discussie met het veld over de te nemen 

maatregelen, bestaat er nog hoop dat 

een en ander gecorrigeerd kan worden.

> U kunt het Regeerakkoord met daarin 

onder meer de onderwijsparagraaf nale-

zen en/of downloaden via www.avs.nl > 

Belangenbehartiging > Politiek.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Overleg decentralisatie primaire arbeidsvoorwaarden 
gestart

Nu lumpsumbekostiging in het primair onderwijs is ingevoerd en de secundaire arbeidsvoorwaarden 

zijn gedecentraliseerd, start OCW het overleg met sociale partners zoals de AVS, over de condities en 

voorwaarden waaronder ook de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen worden gedecentraliseerd, en het 

daarbij behorende tijdspad. 

De primaire arbeidsvoorwaarden heb-

ben betrekking op onderwerpen als 

het salaris, de algemene arbeidsduur 

(normjaartaak) en de sociale voorzie-

ningen. Overige arbeidsvoorwaarden 

worden secundaire arbeidsvoorwaarden 

genoemd. Dit betreffen zeer uiteenlo-

pende regelingen, zoals vakantie en 

verlofregelingen, reis- en verhuiskosten-

regeling, studie- en scholingsfaciliteiten 

en dergelijke.

In het voortgezet onderwijs wordt het 

overleg over en de vaststelling van de 

primaire arbeidsvoorwaarden naar 

verwachting dit jaar gedecentrali-

seerd. Het primair onderwijs is dan 

de laatste onderwijssector waar de 

arbeidsvoorwaarden nog op centraal 

niveau worden vastgesteld. De AVS 

en de Werkgeversvereniging Primair 

Onderwijs (WvPO) streven naar decen-

tralisatie van arbeidsvoorwaarden in het 

primair onderwijs per 1 augustus 2008.

Op dit moment worden de primaire 

arbeidsvoorwaarden PO nog in overleg 

tussen OCW en centrales vastgesteld 

door de minister van OCW in het 

‘Kaderbesluit rechtspositie PO’. Na 

decentralisatie zijn de sociale partners 

zelf verantwoordelijk voor de vaststel-

ling van de arbeidsvoorwaarden in een 

cao voor de sector PO. Zij kunnen dan 

ook besluiten tot verdere doordecentra-

lisatie naar het niveau van de instelling. 

Daarmee ontstaat ruimte voor maat-

werk. Dit maatwerk - arbeidsvoorwaar-

den die het best aansluiten op de visie 

en aanpak van individuele schoolbestu-

ren en scholen – kan leiden tot meer 

mogelijkheden voor de professional om 

bij te dragen aan de kwaliteit van het 

onderwijs.

De afspraken die OCW met de sociale 

partners maakt over decentralisatie, 

zullen worden vastgelegd in een zoge-

naamd decentralisatieconvenant. 

Momenteel bereiden de AVS en de WvPO 

samen met OCW en de vakorganisa-

ties een notitie voor, die de basis moet 

bieden voor een principebesluit van 

het kabinet over decentralisatie van 

de arbeidsvoorwaarden. Als het kabi-

net instemt met decentralisatie moet 

vervolgens de WPO worden gewijzigd, 

zodat de verantwoordelijkheid voor de 

vaststelling van de arbeidsvoorwaarden 

daadwerkelijk kan worden belegd bij de 

organisaties voor bestuur en manage-

ment en de vakorganisaties. Na wetswij-

ziging kan het ‘Kaderbesluit rechtsposi-

tie PO’ worden ingetrokken.

> De AVS houdt u de komende tijd op de 

hoogte van het verdere verloop van het 

overleg over de decentralisatie.

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

Kinderopvang 
organiseren?
www.schoolenopvang.nl

Informatie en praktische adviezen 
voor schoolleiders.
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Onderzoek buitenschoolse opvang

De komende maanden wordt in opdracht van het ministerie een onderzoek gedaan naar de kwaliteit 

van het implementatietraject van de buitenschoolse opvang.

Doel is inzicht te krijgen in de mate 

waarin scholen en besturen zijn voor-

bereid op het uitvoeren van de nieuwe 

taken en of zij voldoende informatie 

hebben om die taken uit te voeren. 

Zowel schoolleiders als besturen worden 

steekproefsgewijs bij de meetmomenten 

in maart en juni betrokken. Dit gebeurt 

via enquêtes op internet en telefoni-

sche enquêtes. De resultaten bieden de 

onderwijsorganisaties en het ministerie 

aanknopingspunten om eventueel extra 

ondersteuning te bieden. In de vragen-

lijsten wordt onder meer ingegaan op 

de ervaringen met en voortgang van 

het regelen van de aansluiting met 

buitenschoolse opvang, het verloop van 

de communicatie en de informatievoor-

ziening, de samenwerking met andere 

organisaties en mogelijke knelpunten. 

Het invullen van de vragenlijst kost 

maximaal twintig minuten.

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

Subsidie voor cultuureducatie

De subsidie ‘Versterking Cultuureducatie Primair Onderwijs’ wordt in het schooljaar 2007/2008 voor 

het laatst als bijzondere bekostiging aan de scholen toegekend. 

Vanaf 1 augustus 2008 worden de gel-

den voor cultuureducatie toegevoegd 

aan het lumpsumbedrag personeels- en 

arbeidsmarktbeleid. Scholen die aan 

de eerdere regelingen hebben deelge-

nomen, krijgen het relevante bedrag 

(Y 10,90 per leerling) in 2007 automa-

tisch overgemaakt. Zij hoeven dus geen 

nieuwe aanvraag in te dienen. Scholen 

die niet eerder hebben deelgenomen 

aan de regeling, zullen op een andere 

manier de mogelijkheid krijgen om cul-

tuureducatie een structurele plaats te 

geven binnen het onderwijs. (Bron: Cfi )

> Kijk voor meer informatie op 

www.cultuurplein.nl

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

‘Schadeclaims tegen scholen nemen toe’

Het aantal claims dat ouders indienen tegen scholen is het afgelopen jaar fl ink toegenomen, blijkt uit cijfers 

van verzekeringsmaatschappij Marsh.

Daar kwamen in 2006 bijna 3500 

claims binnen. In 2005 waren dat er 

‘maar’ 2500. Vaak handelen de claims 

over sport- en spelsituaties op basis-

scholen, die lichamelijk letsel of kapotte 

spullen tot gevolg hebben. Soms dienen 

ouders zelfs claims in die betrekking 

hebben op zittenblijven, verkeerde 

schooladviezen en pesten. De helft van 

de claims wordt toegewezen. Hiermee 

zijn vele tienduizenden euro’s gemoeid. 

Sommige scholen zien daarom af van 

uitstapjes, zoals het schoolreisje. Andere 

scholen laten ouders een verklaring 

ondertekenen waarin ze stellen niet vol-

ledig verantwoordelijk te zijn voor wat 

er tijdens de schoolreis kan gebeuren. 

Veel scholen nemen in de schoolgids 

voorwaarden op, die de aansprakelijk-

heid beperken.

> Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel > Actueel >
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Overeenstemming over aanvullende formatie 
schoolleiding

Met de invoering van de lumpsum in het primair onderwijs is het niet meer mogelijk om de aanvullende 

formatie voor schoolleiding te berekenen met de zogenaamde Q-factor. De partijen binnen het CAO-PO 

overleg, waaronder de AVS, hebben onlangs overeenstemming bereikt over een andere berekeningsmethode.

De nieuwe berekening geldt voor scho-

len voor speciaal onderwijs (so), voortge-

zet speciaal onderwijs (vso) en scholen 

voor speciaal en voortgezet speciaal 

onderwijs (sovso). Uitgangspunt zijn de 

bedragen die hiervoor in de lumpsum 

worden toegekend.

In artikel 20 van de ‘Regeling aanpas-

sing bekostiging personeel primair 

onderwijs 2006-2007’ zijn de bedragen 

uit tabel 1 voor aanvullende bekostiging 

voor de schoolleiding opgenomen.

De vermelde bedragen in de lumpsum 

geven de ruimte voor werkgevers in 

het so, vso en sovso om de in de tabel 2 

weergegeven directiefuncties in te 

vullen.

> Deze regeling treedt in werking per 

1 augustus 2007. De teldatum 1 okto-

ber 2006 is bepalend voor deze nieuwe 

berekening.

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

Tabel 1

Aantal leerlingen Toeslag so of vso Toeslag sovso
• 1–49 t 15.921,67 t 15.921,67
• 50 of meer t 31.843,34 t 47.765,01

So, vso of sovso scholen met 1–49 leerlingen met een afdeling voor meervoudig 
gehandicapten krijgen ook een toeslag van Y 31.843,34

Tabel 2

Aantal leerlingen Bijbehorende salarisschaal Bijbehorende salarisschaal
 directie so en vso directie sovso
• 1–49 DB DB
• 50–99 DB+AB DB +AB+AB
• 100–199 DC+AC DC +AC+AC
• 200 of meer DC-uitloop +AC DC-uitloop +AC+AC

So, vso of sovso scholen met 1–49 leerlingen met een afdeling voor meervoudig gehandicapten hebben een formatieve 
ruimte voor de benoeming van een directeur DB en een adjunct-directeur AB.

Meepraten over 
speciaal basisonderwijs?

Kennis Delen op www.avs.nl
> Werkverbanden > Speciaal basisonderwijs
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Zorgparagraaf ook opnemen in schoolplan

Het maken van een schoolplan staat deze maanden hoog op de prioriteitsagenda. Veel scholen werken 

momenteel aan het nieuwe schoolplan 2007–2011. Het is echter helemaal niet voor iedereen duidelijk dat 

het wettelijk verplicht is dat daarin ook de zorgparagraaf van de school opgenomen moet worden.

Artikel 12 (lid b) van de Wet Primair 

Onderwijs (WPO) verplicht scholen tot 

het beschrijven van de voorzieningen 

die er zijn voor het opvangen van leer-

lingen met speciale onderwijsbehoeften. 

Het beleid ten aanzien van leerlingen 

met bijvoorbeeld een ‘rugzakje’ en de 

schoolinterne zorgstructuur is een 

wezenlijk onderdeel van de ‘kwaliteit 

van onderwijs’, zoals bedoeld door de 

wetgever. Alleen het zorgplan van het 

WSNS-verband is daarvoor niet voldoen-

de. Scholen zullen hun eigen situatie 

moeten beschrijven. Uitgangspunten 

daarbij zijn de kracht van de organisa-

tie, de capaciteiten van het team en de 

interne mogelijkheden. Maar voorop 

staat een visie: waar staat de school 

voor? Via één teamvergadering zijn deze 

uitgangspunten doorgaans makkelijk in 

beeld te brengen, waarmee een transpa-

rante en gedegen zorgparagraaf opge-

steld kan worden.

De AVS kan op korte termijn ondersteuning 

bieden bij het opstellen van de zorgpa-

ragraaf. Neem daarvoor contact op met 

Jos Hagens (j.hagens@avs.nl) of een van 

de andere AVS adviseurs Onderwijs & 

Leerlingzorg via tel. 030-2361010

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

2e ronde regionale voorlichting WMS begint

In maart en april 2007 vindt de tweede ronde regionale voorlichting over de Wet Medezeggenschap Scholen 

(WMS) plaats. Deze bestaat uit een kort overzicht van de WMS en zijn mogelijkheden en een (interactieve) 

demonstratie van het werken aan statuut en reglementen. Uiteraard is er ruim gelegenheid voor het stellen 

van vragen.

Er zijn op iedere locatie twee paral-

lelsessies in de middag en twee in de 

avond, waarbij ernaar wordt gestreefd 

om aan primair en voortgezet onderwijs 

in gescheiden sessies informatie te ver-

strekken. In beide gevallen wordt vooral 

ingegaan op scholen die deel uitmaken 

van een groter geheel. De éénpitters in 

het primair onderwijs krijgen een eigen 

voorlichtingsaanbod in samenwerking 

met het Eenpitterplatform.

De voorlichtingsbijeenkomsten WMS 

zijn bestemd voor deelnemers uit mede-

zeggenschapsraden, schoolleiding en 

schoolbesturen.

Data en locaties
19 maart: Utrecht/Bunnik

20 maart: Den Haag

28 maart: Ommen

3 april: Groningen

10 april: Heinkenszand

11 april: Venlo

12 april: Arnhem

Middagbijeenkomsten zijn van 15.00 

tot 17.00 uur. Avondbijeenkomsten van 

19.00 tot 21.00 uur. De kosten bedragen 

Y 15 per persoon.

> Aanmelden en meer informatie: 

www.infowms.nl/voorlichtingscholing/

aanmelden/

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

“We zijn (g)een bedrijf; we zijn een onderwijsinstelling!”
“Wet- en regelgeving gaan snel. Ik wil er niet achteraan hollen.”
“We moeten het ‘zucht-gehalte’ onder collega’s aanpakken en het 

goede voorbeeld geven!”

De AVS ledenbijeenkomsten gemist?
Kom naar het AVS congres en neem deel aan de loungegesprekken! 

Bijeenkomsten in een informele setting waar bezoekers onder leiding 

van een AVS adviseur met hun collega’s uit het veld discussiëren over 

een actuele stelling.
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  Ja, ik neem deel aan het congres Toekomst in beeld 
op vrijdag 23 maart 2007 in Nieuwegein.

  Ik ben lid en betaal t 190

  Ik ben geen lid en betaal t 375

   Ik neem deel aan het diner à t 58,50

   Ik word lid van de AVS (per 1-1-2007) en neem deel tegen 
de ledenprijs. Zie voor kosten  lidmaatschap www.avs.nl

*datum poststempel

Persoonlijke gegevens:

Naam en voorletters v/m

Adres

Postcode en plaats

Telefoon privé

E-mail

Geboortedatum

Functie: adjunct/directeur/bovenschools manager/anders

Lid AVS: ja/nee

Organisatiegegevens:

Brinnummer

Naam school/organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Factuur naar privé/organisatie

Ik meld mij aan voor de volgende plenaire sessies/workshops:

1e keuze plenaire sessie (nummer en titel)

2e keuze plenaire sessie of workshop (nummer en titel)

(3e keuze plenaire sessie of workshop (nummer en titel))*

Reservekeuze (nummer en titel):

* Wij raden u aan maximaal twee workshops of plenaire sessies te  volgen, 
zodat u tijd over heeft voor het bezoek aan het AVS-plein, de informatie-
markt, deel te nemen aan de loungegesprekken en/of te netwerken. 

Zie voor de beschrijvingen van plenaire sessies en workshops www.avs.nl 
(AVS congres) of de congresbrochure. Deze kunt u aanvragen via 
tel. 030-2361010.

Wij streven ernaar maximaal tegemoet te komen aan uw keuzen.

Plaats en datum:

Handtekening

Inschrijfformulier AVS congres 2007

Stuur het inschrijfformulier vóór 9 maart 2007 naar: Antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht. Inschrijven kan ook via www.avs.nl (AVS congres)

Toekomst in beeld
Leidinggeven met het oog op morgen
23 maart 2007 • Nieuwegeins Business Center

✂



Over het thema… 

Leiding geven 
met het oog op morgen
Over een kleine maand vindt het 12e AVS congres plaats onder de titel ‘Toekomst in beeld: leiding 

geven met het oog op morgen’. Dit nummer van Kader Primair is alvast een voorproefje op het 

congresthema. Wat houdt professioneel leidinggeven in? Wat wordt nu en straks verwacht van 

een schoolleider? En hoe kan de (bovenschools) directeur zich zo opstellen, dat hij of zij zich 

ook in de toekomst kan ontwikkelen en leiding kan geven aan een team van leerkrachten op een 

school of wellicht meerdere scholen?

Kader Primair Februari 2007 9

AVS adviseur René van Eijk benadrukt allereerst het verschil 

tussen leiden en managen. Daarna volgt een artikel over 

wat de zogenaamde stakeholders van het primair onderwijs 

verwachten. 

Wiebo Vaartjes bekleedt een hoge managementfunctie bij 

Philips: wat is zijn visie op leiderschap en ziet hij parallellen 

met het onderwijs? Vervolgens passeren de diverse vormen 

van interim-management de revue, met een praktijkvoor-

beeld. Dan de jaarlijkse stoelendans (verdeling van leer-

krachten en leerlingen voor het volgend schooljaar): hoe kan 

een directeur daar het best leiding aan geven? Tot slot een 

artikel over het vastleggen van een visie op het gebruik van 

ict en de concrete uitvoering daarvan in de schoolpraktijk. 

In de rubriek ‘Uw mening telt’ reageren vakgenoten boven-

dien op de webpoll-stelling ‘Leiding geven op een basis-

school ziet er nu heel anders uit dan tien jaar geleden’. Hoe 

heeft leiderschap in het onderwijs zich door de jaren heen 

ontwikkeld?

Hebben de artikelen uw nieuwsgierigheid gewekt en smaakt 

het naar meer? Dan wijzen we u op de verwijzingen per 

artikel naar verwante sessies en workshops op 23 maart 

aanstaande in het Nieuwegeins Business Centre. Schrijf u 

in vóór 9 maart aanstaande via www.avs.nl (AVS Congres) 

of via het inschrijfformulier op pagina 8. NB: na 9 maart zijn 

de keuzemogelijkheden voor de verschillende programma-

onderdelen beperkter.

Veel leesplezier en tot ziens op het AVS congres!
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Leiden en managen 
  een wereld van verschil
Kaders stellen

Over leiderschap zijn boeken vol geschreven. Een aantal interessante en een heleboel 

onzinnige. Maar de enige manier om te zien hoe leiding geven er werkelijk toe doet, is door 

in de spiegel te kijken en vooruit te zien: kaderstellend. 

Tekst René van Eijk

Leiding geven is iets anders dan managen. De manager 

legt regels vast en laat daarna iedereen volgens die 

regels acteren. Ook nodig. Managen gaat over processen 

en leiderschap gaat over mensen. Leiderschap kan men 

people management noemen. De AVS is niet voor niets 

een vereniging voor schoolléiders. Leiderschap heeft 

van alles van doen met de interactie tussen leider en 

medewerkers. Daarbij is feedback op eigen handelen 

een essentieel onderdeel. Bij leiderschap gaat het meer 

over outcome dan over output. Wat is de beleving van de 

omgeving bij leiderschap en hoe verhoudt zich dat tot 

managen?

Verschil moet er zijn
De manager is een rationele doener, terwijl de leider 

visie heeft, inspireert en zich op de toekomst richt. 

De manager roept tegen zijn mensen dat ze sneller 

de bomen moeten omhakken, terwijl de leider zegt: 

‘verkeerde bos’. Of: de leider zet de ladder op de juiste 

plaats (kiest de juiste doelen) en de manager beklimt 

hem (zorgt ervoor dat de doelen gerealiseerd worden). 

Het onderscheid tussen manager en leider is aardig en 

maakt een belangrijk verschil in stijl duidelijk. 

Goed beschouwd zijn het twee leiderschapsstijlen: het 

beheersmatige type ‘manager’ en innovatiegerichte 

type ‘leider’. Maar daar zijn er nog veel meer van te 

onderscheiden. In het schema onderaan deze pagina 

zijn de ‘manager’ en ‘leider’ afgebeeld volgens de lei-

derschapstypologieën van Quinn & Adizes. 

Veranderen?
Als leiderschap iets is dat in het wezen van de betrokke-

ne zit, dan is de vraag interessant hoe iemand een bete-

re leider kan zijn. Hij of zij zou niet moeten veranderen 

wie hij of zij is, maar zichzelf wel willen verbeteren. In 

zijn boek ‘Beneath the Armor’ spreekt Ole Carlson over 

hoe de leider van vandaag beter uitgerust kan worden, 

zodat hij of zij de leider blijft die de toekomst vraagt.

Die leiders zijn:

•   Nieuwsgierig (naar alle mogelijkheden die er zijn en 

zaken die op de paden liggen)

•  Enthousiast (en niet een klein beetje, maar 

ongebreideld)

•  Energiek (van binnenuit)

•  Onderzoekend (naar nieuwe mogelijkheden)

•  Lerend (het kan altijd beter)

> thema leiding geven met het oog op morgen
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Klinkt mooi, maar in een poging om beter te kunnen 

leiding geven gaat er ook wel eens iets mis. Boeken en 

cursussen kunnen heel zinvol zijn, maar bij verkeerd 

gebruik is het beste medicijn dodelijk. Dan leert de lei-

der zichzelf iets aan, dat alleen maar ballast is en dat 

niet dienstbaar is aan het leiderschap:

•  in plaats van nieuwsgierig zijn, heeft de leider een 

theoretisch antwoord;

•  in plaats van enthousiast zijn, is de leider gereser-

veerd om de nodige afstand tot de medewerkers te 

scheppen;

•  in plaats van energiek zijn, beperkt de leider zijn 

opwinding binnen het werk en gaan de emoties ach-

ter slot en grendel;

•  in plaats van nieuwsgierig zijn, weet de leider het 

antwoord al (dat in boeken staat of op cursussen is 

gepropageerd);

•  in plaats van onderzoekend zijn, weet de leider de 

enige en vooral de juiste weg;

•  en in plaats van continu lerend zijn, is de leider 

door al de opgedane kennis al een expert en kan op 

zijn lauweren rusten.

Perceptie
Hoeveel mogelijkheden heeft de leider om een speci-

aal probleem te tackelen? Beter zijn in de toekomst 

begint nu, met een proces om die gedragingen weg te 

halen die het leiderschap geen goed doen. Ook ande-

ren (medewerkers, collega’s en werkgever) hebben een 

beeld van de leider. Er is een aantal tips en trucs om 

een goed begrip te krijgen van hoe anderen de leider 

zien:

•  Gebruik een deel van de (werk)dag om te bedenken 

‘wie ben ik en wie ben ik niet’. Doe dat vooral alleen.

•  Moedig informele feedback aan van werknemers, 

werkgever en van collega- leiders. Het zou wel eens 

verrassend kunnen zijn. Hun subjectieve beleving is 

gebaseerd op eigen opvattingen, dus is het nooit de 

hele waarheid, maar het schept wel een beeld.

•  Zo nu en dan een interactief lijstje invullen kan 

de leider ook helpen om een beeld te krijgen van 

zichzelf. Het is wat objectiever, maar kent ook zijn 

beperkingen.

•  360 graden feedback is voor iedereen een zinvolle 

bijdrage aan zelfkennis en het verbeteren van 

competenties.

Let bij al deze uitkomsten vooral niet op de verschil-

len - die ongetwijfeld aanwezig zullen zijn - maar wees 

gefocust op de lijn die in al deze werkwijzen zit. Besef 

dat het op deze manier tegen het licht houden van 

leiderschap moed en commitment vereist. En dat leiding 

némen (de manager) iets anders is dan leiding geven 

(de leider). <

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

het gebied van organisatieontwikkeling.

> Aansluitend te zien en te horen op het AVS congres…

In de plenaire sessie Driehoeksprincipes stabiel leiderschap beschrijft Gijs ten Kate aan de hand van 

grote denkers en schrijvers uit het verleden, maar tegen de achtergrond van actuele vragen en pro-

blemen, wat stabiel leiderschap is en hoe u zelf een stabiele leider kunt worden. Leiderschapscoach 

Remco Claassen verzorgt een plenaire sessie over congruent leiderschap. Twan van de Kerkhof (directeur 

European Leadership Platform) gaat in zijn workshop op zoek naar de kracht van persoonlijk leiderschap. 

Ab Visser en Wijbe Douma van de Franklin Covey Onderwijsgroep geven de oriëntatieworkshop Zeven 

eigenschappen die managers succesvol maken, geïnspireerd op de theorieën van Covey.

Schrijf u in vóór 9 maart aanstaande via www.avs.nl (AVS Congres) of via pagina 8.



‘We zijn allemaal verbonden 
aan de kwaliteit van het 
onderwijs’

De school gezien door de ogen van zijn omgeving

Als het aan de overheid ligt verantwoordt een schoolleider zich straks niet alleen richting 

het ministerie, maar ook aan stakeholders zoals ouders of jeugdzorg. Wat verwachten deze 

partijen van het onderwijs en haar leidinggevenden?

Tekst Joëlle Poortvliet

> thema leiding geven met het oog op morgen
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Jeugdzorg – Arthur van Wijk
adjunct-directeur Bureau Jeugdzorg Utrecht

“Jeugdzorg en de scholen zijn op 

elkaar aangewezen. De samenle-

ving vraagt om een optimale 

afstemming.” Volgens Van Wijk 

zijn er wel frustraties in de nog 

relatief jonge samenwerking, 

vooral over terugkoppeling. “Van 

beide kanten. Wij krijgen regelmatig klachten van de 

leerkracht of schoolleider in de trant van ‘onze leer-

ling is nu bij jullie, maar we horen er niks meer van’. 

Andersom blijkt het voor onze medewerkers vaak las-

tig om de juiste persoon binnen de school te vinden 

om contact mee te houden. We merken dat het beter 

gaat op plekken waar de schoolleiders en leerkrachten 

ons kennen. Zolang de wederzijdse verwachtingen 

maar reëel zijn.”

Ook zouden alle scholen actief mee moeten doen aan 

zorgstructuren. Juist om elkaar te leren vinden. “Een 

belangrijk thema is bijvoorbeeld privacygevoelige gege-

vens. Een schooldirecteur wil nog wel eens of the record 

informatie geven over een leerling vanwege angst voor 

repercussies; richting het kind of de school. Hoe willen 

we daar in de toekomst mee omgaan?”

Van Wijk maakt zich soms ernstige zorgen over de tota-

le druk die op scholen rust. “Natuurlijk hebben scholen 

een rol in de opvoeding. Al was het alleen maar omdat 

ze tijdens schooltijd het gedrag hanteren.” Daarbij 

verdienen scholen alle hulp die ze kunnen krijgen. Het 

beeld moet echter niet ontstaan dat de school zo goed 

‘ingericht’ is dat ouders achterover kunnen leunen, zo 

van ‘zij nemen het wel over’. Van Wijk: “De verantwoor-

delijkheid voor de opvoeding blijft primair liggen de 

ouder, niet bij de leerkracht, maatschappelijk werk of 

welke instelling dan ook. Ook in de jeugdbescherming 

sturen we de ouders bij, maar alleen in laatste instantie 

is er sprake van overname van verantwoordelijkheid.”

Gemeente – Leonard Geluk
wethouder onderwijs Rotterdam

Rotterdam telt meer dan twee-

honderd basisscholen. 

Wethouder Geluk heeft door-

gaans contact met overkoepe-

lende besturen, maar nodigt 

ook regelmatig directeuren uit 

om prangende zaken te bespre-

ken. Hij is een fervent voorstander van de brede school. 

“Als het aan mij zou liggen, worden alle basisscholen 

op termijn brede scholen. Ik geloof heel sterk dat een 

school de pedagogische opdracht heeft om een kind te 

ontwikkelen. Natuurlijk is opvoeding in principe de 

taak van de ouder, maar als dat thuis niet lukt moet 

het onderwijs die rol vervullen. Voor sommige kinderen 

is school het enige contact met de ‘beschaafde’ wereld. 

Als het daar niet gebeurt, gebeurt het nergens.”

Om zijn ideeën kracht bij te zetten kunnen een aantal 

Rotterdamse basisscholen per 1 augustus 2007 meer 

uren roosteren: van 25 naar 31 uur per week. Deze 

extra lessen zijn vaak bedoeld voor sport- of cultuurac-

tiviteiten. “Vijftien scholen hebben al aangegeven mee 

te doen. Meer uren betekent een kwaliteitsverbetering. 

Er is extra tijd om met de kinderen bezig te zijn.”

Geluk vindt horizontale verantwoording erg belangrijk. 

“Een gemeente kan veel beter dan het Rijk beoordelen 

of de school past in de context van de stad. We zijn al 

bezig met een eigen verantwoordingssysteem, waar-

binnen we makkelijker kunnen checken of afspraken 

– bijvoorbeeld over het wegwerken van taalachterstan-

den – echt nagekomen worden. We denken er ook over 

om onze scholen te ranken. Niet om een top vijf van de 

slechtste scholen openbaar te maken, maar om verant-

woording te stimuleren en om scholen te helpen beter 

te presteren.”  >
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Misleidend begrip

Op dit moment wordt onderwijskwaliteit vooral nog 

verticaal bewaakt: de school verantwoordt zich aan en 

wordt gecontroleerd door ministerie en Inspectie. Met 

de governancefi losofi e wil de overheid een nieuwe weg 

in slaan waar horizontale relaties met zogenaamde 

 stakeholders veel belangrijker worden. Q*Primair 

noemt het Meervoudige Publieke Verantwoording 

(MPV). Het idee is dat in de toekomst verticaal toezicht 

het sluitstuk vormt van een kwaliteitsketen tussen alle 

bij het onderwijs betrokken partners.

Het ministerie liet vorig jaar onderzoek doen naar de 

bereidheid van scholen om mee te werken aan deze 

nieuwe vorm van verantwoording en concludeerde 

onder andere: “De dagelijkse praktijk op scholen 

voor primair en voortgezet onderwijs staat nog vrij 

ver af van het streefbeeld. Op een aantal punten zet-

ten scholen schreden op het ‘governancepad’. Zo zien 

we dat scholen werken aan kwaliteitsbeleid en in 

toenemende mate betrokken raken bij en in dialoog 

komen met stakeholders binnen de maatschappelijke 

omgeving waarin zij opereren. Governance als concept 

staat hierbij echter niet echt op het netvlies. De term 

‘verantwoording’ wordt in dit kader door bijna alle res-

pondenten als misleidend en te beladen ervaren. Veel 

liever spreekt men in termen van ‘een gezamenlijke 

dialoog’ en een ‘gezamenlijke opdracht’.”

Bronnen: ‘Governance: tussen bewijzen en vertrouwen’ 

(B&A groep, oktober 2006) en www.qprimair.nl
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Leerkrachten – Annet Kil
voorzitter Stichting Beroepskwaliteit Leerkrachten (SBL)

 

“Een schoolleider legt natuurlijk 

geen echte verantwoording af aan 

een leerkracht. Maar je zou ver-

antwoording ook afstemming 

kunnen noemen. De leerkracht 

wil graag sámen met de schoollei-

der schooldoelen defi niëren. Een 

keer in de paar maanden een open gesprek: waar is de 

leerkracht mee bezig, waar is de schoolleider mee bezig 

en waarin kunnen ze elkaar van dienst zijn?” Volgens 

Kil ontbreekt het nog vaak aan een goede - op afstem-

ming gerichte - dialoog. Terwijl beide partijen gebaat 

zijn bij het verdwijnen van de wij-zij cultuur. 

“Leerkrachten zien vooral bovenschoolse directeuren 

nog vaak als de personen die ‘het geld’ beheren en 

daarmee het onderwijs ‘besturen’. Als management en 

leerkrachten zich samen achter dezelfde doelen scha-

ren, heb je dat probleem niet zo. Bovendien hebben ze 

als het goed is dezelfde drive: ze zijn onvoorwaardelijk 

verbonden aan de kwaliteit van het onderwijs.”

In de onderwijsagenda ‘Waar wij voor staan’ (2006) 

gaven leerkrachten aan het erg belangrijk te vinden 

dat de schoolleider faciliteert. Kil: “De leerkracht 

vraagt eigenlijk ‘zorg ervoor dat ik professional kan 

zijn. Geef me de ruimte en de middelen daarvoor’.” 

Onderwijsbreed betoogt ze: “Ik kan me helemaal vin-

den in Hillary Clintons uitspraak It takes a whole village 
to raise a child. Wat je doet van negen tot drie, beklijft 

niet altijd van drie tot negen. Basisscholen moeten zelf 

niet denken dat ze het alleen kunnen doen. Maar ande-

re partijen, zoals ouders of politici, mogen dat ook niet 

van het primair onderwijs verwachten.”  >

Ouders – Werner van Katwijk
directeur Ouders & Coo

Van Katwijk verbaast zich erover 

dat ouders en schoolleiders 

elkaar eigenlijk alleen ‘structu-

reel’ spreken tijdens het intakege-

sprek. Daarna wordt het kind 

afgeleverd bij de schoolhekken en 

berust contact meer op ‘toeval’: 

ouders zijn bijvoorbeeld erg betrokken (MR, meehelpen 

met activiteiten), of het kind krijgt een (leer)probleem. 

Problemen tussen ouders en schoolleiders zouden 

regelmatig te maken hebben met verkeerde verwachtin-

gen die in dat eerste gesprek geschapen zijn. “Door 

slechte communicatie ontstaat een verkeerd verwach-

tingspatroon. Bijvoorbeeld over hoe de school omgaat 

met individuele aandacht, leerproblemen et cetera. De 

ouder verwacht - zonder goed te informeren – dat de 

school sterk scoort op die punten. Andersom gaat de 

school er soms onterecht vanuit dat de ouder een bij-

drage levert aan schoolactiviteiten of genoeg leesmate-

riaal voor het kind in huis haalt.” Ouders & Coo pleit 

voor helderheid en organiseert samen met de school 

ouderochtenden waarbij ouders in elk geval een tweede 

keer spreken met de schoolleider.

Over de veranderende positie van de school in de maat-

schappij zegt Van Katwijk: “Ouders willen nog steeds het-

zelfde: een veilige en ‘gelukkige’ school, zodat het beste 

uit hun kind wordt gehaald. Ouders zijn wel meer dan 

vroeger op de resultaten van hun kind gericht. Ze zijn ook 

mondiger geworden. De woorden van een schoolleider 

worden niet meer als zoete koek geslikt. Ondertussen 

kloppen ze wel vaker aan. Gezinnen hebben minder 

sociale verbanden dan vroeger, dus als er een opvoedings-

probleem is, wordt de school om informatie en hulp 

gevraagd. Daar moet ook ruimte voor zijn.” <

Beroepstrots
Volgens Mark Jager, directeur van de Nederlandse 

Schoolleiders Academie (NSA) willen schoolleiders 

steeds vaker beleid ontwikkelen in samenspraak met 

belanghebbenden. “Ik zie dat als een zeer positieve 

ontwikkeling. Samenspraak is niet in elke situatie 

eenvoudig; niet overal zijn ouders even betrokken bij 

de school of in staat een goede verantwoordingsrelatie 

aan te gaan.” Volgens de NSA is het heel waardevol 

om kennis te delen, zaken uit te leggen, draagvlak te 

creëren en vertrouwen op te bouwen. Op die manier 

draagt verantwoorden bij tot refl ectie en goede ver-

houdingen. “Verantwoorden is niet alleen legitimatie 

van activiteiten afgezet tegen verantwoordelijkheden. 

Het houdt ook in dat je, samen met belanghebbenden, 

kaders en grenzen bepaalt in lijn met de visie, context 

en mogelijkheden van de school. Daarmee creëer je 

helderheid, ontstaat begrip en ruimte om successen 

te vieren en dat zal waardering opleveren. We moe-

ten ons overigens goed realiseren dat verantwoor-

ding afl eggen hoort bij vergroting van autonomie en 

deregulatie.”

Jager stelt dat - zeker in een professionele dialoog met 

belanghebbenden -verantwoorden niet eenvoudig is. 

Het doet een fl ink beroep op de professionaliteit van 

schoolleiders. “Verantwoorden heeft veel te maken 

met beroepstrots. Elke schoolleider wil graag een 

school leiden waar kinderen en leerkrachten het beste 

uit zichzelf kunnen halen en waar ouders vertrouwen 

in hebben. Leerkrachten moeten een leidende, crea-

tieve rol kunnen spelen bij onderwijsinnovatie. Hieraan 

leiding geven stelt hoge eisen aan schoolleiders.” 

Schoolleiders vinden bij de NSA een netwerk en onder-

steuning bij professionalisering en refl ectie, gebaseerd 

op een breed gedragen en erkend beroepsprofi el . 

“Een RDO’er heeft een trotse professionele beroeps-

houding, en wil daarop afgerekend worden. Hij of zij is 

professioneel onafhankelijk, integer en deskundig.”
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 In de cursussen en opleidingen van de AVS wordt vermeldt 
aan welke competenties schoolleiders werken, die vallen 
onder de acht domeinen van bekwaamheid. Deze bekwaam-
heidseisen zijn gebaseerd op de kerncompetenties voor onder-
wijskundig leiderschap uit de NSA-beroepsstandaard (zie ook 
www.nsa.nl).

> Aansluitend te zien en te horen 
op het AVS congres…

De plenaire sessie Leiderschap is (maatschappelijk) onder-

nemerschap door Leo Lensen (lector maatschappelijk onder-

nemerschap en oud-bestuursvoorzitter ROC ASA) gaat over de 

rol van de scholen in de maatschappij en het aangaan van een 

open relatie met hun omgeving). In de workshop (Be)sturen bij 

maatschappelijke veranderingen behandelt Adriaan van Hove 

(algemeen directeur VCPO-NOP) de veranderingen die werken 

vanuit maatschappelijke relevantie teweeg brengen voor een 

school (Good Governance, behartiging ouderbelangen).

Schrijf u in vóór 9 maart aanstaande via www.avs.nl 
(AVS Congres) of via pagina 8.

Ahrend

Alberts

Canon

Cogas

Douwe Egberts Coffee Care

Elsevier Overheid

Heutink

Kluwer

Koks Gesto

Ohra

Rabobank

AVS Voordeel
 Alleen voor AVS-leden

Veel scholen samen kunnen beter en goedkoper 

inkopen. Dat is het idee achter AVS Voordeel. 

Kijk op www.avs.nl voor meer informatie.
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‘Goede managers 
raken niet snel 
overvoerd’
Leiding geven binnen een beursgenoteerde multinational

Een basisschool runnen of leiding geven aan een grote afdeling van een beursgenoteerde 

multinational. Naast de verschillen zijn er toch ook – juist als het gaat om leiderschap 

– overeenkomsten en valt er wellicht wat van elkaar te leren. Aan het woord is Wiebo 

Vaartjes, senior vice-president en General Manager audio & multimedia applicaties van 

Philips en tevens landenmanager in Hong Kong.

Tekst Daniëlle Arets

Schiphol. Over een half uur vliegt Wiebo Vaartjes 

(1954), na een dag in Nederland te zijn geweest, door 

naar New York om direct daarna zijn weg te vervolgen 

naar Hong Kong. Vaartjes ziet in sommige maanden 

het vliegtuig vaker dan de eigen huiskamer, maar dat 

is hem niet aan te zien. Hij oogt energiek en heeft de 

vijftien minuten wachttijd benut om alvast wat ideeën 

over leiderschap en de overeenkomsten en verschillen 

tussen een schoolleider en een bedrijfsmanager op 

papier te zetten. Hij toont een blad waarop een wirwar 

aan tekstwolkjes met Engelstalige afkortingen, state-

ments en vierkante blokjes verbonden zijn met talloze 

lijnen. Dit op het eerste gezicht ondoorgrondelijke web 

wordt volstrekt helder als Vaartjes begint te vertellen. 

In duidelijke bewoordingen, en met pretogen die blijk 

geven van een grote passie voor zijn vak, licht hij toe 

waarom leiding geven vooral begeleiden is en waarom 

goede managers altijd nog wat extra taken aan kunnen.

Vaartjes startte in 1985 als consultant bij Philips, maar 

kreeg daar al snel operationele managementfuncties. 

“ Ik was altijd al geïnteresseerd in het motiveren van 

mensen, en wilde graag testen in hoeverre ik zelf effec-

tief leiding kon geven in plaats van anderen te vertellen 

wat ze moeten doen.”

> thema leiding geven met het oog op morgen

“Je bent pas een leider als je mensen meekrijgt met je ideeën”, 
realiseert Wiebo Vaartjes zich.
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Positie kiezen
Daarmee geeft Vaartjes meteen te kennen dat hij het 

personeel als de cruciale factor in het managen van een 

onderneming ziet. “In het besturen van een bedrijf gaat 

het er vooral om mensen ervan bewust te maken dat 

een scherpe oriëntatie op de omgeving nodig is om een 

heldere strategie te kunnen formuleren. De ontwikke-

lingen op de markt worden almaar complexer en daar-

mee is het steeds moeilijker om inschattingen voor de 

toekomst te maken. Toch moet je als manager positie 

kiezen. Leiders hebben de taak een heldere strategie te 

formuleren en vooral om daarvoor commitment binnen 

hun organisatie op te bouwen. Dan pas kan de organisa-

tie samen met klanten, business partners, en leveranciers 

effectief gaan werken aan een productbeleid.”

Philips heeft heel bewust gekozen voor Sense and 

Simplicity en profi leert zich als een Healthcare, Lifetyle and 
Technology bedrijf. Deze visie is onder leiding van Gerard 

Kleisterlee, Chief Executive Officer (CEO) van Philips, uit-

gebouwd tot een integrale bedrijfsstrategie. “Het is van 

het grootste belang dat we er voor zorgen dat deze visie 

gedragen wordt door alle medewerkers. Dat ons dat 

gaat lukken, daar ben ik van overtuigd. Kleisterlee is 

niet voor niets onlangs door het zakenblad Fortune uit-

geroepen tot Europese business manager van het jaar.”

Daarnaast moeten managers veel energie steken in 

het motiveren en begeleiden van hun personeel, vindt 

Vaartjes. “Het is enorm belangrijk om buy in te creëren. 

Ik realiseer me dat je pas een leider bent als je mensen 

mee krijgt met je ideeën: oftewel geen leider zonder 

volgers.”

Prioriteiten
Ook van Vaartjes wordt een visionaire blik verwacht. 

Als senior vice-president is hij verantwoordelijk voor 

de wereldwijde audio- en multimedia activiteiten van 

Philips (met een jaarlijkse omzet van ongeveer een 

miljard euro) moet hij nieuwe technologische devices 
als MP3 spelers en andere audioproducten in de markt 

zetten. Een lastige markt, daar de technologische ont-

wikkelingen zich in een razend tempo opvolgen en de 

consument grillig is. Mag dat al een meer dan fulltime 

functie zijn, Vaartjes werd vorig jaar ook nog benoemd 

tot Country Manager van Philips in Hong Kong; tevens 

zijn ‘thuisbasis’ (hij is er gemiddeld negen keer per 

maand). “Je ziet dat sommige managers er keer op keer 

nieuwe projecten bij krijgen, zonder dat ze overvoerd 

worden. Wat deze managers kenmerkt, is dat ze hele 

heldere prioriteiten stellen en vooral bezig zijn met 

belangrijke dingen die niet urgent zijn. Dit in tegenstel-

ling tot veel mensen die vooral bezig zijn - druk, druk, 

druk - met belangrijke dingen die urgent zijn. Die zijn 

constant brandjes aan het blussen in plaats van bewust 

preventief en strategisch bezig. Vergelijk het met een 

bak met water. Als je er heel veel rotzooi in gooit zoals 

kiezelsteentjes, zand en wat prularia, loopt de bak snel 

over als je er nog een object extra bijgooit. Begin je met 

drie grote stenen in de bak (je prioriteiten), dan kun je 

er rustig nog wat kiezelstenen bijgooien; de bak loopt 

niet zo snel over.”

Kennis
Vaartjes verexcuseert zich regelmatig dat hij zijn kennis 

puur uit de praktijk haalt; hij is geen intellectueel. Wel 

leest hij graag boeken over management zoals Steven 

Covey’s Seven habits of highly effective people of biografi eën 

van topmanagers. Vooral die van Winston Churchill. 

Deze literatuurkennis vertaalt hij naar de praktijk, door 

ook zijn personeel te leren hoe ze prioriteiten moeten 

stellen en hun toekomst kunnen plannen. “Veel men-

sen denken dat de toekomst niet te plannen valt. Ze 

blijven dagdromen over een ideale situatie, of maken 

zich juist zorgen over het feit dat ze de ideale situatie 

niet zullen bereiken en blijven dan hangen in het ver-

leden. Ik ben ervan overtuigd dat als je heldere doelen 

stelt, je greep kunt hebben op de toekomst. De kunst is 

dan wel om zoals Churchill zei altijd te blijven geloven 

in je ideeën en never give up.”

Bijna twintig jaar begeeft Vaartjes zich al in het bui-

tenland waarvan een groot deel in Azië. Hoewel hij 

de taal niet machtig is, heeft hij zich in die jaren wel 

veel culturele waarden en normen eigen gemaakt. “In 

Azië heb ik gemerkt dat je geen energie moet steken in 

het overtuigen van ondergeschikten, maar meteen de 

hoogste baas moet overtuigen. Er heerst een zeer sterke 

hiërarchische structuur. Bovendien zijn de familieban-

den erg hecht. Zo hadden we een paar jaar geleden te 

maken met een personeelslid dat onder werktijd uiter-

mate ongepast beeldmateriaal had gedownload. Toen 

we hem wilden ontslaan, dreigde hij een proces aan 

te spannen. In zijn contract stond immers niet dat het 

verboden was. Hij gaf echter onmiddellijk op toen ik 

vertelde dat ik zijn moeder zou informeren over deze 

kwestie... ha ha!”

Andere realiteit
Hoewel bovenstaande gedachten behulpzaam kunnen 

zijn voor elke manager, beseft Vaartjes dat voor school-

leiders een andere realiteit geldt. Waar de doelen van 

managers helder en meetbaar zijn, zijn die van school-

leiders vaak niet duidelijk omlijnd. En waar je als 

manager van een bedrijf actief het team kunt sturen 

door functies te herdefi niëren of personen te vervan-

gen, ligt dat voor een schoolleider veel moeilijk. “Je 

kunt een leerkracht niet een nieuwe functie of nieuwe 

taakomschrijving geven.” Wel kunnen schoolmanagers 

zich richten op individuele coaching. Die taak ziet 

Vaartjes dan ook als cruciaal. “Schoolleiders moeten 

“Ik ben ervan overtuigd dat als 
je heldere doelen stelt, je greep 
kunt hebben op de toekomst.”



ad
ve

rt
en

ti
e

Februari 2007 Kader Primair 18 



Kader Primair Februari 2007 19

proberen de individuele competenties van hun per-

soneel zo goed mogelijk in te zetten. In persoonlijke 

gesprekken moet gefocust worden op de drijfveren en 

motivaties van de teamleden, want daar kun je als lei-

der op bijsturen. Lastig is echter dat waar bij bedrijven 

een functioneringsgesprek zich vaak vertaalt naar een 

hoger salaris of andere invulling van zijn of haar taken, 

daar binnen een school nauwelijks ruimte voor is.” 

Eigenlijk is het een bijzonder lastig beroep, concludeert 

Vaartjes: “Minstens zo lastig als het managen van een 

onderneming.” <

Vaartjes (1954) begon zijn opleiding aan de hogere zeevaart-

school in Amsterdam en haalde in 1977 aan de Universiteit 

Leiden zijn Bachelor Social Sciences. In 1979 behaalde hij 

zijn MBA bedrijfskunde in Delft. Hij werkte onder andere als 

Plant Manager voor de Philips Sounds Systems in Maleisië 

en als Business Unit Manager. Vaartjes was ook landenma-

nager van Philips Oostenrijk en werkte in Hong Kong als 

Executive Board Member en hoofd verkoop van LG Philips 

Displays Ltd. Hij is getrouwd, heeft vier volwassen kinderen 

en woont nu in Hong Kong.

> Aansluitend te zien en te horen op het AVS congres…

Centrale inleider Loek Hermans (voorzitter MKB-Nederlanden oud-minister van Onderwijs) kan als geen ander 

een link leggen tussen het bedrijfsleven en het onderwijsveld, en het leiderschap dat gevraagd wordt met 

het oog op toekomstige ontwikkelingen in het krachtenveld PO. Ook hockeycoach Marc Lammers geeft – als 

‘leider’ van buiten het onderwijs - in zijn plenaire sessie Coachen doe je samen een visie op leiding geven 

aan een team. In de workshop Leiding geven aan professionals een kijkje in de keuken van Marjo Pluijmakers 

(directeur Advies & Marktcommunicatie bij ABP) met parallellen tussen het bedrijfsleven en de moderne 

schoolorganisatie.

Schrijf u in vóór 9 maart aanstaande via www.avs.nl (AVS Congres) of via pagina 8.
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Swingend congresdiner

Vier topmuzikanten met een uitgebreid repertoire: Let’s go bananas. 

Van soul tot reggae, van up tempo tot easy listening (zie letsgobananas.nl). 

Speciaal voor het AVS congres komen ze naar Nieuwegein, om het afsluitende 

congresdiner tot een absolute must te maken Schrijf u dus vandaag nog in voor 

het congres én voor het afsluitende oog-, oor- en tongstrelende diner!
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Pleister of drukverband?
Interim-management in theorie en praktijk

Ze hebben de reputatie niet goedkoop te zijn en vooral snel te willen handelen, waarbij 

ze een uitstekende neus voor delegeren hebben. De tijdelijke leidinggevenden: de 

‘interimmers’. Hoe gaan zij te werk in het onderwijs?

Tekst Andrea Linschoten en René van Eijk

Steeds vaker doen zich situaties voor waarin scholen 

tijdelijk extra kennis en ervaring willen inhuren. De 

aard van die situaties blijkt aan verandering onderhe-

vig. Interim-management heeft zich daardoor ontwik-

keld van bijna uitsluitend overbruggingsmanagement 

(passen op de winkel tot de opvolger kan starten) 

tot breed veranderingsmanagement (het voorkomen 

van problemen) en crisismanagement (het oplossen 

van problemen). Interim-managers worden ingescha-

keld bij bijvoorbeeld acute crisissituaties, effi cien-

cyoperaties, outsourcing, fusies, speciale projecten of 

organisatieveranderingen.

‘Alles moet optimaal gebeuren’
Riet Lelyveld-Voets (58) begon haar loopbaan als docent 

geschiedenis op een middelbare school (havo/vwo). Na 

functies in de schoolleiding, werd zij directeur van het 

Centrum voor de Kunsten. Na zeven jaar stapte zij over 

naar advieswerk. Sinds drie jaar werkt Lelyveld zelfstan-

dig. Zij adviseert en werkt met veel plezier als interim-

directeur in het speciaal basisonderwijs, primair en 

voortgezet onderwijs.

“Interim-werk is afwisselend. Het hangt er helemaal 

vanaf wat de opdrachtgever wil. Ik krijg altijd een 

gerichte opdracht mee. Dat kan variëren van een korte 

periode een directeur vervangen vanwege ziekte tot het 

begeleiden van een reorganisatie. In het eerste geval 

zorg ik ervoor dat de lopende zaken voortgang vinden 

en hoef ik geen speciale dingen te doen. Maar een 

opdracht kan ook complex zijn. Zo ben ik nu betrokken 

bij een school – een soort Internationale Schakel Klas 

(ISK) - waar de opdracht was: ‘We gaan deze school slui-

ten, begeleidt het afbouwen’. Nu blijkt dat de school 

toch kan blijven bestaan, onderzoek ik hoe we het 

onderwijsconcept kunnen aanpassen aan deze tijd.

Ik moet zeggen dat een dergelijke opdracht mij wel 

meer uitdaging biedt.

Hoe lang een klus duurt, hangt uiteraard van de 

opdracht af. Maar ik vind dat je als interim nooit 

lang moet blijven. Anders word je onderdeel van het 

systeem. De optimale tijd voor een zware klus is onge-

veer een jaar. En dan heb ik het over twee tot drie 

dagen per week. Ik analyseer het probleem, bedenk en 

overleg een aanpak en begin met het neerzetten van 

een oplossing. Daar kan een nieuwe directeur dan ver-

der aan bouwen.

Binnen twee tot drie weken wil ik het vertrouwen van 

het team hebben. Als dat niet lukt, moet ik me afvra-

gen of ik wel de juiste persoon op de juiste plek ben. 

Ik ga met iedereen in gesprek; met de key people, maar 

ook met de stillen. Ik benadruk niet te zeer wat er fout 

is, maar benoem wat goed gaat. Van daaruit kan ik 

veranderen.

Soms hoef je het vertrouwen niet te winnen. Bij vervan-

ging vanwege ziekte is het voor het team vanzelfspre-

kend dat je er bent. Maar bij complexe problemen ben 

ik degene die aangeeft welke kant we uitgaan. En wie 

niet meeloopt, kan een zwaar gesprek verwachten.

Interim-directeur is per defi nitie een eenzaam beroep. 

Maar dat vind ik ook van een ‘gewoon’ directeurschap. 

Je moet richting geven, de besluiten nemen. Als je 

iemand op zijn functioneren aanspreekt, ben je niet 

altijd populair.

> thema leiding geven met het oog op morgen

“Interim-directeur is per 
definitie een eenzaam beroep”
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Een goede interim-directeur weet wat ie wil en voert 

dat ook uit. Hij of zij moet redelijk gedecideerd zijn en 

boven het team willen staan. Wat ik verder belangrijk 

vind, is dat je vooral een optimistische blik hebt. Ook in 

geval van crisis. Je moet het team het vertrouwen geven 

dat je er samen uit kunt komen.

Het grootste verschil vind ik toch wel dat ik steeds de 

gelegenheid heb om nieuwe dingen te doen en die ook 

goed te doen. Niets ten nadele van andere directeuren, 

maar als interim vind ik dat alles optimaal moet gebeu-

ren, nog zorgvuldiger. Ik heb de verplichting om iets 

neer te zetten.

Ik wil nog lang als interim blijven werken, het is een 

boeiend beroep. Er zal ook steeds meer vraag naar 

komen. Zelf ben ik een jonge babyboomer, maar de 

komende vier jaar gaan er steeds meer directeuren met 

pensioen. Door het tekort komen scholen in de proble-

men, waardoor er een grote vraag naar interim-direc-

teuren zal ontstaan.”

Kenmerken
Interim-management kenmerkt zich door:

•  het niveau van de opdracht (management in eind-

verantwoordelijke functies);

•  de aard van de managementverantwoordelijkheden 

en -bevoegdheden;

•  het doorvoeren van structurele, strategische 

veranderingen;

• het tijdelijke karakter;

•  de kennis, kunde en ervaring rond 

veranderingsprocessen;

•  het grote probleemoplossende vermogen van de 

interim-manager.

Er zijn vijf categorieën interim-managers te onder-

scheiden. Dezelfde ‘interimmer’ kan per opdracht een 

andere rol aannemen.

1. De overbruggingsmanager waarborgt de continuïteit 

van de werkzaamheden. De inschakeling van een inte-

rim-manager verschaft de opdrachtgever de tijd om een 

gedegen opvolger te selecteren. De interim-manager 

neemt ondertussen de taken waar en neemt indien 

gewenst tijdelijk de eindverantwoordelijkheid over.

2. De projectmanager probeert een vooraf gesteld resul-

taat te bereiken. De weg daar naartoe is nooit zonder 

hobbels. Projectmanagers dienen op de hoogte te zijn 

van de situatie in het veld; de regels en de (politieke) 

processen, de verschillende partijen en hun belangen. 

Een voorbeeld hierbij is het opzetten van brede scholen.

3. De crisismanager is geen harde saneerder, maar een 

interim-manager die onder alle omstandigheden als 

eerste stabiliteit brengt. Deze is enorm belangrijk om te 

realiseren en te behouden. Alleen zo kan iedereen zich 

op de eigen taken concentreren en ligt er een gezonde 

basis om de nieuwe koers in te zetten. Met zo’n specia-

list gebeurt er nog meer: er komen ankers zodat fouten 

uit het verleden niet opnieuw kunnen worden gemaakt.

4. De deskundigheidsmanager is nodig als tijdelijke des-

kundigheid op management niveau vereist is. Het gaat 

veelal om inbreng bij stafafdelingen. De deskundig-

heidsmanager levert zijn diensten bij bijvoorbeeld fusie 

en strategievorming.  >

“Binnen twee tot drie weken wil ik het vertrouwen van het team 
hebben”, aldus Riet Lelyveld-Voets.
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goed onderwijs door goed management
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Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

Met dank aan onze hoofdsponsors
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> Aansluitend te zien en te horen op het AVS congres…

Naud van der Ven (kwaliteitsmedewerker stadsdeel Amsterdam-Centrum) gaat in zijn plenaire sessie 

Management tegen het glazen plafond in op verandermanagement. In de workshop De uitdaging voor 

schoolleiders: transformatief leiderschap gaan Peter Lemmens en Peter Sleegers (BMC) in op de verschil-

lende rollen die een leider moet kunnen vervullen om een succesvolle en blijvende schoolontwikkeling te 

garanderen. Ze gaan daarbij in op visie(ontwikkeling) op het gebied van onderwijs, organisatie en leren.

Schrijf u in vóór 9 maart aanstaande via www.avs.nl (AVS Congres) of via pagina 8.

5. De verandermanager heeft zowel de zorg voor de 

continuïteit van de huidige school/organisatie, als voor 

een geplande verandering. De verandermanager zal 

daartussen evenwicht moeten bewaren. Hij/zij is onaf-

hankelijk en deskundig. Een ander belangrijk aspect 

is dat de verandermanager openstaat voor de signalen 

van de omgeving.

Welke pleister of welk verband nodig is, verschilt per 

situatie. Het uiteindelijke resultaat zal in vrijwel alle 

gevallen identiek zijn: een (opnieuw) goed lopende 

organisatie, waarbinnen iedereen met veel plezier 

acteert. <

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

het gebied van organisatieontwikkeling.

AVS aanbod interim-management

Op zoek naar een goede interim-manager? De AVS en M&O-

groep hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

op het terrein van interim-management in het primair 

onderwijs. Kijk voor meer informatie over dit aanbod op 

www.avs.nl > Professionalisering > Maatwerk en advies 

(Maatwerk werkgeverszaken) of bel 030-2361010.

Ook biedt de AVS voor startende interim-managers en 

ervaren directeuren, die een volgende stap in hun loopbaan 

overwegen, de opleiding ‘De juiste interim-manager op de 

juiste plaats’. Interim-manager zijn vraagt specifi eke kwali-

teiten. Alleen een goede directeur geweest zijn, blijkt in de 

praktijk niet voldoende te zijn. Kijk voor meer informatie op 

www.avs.nl > Professionalisering > Cursusaanbod 2006-

2007 > Opleidingen.

Uw advertentie in  Kader Primair en Kadernieuws 
wordt gelezen door meer dan 5000 schoolleiders

Neemt u voor meer informatie contact op met:

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

E-mail: info@recent.nl
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‘Leerkrachten maken 
zelf de indeling’

> thema leiding geven met het oog op morgen

Einde aan slapeloze nachten rond de stoelendans

Maken we twee grote groepen 8, of liever twee groepen 8 en een groep 7/8 om meester 

Geert die een zwaar jaar achter de rug heeft wat lucht te geven? Zetten we beginnend 

juf Sabine voor die lastige groep 6, of halen we meester Peter een keer weg bij groep 5 

waar hij al zeven jaar zit? Dit soort vragen speelt doorgaans in het voorjaar, wanneer de 

zogenaamde ‘stoelendans’ nadert. Hoe leidt je als (bovenschools) directeur de verdeling 

van leerkrachten over de groepen in goede banen?

Tekst Jaan van Aken
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“Het was altijd een hele puzzel om leerlingen en 

leerkrachten te verdelen toen ik nog directeur was”, 

vertelt Ben Kennedie (47) die sinds een paar jaar 

bovenschools directeur is van het openbaar onder-

wijs in Giessenlanden. Sinds 1 januari 2007 is het 

openbaar onderwijs Giessenlanden onderdeel van 

de nieuw gevormde stichting Openbaar Onderwijs 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (O2A5), die 22 open-

bare scholen omvat.

Als bovenschools directeur gaat Kennedie niet direct 

over de stoelendans op scholen. “Wel heb ik een onder-

steunende rol als sparring partner van de directeur en ik 

denk mee, ook over de stoelendans.” Door er voor men-

sen te zijn haal je het beste uit hen en de organisatie, 

stelt hij. “Als ex-leerkracht en -directeur, weet ik dat het 

niet prettig is als je de bovenschools directeur in drie-

delig pak moeilijk te pakken krijgt.”

In de tijd dat hij zelf nog schooldirecteur was, sloegen 

Kennedie en zijn adjunct aan het puzzelen nadat het 

aantal fre’s bekend was. De leerkrachten mochten 

vooraf hun voorkeur voor een groep inleveren. “Soms 

legden we collega’s wat op en daar had ik een slecht 

gevoel over.” Al weegt voor Kennedie uiteindelijk het 

organisatiebelang zwaarder dan dat van de individuele 

leerkracht. “Zo heb ik wel eens besloten iemand tegen 

haar zin van groep 3 voor groep 5 te zetten.” Dat is 

volgens Kennedie ook een onderdeel van leiderschap. 

“Als directeur wil je wel dat de sfeer goed blijft. Dan is 

het leuk als de betreffende leerkracht na drie maanden 

zegt dat je gelijk hebt gehad.” Toch wilden Kennedie en 

zijn adjunct destijds een vorm vinden om los te komen 

van dwang bij de verdeling van de fre’s.

Positieve kanten
Die adjunct was Ed Linthout (51). Hij is inmiddels 

directeur van basisschool De Lingewaard in Arkel. De 

methode Linthout maakte een einde aan zijn slapeloze 

nachten over moeilijke beslissingen bij de stoelendans. 

“Leerkrachten zijn het kapitaal van een school, dus is 

het belangrijk dat ze lekker in hun vel zitten. Het voor-

deel van ons stappenplan is dat leerkrachten zelf de 

indeling maken.”

De start van het traject in februari is het maken van 

een klassenindeling. De leerkrachten maken in groep-

jes vier, vijf mogelijke groepsindelingen. “Naderhand 

beargumenteren ze waarom ze voor die verdeling geko-

zen hebben”, vertelt Linthout. Vaak is er één plaatje dat 

eruit springt. De rol van de directeur is het gesprek te 

leiden en de uiteindelijke keuze voor een groepsverde-

ling te verklaren. “Dit alles kan op één avond in ander-

half uur.” De plannen worden vervolgens besproken 

binnen het managementteam en daarna ter instem-

ming voorgelegd aan de MR.

Dan komen de ouders aan bod. Zij krijgen rond 20 april 

informatie over de verdeling. Vaak hebben zij wensen 

over de groep waarin hun kind geplaatst wordt. “Soms 

zijn er goede redenen om hun kind in groep 5/6 in 

plaats van 6/7 te zetten. Omdat het voor hun kind bij-

voorbeeld prettig is bij jonge kinderen te zitten”, ver-

duidelijkt Linthout.

Leerkrachten hebben ondertussen in functionerings- en 

voortgangsgesprekken hun voorkeur voor een groep 

duidelijk gemaakt. Dat is voorwerk voor de studie-

dag waarop de leerkrachtverdeling plaatsvindt. De 

leerkrachten van de drie bouwen zitten bij elkaar en 

overleggen over bijvoorbeeld de leerkracht voor groep 

3. “Ze kunnen een voorkeur uitspreken, omdat ze 

elkaars kwaliteiten goed kunnen inschatten. De een 

is sterk op het gebied van zorg en gedrag en de ander 

is goed in sfeer maken. Het mooie is dat ze de posi-

tieve kanten van elkaar kunnen benoemen”, vindt de 

Lingewaard-directeur.

Zo ontstaat er een verdeling, waarbij vaak een of twee 

knelpunten blijven liggen. “Daarover ga je in gesprek”, 

vertelt Linthout. “Als er een moeilijke groep is waar 

niemand om zit te springen, zeg ik bijvoorbeeld: ‘Piet, 

ik denk dat jij dat heel goed vorm kan geven, omdat 

je goed bent in structuur en orde’. Dan zie je alleen 

al doordat het gezegd wordt iemand groeien en is die-

gene vaak bereid de klas op zich te nemen.” Lukt het 

niet iemand te overtuigen, dan is daar een traject van 

gesprekken aan vooraf gegaan. “Zo’n 95 procent van de 

confl icten heeft met slechte communicatie te maken”, 

schat de directeur.  >

Ed Linthout: 

“Je moet elkaar durven 

confronteren.”

Ben Kennedie: 

“Soms legden we 

collega’s wat op.”
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Toch zijn er vaak een paar leerkrachten die het best 

vinden als de directeur alles in handen heeft en de 

leerkracht alleen zijn klas runt. Daar kan een goede 

reden voor zijn. “Als iemand een vervelend jaar achter 

de rug heeft of tegemoet gaat bijvoorbeeld. En jonge 

leerkrachten zijn fl exibeler dan oudere.” Rouleren 

moet ook geen wet van meden en perzen zijn, vindt hij. 

“Verplicht wisselen na drie, vier jaar past niet bij mijn 

manier van leiding geven”, aldus Linthout.

Een voorwaarde is wel dat de sfeer goed is. Linthout: 

“Je moet elkaar durven confronteren en dat vraagt 

om openheid en vertrouwen.” Zo’n sfeer groeit stapje 

voor stapje door veel gesprekken te voeren. “Bij mijn 

aantreden heb ik gezegd wat ik wens en wat ik van de 

leerkrachten verwacht.” Dat heeft met leiderschap te 

maken. “Je kan dit niet doen als je je als directeur op de 

administratie stort en in je kamertje blijft. Praat met 

mensen, weet wat er leeft.”

Sfeer
Jongste telg van O2A5 is Robin Bieren (36), hij is sinds 

zes maanden directeur op twee kleine scholen: De 

Kiezel en de Kei te Bleskensgraaf en De Overstap in 

Brandwijk. Als hij op grotere scholen aan het roer 

stond, zou hij kiezen voor deze methode. Nu komen ze 

bijna standaard uit op vier combinatiegroepen. Ook hij 

inventariseert van tevoren wie welke groep wil en zelf 

maakt Bieren ook een opzet. “De uitkomsten leggen 

we naast elkaar en samen bekijken we wat de kinderen 

nodig hebben.”

Doordat er weinig groepen zijn, is de discussie soms 

lastiger. “Stel dat ik iemand van een groep wil halen 

waar hij al jaren voorstaat, dan heb ik minder moge-

lijkheden om te schuiven.” Zorg dat er openheid is en 

dat mensen in beweging blijven, raadt hij aan. “Ik ben 

voorstander van open communicatie. Het is niet goed 

als beslissingen vanuit het torentje worden opgelegd”, 

typeert hij zijn manier van leiding geven. “In het begin 

wilde ik teveel sturen. Nu geef ik kleine speldenprikjes: 

denk daar eens aan.”

Collega-directeur Linthout hanteert als directeur een 

bij het team passende leiderschapsstijl. “Als je heel 

erg sturend bent, of juist aan inspirerend leiderschap 

wil doen, moet het team daarin mee willen.” Linthout 

wil motiveren, inspireren en als het nodig is hanteert 

hij een andere leiderschapsstijl: “Dan zeg ik: ‘dit is 

afgesproken en ik zie het niet. Hoe komt dat?’ Als ze 

er niet uitkomen, neem ik uiteindelijk een beslissing, 

maar het team wil een leider waarbij ze verantwoor-

delijkheid moeten nemen en zelfstandigheid moeten 

tonen.” <

Stoelendans

De ‘stoelendans’ is een belangrijke fase in een school-

jaar waarin allereerst de groepsverdeling bepaald wordt 

en vervolgens de verdeling van de leerkrachten over de 

groepen. Vaste regels zijn er niet, het hangt van de direc-

teur af welke vorm dit proces krijgt. Tijdig beginnen, bij 

voorkeur in februari, is belangrijk.

Het doel is leerkrachten en kinderen op de juiste plek te 

zetten. Roulatie, of mensen zich laten ontplooien kun-

nen redenen zijn om iemand voor een andere groep te 

zetten. Vaste regels over roulatie zijn er evenmin, al zijn 

er scholen die afspreken na drie tot vijf jaar van groep te 

wisselen. De MR heeft advies- en instemmingsrecht op 

deze stoelendans.

Robin Bieren: 

“Zorg voor openheid.”

> Aansluitend te zien en te horen op het AVS congres…

De workshop Meerjarenplanning personeelsbeleid, hoe richt je dit in? door Tom Roetert en Pauline Boogerd 

(AVS) laat zien hoe medewerkers optimaal te benutten in en betrekken bij het arbeidsproces, en de regierol 

die schoolleiders daarbij vervullen. Met name voor managers die naast hun regeltaken ook en vooral leiding 

geven aan teams. Rubina Bosman (SBO) en Trieneke van Manen (AVS) gaan tijdens hun workshop Leiding 

geven aan diversiteit: lust of last? in op leiding geven aan verschillende generaties en culturen binnen het 

schoolteam. Onder de titel Sturen op drijfveren verzorgen Peter Kesteloo (De Roo) en Frans Copini (directeur 

Safety & Security) een workshop over Management Drives: benut u de echte energie van uw team optimaal? 

Komt de taakverdeling overeen met de drijfveren van de teamleden?

Schrijf u in vóór 9 maart aanstaande via www.avs.nl (AVS Congres) of via pagina 8.
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Ict niet los te zien 
   van onderwijsvisie

Haal meer uit onderwijs met behulp van ict

Ict kan een belangrijke bijdrage leveren aan eigentijdser en inspirerender onderwijs, de 

professionalisering van leerkrachten en een betere uitwisseling van gegevens. Dat stelt het 

actieplan ‘Verbonden met ict’, afgelopen najaar gelanceerd door OCW. Voor de helft van de 

scholen in het primair onderwijs geldt dat ze daarvoor eerst hun visie op het gebruik van 

ict moeten vastleggen in een ict-beleidsplan, geïntegreerd in het schoolplan, én dat ook 

daadwerkelijk uitvoeren.

Tekst Jaan van Aken

Wordt de wandplaat gewoon opgevolgd door de beamer 

en het schoolbord door het interactief whiteboard? 

Worden dezelfde saaie rijtjes sommen en woorden 

‘leuk gemaakt’ op de computer? Of ziet men ict als 

strategisch instrument voor Passend Onderwijs, samen-

werking en communicatie? Ziet een school ict-gebruik 

als onderdeel van de onderwijsvisie en instrument om 

het onderwijs te transformeren, of vooral als hulpmid-

del ter vervanging of aanvulling op traditionele leer- en 

hulpmiddelen? Door uit te gaan van de behoeften en 

de leefwereld van de leerling en door adaptief en ont-

wikkelingsgericht te werken, ontkom je niet aan ict. 

De taak en verantwoordelijkheid van de schoolleider 

is zijn team zich van deze situatie bewust te maken en 

daar consequenties aan te verbinden. Echte verande-

ring begint bij de visie op onderwijs, waarbij deskun-

digheid nodig is om deze uit te werken in verifi eerbare 

doelstellingen en daarmee aan de slag te gaan.

Dit besef leeft bij Haal. De vereniging voor gerefor-

meerd primair onderwijs heeft een gezamenlijk ict-

beleid voor haar zes scholen. “In onze visie moet je 

overal kunnen inloggen op jouw plekje op het internet. 

Daarvoor gebruiken we Learning Gateway van Microsoft”, 

vertelt Jan Overweg, algemeen directeur van Haal. De 

leerlingen hebben een leerplek op internet waar ze 

zichzelf voor kunnen stellen, leerdoelen formuleren 

en samen met andere kinderen aan een werkstuk 

kunnen werken; vergelijk het met een soort portfolio. 

Daarnaast gebruiken ze e-mail en ontdeknet. Via de 

site kunnen kinderen contact leggen met experts in de 

maatschappij, hen vragen stellen en advies krijgen bij 

het uitwerken van een leervraag.

Alle scholen hebben digitale schoolborden, eerst voor 

de groepen 7/8 en nu volgen 5/6. “Een nieuwe ontwikke-

ling is dat leerlingen kunnen reageren op wat je vertelt 

door vragen te beantwoorden via een stemkastje”, ver-

telt Overweg.

In Leiden werkt de Stichting Katholiek Onderwijs 

Leiden (SKOL) aan een nieuw ict-plan onder verantwoor-

delijkheid van Stichting De Digitale Sleutel. “Het eerde-

re plan liet het initiatief teveel aan de scholen en som-

migen kozen voor de waan van de dag. Het plan was te 

vrijblijvend, dat zal met het nieuwe niet het geval zijn”, 

zegt Frank Peze, interim/adviserend directeur bij SKOL.

Bij de stichting is ict geen doel op zich, maar onderdeel 

van de onderwijsvisie. “Er zit een kloof tussen traditio-

neel onderwijs als klassikaal lesgeven en wat kinderen 

thuis op de computer doen. Door een computerspel 

> thema leiding geven met het oog op morgen

“Digitale schoolborden zijn 
een fantastisch middel om de 
kloof met thuis te dichten.”
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hebben ze bijvoorbeeld een 3D-beleving van de mid-

deleeuwen, maar op school krijgen ze een boekje met 

gewone plaatjes. Digitale schoolborden zijn een fantas-

tisch middel om de kloof met thuis te dichten. Als je 

dat niet zou doen, verliest het onderwijs zijn legitimi-

teit”, vindt Peze.

Het is de bedoeling dat leerlingen gebruik gaan maken 

van communities, waarbij ze bijvoorbeeld op internet 

gesprekken kunnen voeren met kinderen uit andere 

landen. Ook komt er game based learning.

Nog niet zo ver
Maar de helft van de scholen in het basisonderwijs is 

nog niet zo ver als de genoemde scholenorganisaties 

en heeft nog geen visie op ict vastgelegd, concludeert 

OCW in het actieplan ‘Verbonden met ict’. Een tweede 

knelpunt dat prioriteit moeten krijgen, betreft de 

vaardigheden, kennis en houding van leerkrachten op 

het gebied van ict. “Je hoort nog wel eens dat een echt-

genoot de notulen uit de mail haalt”, lacht Hanneke 

de Frel, leerkracht op de Koningin Beatrixschool in 

Waddinxveen. Kan het digitale rijbewijs voor leerkrach-

ten soelaas bieden? “Het ligt puur aan de motivatie. 

Dat is belangrijker dan het wel of niet hebben van het 

digitale rijbewijs”, vindt De Frel.

Op haar vorige school was ze ict-coördinator. “Bij mijn 

huidige school is ict echter nog meer aanvullend dan 

dat het tot grote veranderingen leidt”, vindt ze.  >

Verantwoordelijk voor ict-gebruik

De schoolleider is de eerstverantwoordelijke voor de school-

ontwikkeling, en ict is daarvoor een krachtig hulpmiddel. 

Hij of zij kan zich niet alleen beperken tot de constatering 

dat er soms nog een digitale kloof is tussen school en leer-

lingen, maar dient ict daadwerkelijk in relatie te brengen 

met onderwijsvernieuwende activiteiten. AVS adviseur Ad 

van der Staak constateert dat directeuren nog te vaak de 

verantwoordelijkheid alleen bij hun ict-coördinator leggen, 

die echter niet de enige aangewezen persoon is om onder-

wijsvernieuwende impulsen te geven. “Ook wordt regel-

matig kwaliteitscontrole gemist en is er behoefte aan een 

heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden; 

men weet vaak niet wat men van elkaar mag verwachten. 

Verantwoording kan worden geregeld in functie/taakbeleid. 

De schoolleider (het managementteam) zou degene moeten 

zijn die de vanzelfsprekendheid van ict-toepassingen uit-

draagt. Zijn of haar taak is het team bewust te maken van de 

noodzaak van ict-gebruik en daar consequenties aan te ver-

binden in relatie tot didactisch en pedagogisch handelen”, 

aldus Van der Staak.

De AVS biedt ondersteuning op maat bij de ontwikkeling 

van een visie op onderwijs en ict. Aanspreekpunten zijn 

Piet Rodenhuis (p.rodenhuis@avs.nl) en Ad van der Staak 

(a.vanderstaak@avs.nl).

Foto: Will Geurds
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“De bovenbouw gebruikt de computer bijvoorbeeld 

alleen om informatie te verzamelen voor spreekbeurten 

en Word om verhalen en gedichten te schrijven. En in 

groep 3 gebruiken ze software bij Veilig Leren Lezen.”

Een derde knelpunt uit het actieplan van het ministe-

rie is een gebrek aan content op maat. Maar volgens 

Peze van SKOL zijn uitgevers er als de kippen bij om 

wat met digitale leermiddelen te doen. “Ik voorzie dat 

dat in de toekomst alleen maar gaat toenemen.” Nieuw 

en oud zullen volgens hem naast elkaar blijven bestaan. 

“De leerboeken blijven, maar werkboeken worden 

mogelijk als eerste digitaal”, verwacht Peze.

En last but not least is tijd en geld voor ict een knelpunt. 

Scholenvereniging Haal heeft een meerjareninveste-

ringsbegroting voor de komende tien jaar. Om de vijf 

jaar vervangen scholen alles. Overweg: “Bovenschools 

regelen we wie het netwerk draaiende houdt en zorgt 

dat computers het ook doen. Dat is erg belangrijk. Ik 

kom nog wel eens op scholen waar de pc’s haperen.”

Vaardigheden
Tegelijk met het actieplan van OCW verscheen een 

rapportage waarin Stichting Kennisnet Ict op School 

aangeeft hoe het gebruik van ict in de les ervoor staat 

in Nederland. In het primair onderwijs gebruikt 84 pro-

cent van de leerkrachten een computer bij het lesgeven, 

gemiddeld vijf tot zes uur per week. Ict wordt het meest 

gebruikt voor oefenprogramma’s. Slechts de helft van 

de leerkrachten vindt de eigen vaardigheden in didac-

tisch gebruik van educatieve software op gevorderd 

niveau.

Voor alledrie genoemde scholenorganisaties geldt dat 

ict in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) voor-

komt. Overweg van Haal vertelt dat voor leerkrachten 

een competentie ‘ict-vaardigheden’ is vastgesteld. “Ze 

moeten met Word en e-mail overweg kunnen, want de 

meeste stukken komen bij ons alleen nog over de mail. 

Er is een aantal leerkrachten met een persoonlijk actie-

plan op dit vlak.”

De communicatie met ouders verloopt veelal via e-mail. 

Haal werkt met het leerlingvolgsysteem Parnassys, 

waarmee de resultaten per e-mail aan de ouders kun-

nen worden doorgegeven. “Technisch zijn we zover dat 

we ouders toegang tot het systeem en de cijfers van hun 

kinderen kunnen geven. Dit vraagt echter nog enige 

discussie op team- en directieniveau.”

Bij De Frel op de Koningin Beatrixschool is soms een 

speciale teamvergadering over ict. “Vorig jaar om col-

lega’s te laten zien hoe je kunt werken met computers 

in de klas. Nu gaat het over het gebruik van de nieuwe 

website, waarop elke klas een aantal door de leerkracht 

bij te houden pagina’s krijgt.” De ouders kunnen 

nieuwsbrieven, het jaaroverzicht en de schoolgids op 

de website vinden.

Eén van die ouders is Fred Kofman, vader van een doch-

ter in groep 4 en voorzitter van de MR van de Koningin 

Beatrixschool. In de MR hebben ze het automatiserings-

beleid op tafel gehad. Hij vindt het belangrijk dat kin-

deren leren typevaardigheid op te bouwen en overweg 

kunnen met het Offi ce-pakket.

“Het doel is kinderen te leren het wereldwijde web op 

te gaan en tegelijk hen te beschermen tegen de gevaren 

die het in zich heeft: spam, virussen en kinderporno. 

Het is aan de school om leerlingen digitaal weerbaar te 

maken.”

Kofman heeft geen klachten over het ict-gebruik op de 

school. “Ik zal niet te hard zeggen dat ze er alles aan 

doen, het zijn vooral klusvaders die het aanleggen. Dat 

heeft met het stellen van prioriteiten te maken. Je moet 

meegaan met de tijd als school. Voorop lopen hoeft niet 

perse, want met pionieren ben je veel tijd kwijt. Maar je 

moet ook niet bij het leesplankje blijven.” <

Dit artikel kwam tot stand met medewerking van 

Ad van der Staak (a.vanderstaak@avs.nl), adviseur 

bij de AVS op het gebied van onder meer visie- en 

beleidsontwikkeling ict en nieuw onderwijspersoneel. 

Overige specialisaties: verzuimmanagement, kwaliteitszorg, 

lumpsum, loopbaanontwikkeling, coaching en mediation.

Meer weten?
Het OCW-actieplan ‘Verbonden met ict’ is 

te vinden op www.minocw.nl/documenten/ 

Actieplan-verbonden-met-ict.pdf 
Kijk voor aanvullende informatie op www.kennisnet.nl 
 (educatieve content en voorlichting), www.ictopschool.nl 
(informatie over bijvoorbeeld veiligheid en adaptief onder-

wijs met een digitaal schoolbord) en www.klassetv.nl 
 (educatieve videoclips).

> Aansluitend te zien en te horen op het AVS congres…

De workshop Haal meer uit uw onderwijs met ict door Dieter Möckelmann en Johan Schat (Stg. Kennisnet Ict op 

school) biedt diepgang, inspiratie, discussie en actie om ict-gebruik in uw schoolvisie te integreren. In de workshop 

De uitdaging voor schoolleiders: transformatief leiderschap gaan Peter Lemmens en Peter Sleegers (BMC) in op de 

verschillende rollen die een leider moet kunnen vervullen om een succesvolle en blijvende schoolontwikkeling te 

garanderen. Ze gaan daarbij in op visie(ontwikkeling) op het gebied van onderwijs, organisatie en leren.

Schrijf u in vóór 9 maart aanstaande via www.avs.nl (AVS Congres) of via pagina 8.
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Enkele reacties
Ger Claessens, directeur van katholieke basisschool de 

Foekepot in Venray:

“Zeker. Ik ben nu 17 jaar directeur van de Foekepot en in die 

tijd is leidinggeven veel planmatiger en gestructureerder 

geworden. Vroeger was het meer ad-hoc brandjes blus-

sen. Nu gaat aan plannen een grondige analyse vooraf, zijn 

de plannen voor een langere termijn en worden ze beter 

bewaakt en geëvalueerd. Ook de betrokkenheid van diverse 

betrokkenen zoals ouders, teamleden en bovenschools 

management is toegenomen én meer gestructureerd. 

Leidinggeven is daardoor veel complexer geworden, maar 

daar groei je langzaam in mee. En ik vind het zeker een ver-

betering. Wat er op de school gebeurt, is nu allemaal veel 

overzichtelijker en inzichtelijker.’’

Pieternel van Horssen, algemeen directeur van stichting 

MosaLira in Maastricht (22 scholen):

“Ja, ik zie twee grote verschillen met een tiental jaar gele-

den. Ik denk ten eerste dat er nu veel meer een beroep 

wordt gedaan op het ondernemerschap van een directeur. 

Dat komt met name door lumpsum. Ten tweede denk ik dat 

er meer nadruk is komen te liggen op ‘leidinggeven aan 

een team.’ Dat je vooral via integraal personeelsbeleid de 

kwaliteit van je school verbetert, is volgens mij één van 

de inzichten van de laatste tien jaar. Gechargeerd gesteld 

zorgde je vroeger als directeur vooral dat de dagelijkse 

gang van zaken soepel liep. Nu ben je als schooldirecteur 

eerder een ondernemer, die vanuit visie leidinggeeft aan een 

schoolorganisatie, waarbij je voortdurend de relatie met de 

omgeving in het oog houdt.’’

Martha Groot, directeur van openbare Daltonbasisschool 

Waterland in Den Haag:

“Ik constateer vooral dat ik veel meer tijd kwijt ben aan ver-

antwoording afl eggen. Ouders, Inspectie, ministerie, Cfi  en 

bestuur willen allemaal informatie en gegevens. Daarnaast 

wil je je school verder ontwikkelen. Kwaliteitsbeleid voeren. 

Helaas komt dit door de te halen deadlines vaak onder druk 

te staan. Tien jaar geleden stond ik meer ín de school, tus-

sen de mensen. Nu sta ik er - door omstandigheden gedwon-

gen - meer boven. Overigens sta ik ook nog steeds minstens 

één dag per week voor de klas. Dat is een keuze. Ga je voor 

overvolle combinatieklassen of houd je het nog enigszins 

overzichtelijk.Terugkijkend is met name de bureaucratie 

de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, ondanks alle 

beloften voor het tegendeel.”

Tekst Eva Prins

Leiding geven

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

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

> uw mening telt – webpoll

Leiding geven op een basisschool ziet er nu heel anders uit dan 
tien jaar geleden.

   17%

•  Ja. Er komen steeds meer taken en verantwoordelijkheden 

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

van leiding geven erop aan.

17%

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

serieus genomen als schoolleider en heb meer plezier in 

mijn werk; de veranderingen versterken mijn ideeën over 

leiderschap.

63%

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

mijn schouders; de andere werkzaamheden zijn niet ver-

minderd en ook het salaris is helaas hetzelfde gebleven.

3%

•  Nee. De regels en omstandigheden zijn wel veranderd, 

maar mijn manier van leiding geven niet.

Nieuwe webpoll
De nieuwe stelling waarop u via het Scholenportaal kunt 

reageren luidt:

Passend onderwijs kan het speciaal (basis)onderwijs 

 overbodig maken.

•  Nee, het speciaal (basis)onderwijs blijft in mijn ogen 

onmisbaar.

•  Deels, ik zou het liefst zien dat de meeste s(b)o-leerlingen 

een plekje vinden op een reguliere basisschool, maar dat 

de expertise van het s(b)o wel behouden blijft.

•  Ja, maar pas op de lange termijn. In 2011 zijn we daar 

zeker nog niet klaar voor en is de kans groot dat het regu-

liere basisonderwijs de dupe wordt.

•  Ja, inclusief onderwijs is mijn ideaalbeeld. Met een steeds 

sterker wordende interne begeleiding en adaptief onder-

wijs hoop ik dat dat zo snel mogelijk bereikt wordt.

Ga naar www.avs.nl en geef uw mening!
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Het idee is simpel: onder begeleiding van twee of meer 

ouders legt ‘de loopbus’ een vast traject af, waarbij 

steeds meer kinderen zich aansluiten. Op deze manier 

lopen de kinderen veilig naar school. De loopbus is in 

Engeland al breed ingevoerd en er zijn initiatieven in 

Friesland en Limburg. Ook de gemeente Den Haag was 

enthousiast. Daarom benaderde de gemeente de Haagse 

PO-scholen om de loopbus te implementeren.

Directeur André Verboom van de ds. D.J. Karresschool 

peilde in zijn school of hier behoefte aan was en afgelo-

pen november startte een loopbus op dinsdag- en don-

derdagochtend. Momenteel organiseert de school een 

loopbus voor een tweede route. Als schoolleider heeft 

Verboom de eerste organisatie samen met de gemeente 

op zich genomen en hij onderhoudt het contact met 

ouders en met de gemeente. “Maar nu het eenmaal 

loopt, heb ik er weinig omkijken naar”, stelt hij.

“De verkeersveiligheid rondom de school is de belang-

rijkste reden om mee te doen met dit project”, aldus 

Verboom. “De school is gesitueerd in een smalle straat 

met grote parkeerdruk. Wij vragen de ouders om niet 

dubbel te parkeren, maar dat verzandt na verloop van 

tijd toch weer. De loopbus kan die verkeersdruk mis-

schien verlagen. Ik zie dit project als een kleine aanzet. 

Het verschil is nog niet echt merkbaar. Ik schat dat er 

dan nog twee loopbussen bij moeten komen.”

Maar er zijn meer voordelen. “Een aantal kinderen 

- waarvan de ouders voorheen vaak ’s morgens in tijd-

nood zaten - komt vaker op tijd”, vertelt de directeur. 

Wanneer ouders naar school lopen, ervaren ze minder 

stress in het verkeer. Ook hoeven ze zich niet druk 

te maken over het vinden van een parkeerplaats. Ze 

kunnen zelfs meer tijd overhouden; wanneer ouders 

een roulatiesysteem opzetten voor de loopbus, dan is 

het niet nodig om elke dag mee te gaan naar school. 

Andere positieve effecten zijn minder luchtvervui-

ling en een verbeterende gezondheid door meer 

lichaamsbeweging.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft ook een aandeel 

in het project. Medewerkers van VVN liepen de route 

met de ouders en gaven tips over verkeersveiligheid. 

Het is voor kinderen een praktische manier om kennis 

te maken met verkeersregels. Verboom: “Het is hierbij 

wel belangrijk de begeleidende ouders goed voor te 

bereiden, want ze nemen een grote verantwoording op 

zich.”

Ouders reageren wel verschillend op het initiatief. “De 

ene ouder wil graag iets aan de verkeersonveilige situa-

tie doen, maar een ander vindt het vanzelfsprekend om 

zelf zijn of haar kind naar school te brengen”, verklaart 

Verboom tot besluit. <

Meer informatie vindt u op www.loopbus.nl

Heeft u ook een creatieve oplossing voor een nijpend 

 probleem? Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. 

‘Zo kan het ook’.

Veilig te voet naar school

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

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

uiterst origineel zijn. Het project ‘De Loopbus’ moet ouders stimuleren hun kinderen lopend 

naar school te laten gaan. De ds. D.J. Karresschool in Den Haag draait een jaar proef.

Tekst Andrea Linschoten

> zo kan het ook

Foto: Milieucommunicatie gemeente Den Haag 
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Laten we eerst eens kijken naar het ‘klassieke model’: 

een schoolbestuur als bevoegd gezag en een of meer-

dere schoolleiders. Bij éénpitters hebben we alleen 

te maken met de MR. Een GMR is hier niet aan de 

orde. Het is aan het bestuur van de school om overleg 

te voeren met de MR. Maar, de praktijk leert dat het 

meestal de directeur is die door het bestuur is geman-

dateerd om namens het bestuur overleg te voeren 

met de MR. Dit is, als het goed is, neergelegd in het 

managementstatuut.

Ook wanneer er sprake is van een bestuur dat meer-

dere scholen beheert, mandateert het bestuur het 

overleg met de MR-en meestal, indien vastgelegd in het 

managementstatuut, aan de directie. Vaak gaat het dan 

om bovenschools management, een algemeen directeur 

of een verenigingsdirecteur. Ook het overleg met de 

GMR is dan meestal een taak van de (bovenschoolse) 

directie.

Maar het kan ook zijn dat het klassieke model is ver-

laten en dat er sprake is van een Raad van Toezicht 

(zie hiervoor ook de brochure ‘Goed onderwijsbestuur 

Primair Onderwijs’ van de AVS en VOS/ABB, die half 

januari naar alle leden werd gestuurd). Dan geldt dat 

er sprake is van een college van bestuur dat zelf het 

overleg voert met de GMR en de MR-en. Het college van 

bestuur is in dit model het bevoegd gezag. Voerde in 

het klassieke model het management overleg met de 

(G)MR namens het bevoegd gezag, daarvan is bij een 

model met een Raad van Toezicht geen sprake. Het 

college van bestuur is dan immers het bevoegd gezag. 

Eigenlijk kunnen we stellen dat de Raad van Toezicht 

en de (G)MR geen relatie hebben met elkaar.

Duidelijkheid
Hoe het ook zij, een aantal dingen ligt vast in de WMS:

•  Directieleden die zijn gemandateerd om namens het 

bevoegd gezag overleg te voeren met de (G)MR kun-

nen geen lid zijn van de (G)MR;

•  Als men in het schoolbestuur zit, kan men evenmin 

lid zijn van de (G)MR;

•  In het verlengde hiervan geldt dat leden van het col-

lege van bestuur, indien er sprake is van een Raad 

van Toezicht, geen lid kunnen zijn van de (G)MR. <

Meer weten?
Voor meer informatie en voor aanbod op gebied van scholing 

kunt u terecht bij www.infowms.nl en natuurlijk bij de AVS, 

c.hulscher@avs.nl

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

zaam bij de AVS als senioradviseur op het gebied 

van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, medezeggen-

schap en de verhouding bestuur-management. Ook houdt zij 

zich bezig met politieke beleidsbeïnvloeding. Tijdens het 

AVS congres verzorgt zij de workshop De cao primair onder-

wijs: kans voor het management?

Wie overlegt met MR en GMR?

Wet Medezeggenschap op Scholen
Op 1 januari 2007 is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd. Veel schoolleiders 

bezochten de regionale bijeenkomsten, georganiseerd namens alle onderwijsorganisaties door 

het projectbureau WMS. Van hen organiseerden of organiseren velen een training voor ’hun’ 

MR-en en de GMR en zijn inmiddels bezig met een nieuw reglement, al dan niet gebruik makend 

van het voorbeeld dat is te vinden op www.infowms.nl. Er wordt nagedacht over de vraag of 

het nodig en handig is om een deelraad, een themaraad of een groeps-GMR in het leven te 

roepen. Maar wat betekent dit alles voor de positie en het werk van de bovenschools manager/

verenigingsdirecteur en de directeur van een éénpitter? Wie voert bijvoorbeeld overleg met de MR 

en de GMR?

Tekst Carine Hulscher-Slot



Eén sectororganisatie PO: worden we 
daar beter van?

Al bijna dertig jaar werk ik met veel plezier in het 

primair onderwijs: momenteel als algemeen directeur 

voor het openbaar onderwijs Utrecht. Ik geniet daar-

van. Werken met jonge kinderen is echt werken aan 

de toekomst: van al die kinderen, maar ook van onze 

maatschappij. En welke functie je ook bekleedt, de 

werkvloer is altijd nabij. Dat houd je scherp, ook in een 

leidinggevende of een bestuurlijke functie.

Deze weken wordt er in stilte gewerkt aan een nieuw 

kabinet. Velen hopen dat hun wensen door dat kabinet 

vervuld zullen worden. Ook ik hoop op aandacht voor 

goed primair onderwijs en ik heb wel ideeën over wat 

daarvoor nodig is. Om daar een bijdrage aan te leve-

ren ben ik lid van de AVS, VOS/ABB, het G4-Platform 

schoolbesturen…

In de krant lees ik berichten als ‘de jeugdzorg vindt’, 

‘ziekenhuizen eisen’ en ‘het VO wil’. Maar rond het 

primair onderwijs is het stil. Stille diplomatie? Of de 

gebruikelijke aanpak van verschillende groeperingen 

die een deel van deze sector vertegenwoordigen en 

gezamenlijk willen optreden, maar daarbij toch ook de 

eigen standpunten duidelijk willen maken? Zal de poli-

tiek hiervan onder de indruk zijn?

Voor mij is het volstrekt helder: onze sector moet meer 

met één mond spreken, willen we primair onderwijs 

echt op de kaart zetten. Wij staan aan de basis van de 

ontwikkeling van de samenleving; wij zien op de scho-

len wat er in de maatschappij gebeurt. Laat de macht 

van het getal spreken in die zaken waarbij je als één 

mens kan staan voor goed onderwijs. Natuurlijk heeft 

elke school of elk schoolbestuur een eigen identiteit. 

Dat is in de Grondwet geregeld. Maar dat is niet het 

uitgangspunt als het gaat om de belangenbehartiging 

van goed onderwijs: bekostiging, kwaliteit en innovatie 

en goed werkgeverschap. De kracht zit hem dan juist 

in één stem en één optreden. Want zeg nou zelf: katho-

lieke lumpsum? Openbaar rekenen? Protestants-christe-

lijk gymonderwijs? Islamitisch taalonderwijs? Neutraal 

bijzonder schrijfonderwijs? Ik geloof daar niets van. En 

ik zie het ook niet terug als ik in scholen ben.

Samen met collega’s uit het Pettelaaroverleg, een net-

werk van schoolbesturen, heb ik een tijdje geleden het 

initiatief genomen ons uit te spreken voor de snelle 

komst van een sectorraad PO. En dat initiatief, vastge-

legd in een Manifest, wordt kennelijk breed gedragen: 

inmiddels hebben ongeveer 150 schoolbesturen (2500 

scholen met ruim 500.000 leerlingen) hun adhesie 

betuigd via een intentieverklaring.

Als zogenaamde kerninitiatiefgroep hebben we al een 

aantal positieve en open gesprekken gevoerd met de 

bestaande besturenorganisaties en de AVS, met het 

departement en binnenkort zullen we ook gesprekken 

voeren met de ouderorganisaties, met de vakcentrales 

en met het Platform Eénpitters. Onze insteek: bestu-

renorganisaties en AVS, kom zo snel mogelijk tot één 

sectorraad PO.

Hoe de sectorraad PO eruit moet zien, bepalen 

natuurlijk straks al die leden. Ik vind het in elk geval 

belangrijk dat besturen rechtstreeks lid zijn van 

de sectorraad en niet, zoals nu bijvoorbeeld bij de 

Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO), 

via de bestaande organisaties. Wat dat betekent voor 

de directeuren, die nu hun ‘eigen’ AVS hebben? De 

schoolbesturen zijn straks lid van de sectorraad en de 

directeuren hebben natuurlijk een belangrijke rol bij 

de standpuntbepaling van hun besturen. Zij zijn mede 

bepalend voor de inbreng van hun organisatie in de 

sectorraad PO. Wat de vakbondsactiviteiten van de AVS 

betreft: die horen niet in een PO-raad, maar kunnen bij 

een bestaande of nieuw op te richten vakorganisatie 

worden ondergebracht.

Dus wat mij betreft: niet apart, maar samen op de bres 

voor goed primair onderwijs! <

De AVS heeft haar wens om een sectororganisatie voor het 

primair onderwijs te ontwikkelen uitvoerig besproken in 

Kader Primair Special (december 2005). Diverse personen uit 

het onderwijsveld geven hierover hun mening in de vorm van 

een column. Deze maand de beurt aan Thea Meijer, algemeen 

directeur Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht. 

> column sectororganisatie

35Kader Primair Februari 2007



Februari 2007 Kader Primair 36 

Hoofddoel van het sbo-werkverband is landelijke 

belangenbehartiging van sbo-scholen richting diverse 

organisaties, waaronder de Landelijke Commissie 

Toezicht Indicatiestelling (LCTI), het Innovatieplatform 

PO, de Werkverbanden Praktijkonderwijs, het 

Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) en 

de WEC-raad, OCW en andere. Daarnaast vormt het 

bewaken en verder uitbouwen van de specialistische 

kennis die nodig is in het speciaal basisonderwijs een 

belangrijk speerpunt. Dit alles wordt bereikt door het 

vormen van regionale netwerken, waarbinnen de leden 

inhoudelijk kunnen leren van en met elkaar en kunnen 

discussiëren over actuele onderwerpen. 

Het sbo-werkverband volgt het voorbeeld van onder 

meer het Werkverband Praktijkonderwijs, dat al langer 

bestaat. De oprichters zijn van mening dat ook in het 

primair onderwijs de beschikbaarheid van speciale 

(basis)scholen voor leerlingen met specifi eke onderwijs-

behoeften noodzakelijk blijft. 

Het sbo-werkverband heeft de ambitie een aantal pro-

jecten voort te zetten van WSNS+, zoals Handelings-

gericht Werken, Ont wikkelingsperspectief, Kwaliteits-

zorg, Speciaal Rekenen en meer. Uitgebreidere 

infor matie over deze en andere projecten is in de loop 

van dit kwartaal op de website www.sbowerkverband.nl 
te vinden. Nieuw te werven projecten zullen worden 

gevoed vanuit de basis en vanuit de eigen omgeving. 

Een goed voorbeeld hiervan is de één-zorgroute in het 

speciaal basisonderwijs. 

Ontstaan
Het idee om te komen tot een sbo-werkverband ont-

stond tijdens de bijeenkomst van het sbo-veld over 

Passend Onderwijs op 3 april 2006 in Amersfoort. Een 

eerste bijeenkomst vond plaats op 8 mei 2006. Er werd 

een voorlopig vierkoppig bestuur gevormd; de overige 

aanwezigen namen plaats in de zogenoemde resonans-

groep. Verder konden de initiatiefnemers beschikken 

over adviseurs vanuit de AVS en het Werkverband 

Opleiding Speciaal Onderwijs (WOSO).

De eerste bestuursactiviteiten bestonden uit het maken 

van een taakverdeling, het produceren van een fl yer, 

informatieve uitingen voor het werven van leden en het 

aangaan van het gesprek met de AVS.  

Officiële oprichting sbo-werkverband
Landelijke samenwerking naar aanleiding van Passend Onderwijs

Tekst Hans van Vliet, voorzitter sbo-werkverband

Op 17 januari van dit jaar vond in Opmeer bij de 

notaris de offi ciële oprichting plaats van het sbo-

werkverband. Het sbo-werkverband beoogt een 

landelijke samenwerking tussen scholen voor spe-

ciaal basisonderwijs en is ontstaan op initiatief van 

sbo-directeuren in april 2006. Aanleiding hiervoor 

was enige bezorgdheid over de nieuwe Wet Passend 

Onderwijs en het stoppen van WSNS Plus. 

Ontwikkelingen in en rondom het speciaal basisonderwijs (sbo) gaan momenteel snel. Passend 

Onderwijs, Inspectieverslagen en de gevoelde noodzaak om gezien te worden, vragen om een duidelijke 

positionering en een antwoord van het sbo. Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van het 

sbo-werkverband. Dit werkverband werkt samen met de AVS aan een gemeenschappelijke doel: het 

kind dat een passend plekje in het onderwijs nodig heeft, dat plekje ook werkelijk te bieden. De AVS 

vindt dan ook dat de expertise die binnen het sbo is opgebouwd, behouden moet blijven. Namens de 

AVS is adviseur Bob Ravelli (b.ravelli@avs.nl)aan het sbo-werkverband gekoppeld. Hij is adviseur op 

het gebied van Onderwijs & Leerlingzorg. Ook is hij namens de AVS ambassadeur bij het PO Platform 

Kwaliteit en Innovatie. Scholen kunnen bij hem terecht voor ondersteuning op deze gebieden.
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In september 2006 werd de jaarlijks te houden sbo-

dag van 15 december 2006 in Zeist aangekondigd. De 

nadruk lag tijdens deze dag sterk op inhoudelijke ont-

wikkeling. Er werd een logo gekozen en er werd afstem-

ming gezocht met de adviseurs. De resonansgroep 

kwam voor het eerst in oktober 2006 bijeen. 

In 2007 zal het sbo-werkverband zich bezighouden met 

de basale organisatie en met name met het activeren 

van de netwerken. Ook zal sbo-werkverband onder 

de aandacht worden gebracht van de minister, het 

departement en de diverse organisaties. Belangrijk aan-

dachtsgebied van het sbo-werkverband is de deelname 

aan de discussies rondom Passend Onderwijs.

Nieuwe aanmeldingen worden uiteraard met open 

armen ontvangen. Samen staan we sterk is immers het 

motto. 

Meer informatie en lid worden
www.sbowerkverband.nl 
Tel. 0521-380424

Periodiek verschijnt een digitale nieuwsbrief.

Aansluitend te zien en te horen 
op het AVS congres…

Dolf van Veen (LCOJ) verzorgt de plenaire sessie Versterking 

leerlingenzorg in het PO, waarin hij ingaat op de vraag hoe 

die versterking vorm en inhoud moet krijgen. Bob Ravelli 

en Heike Sieber (AVS) geven onder andere in het kader van 

de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs (kansen en 

bedreigingen) de workshop Leiding geven aan het s(b)o in 

een veranderend landschap.

Schrijf u in vóór 9 maart aanstaande 
via www.avs.nl (AVS Congres) of via pagina 8.

Foto: Bob Ravelli 
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Sport en bewegen 
leveren iets op!
Beweegmanagement goed instrument 

om sport en bewegen op schoolagenda te zetten

De alliantie ‘School en Sport, samen sterker’ wil de jeugd levenslang laten sporten en 

bewegen. Dit kan door beweegmanagement. Het laat namelijk de schoolgaande jeugd 

structureel meer en beter bewegen, zowel tijdens als na schooltijd. Het resultaat? 

Kinderen worden energieker en kunnen zich beter concentreren. Bovendien leren ze 

bepaald sociaal gedrag aan waardoor ze zich sportiever gaan gedragen en minder pesten. 

Vier schoolleiders vertellen over hun ervaringen met beweegmanagement.

tekst clement roos

“Ik wilde met meer aandacht voor sport en bewegen 

op mijn school problemen in de wijk aanpakken en de 

kinderen meer bieden dan op een andere school,” vertelt 

Stephan Haukes, directeur van basisschool de Meiboom. 

Sinds 2002 is de Meiboom, gelegen in een Nijmeegse ach-

terstandswijk, een sportieve school. Er is meer aandacht 

voor sporten, spelen, bewegen en gezondheid, zowel 

tijdens als na schooltijd. “Doordat de kinderen ook na 

drie uur in de school waren, konden we ze meer leren op 

zowel sociaal als sportief gebied,” aldus Haukes. “Gevolg 

was en is dat kinderen op straat nu meer met elkaar pra-

ten, waardoor er minder agressie is.”

Het sportieve profi el is te realiseren aan de hand van 

beweegmanagement, dat voortkomt uit het programma 

‘School en Sport’. Dit werd tussen 2001 en 2005 geleid 

door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen 

(NISB), het Nederlands instituut voor lokale Sport en 

Recreatie (LC; nu Vereniging Sport en Gemeenten), 

het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport 

Federatie (NOC*NSF) en de Koninklijke Vereniging van 

Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). Veel initiatieven 

om kinderen meer te laten bewegen bleken tijdelijk van 

aard, waardoor de integratie van sport- en spelactivitei-

ten in het onderwijs spaak liep. Beweegmanagement 

vormde, met behulp van de zogenaamde BOS-driehoek, 

een netwerk van buurt-, onderwijs- en sportorganisaties. 

Met de school als uitvalsbasis om leerlingen direct te 

benaderen, konden de drie partijen vanuit het onderwijs 

activiteiten organiseren gericht op het meer en beter 
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sporten en bewegen van de jeugd. Op 7 juni 2005 is de 

alliantie ‘School en Sport, samen sterker’ door NOC*NSF 

en de ministeries van OCW en VWS ondertekend. Het 

NISB speelt een rol in de uitvoering van de alliantie, 

met als doel het bereiken van een leven lang sporten en 

bewegen door de jeugd.

Vorm
De lokale situatie bepaalt de vorm van beweegma-

nagement. Vaak speelt een vakleerkracht lichamelijke 

opvoeding een centrale rol door de verantwoordelijk-

heid voor zowel gymnastieklessen als naschoolse acti-

viteiten. De beweeguren tijdens schooltijd geeft hij 

vaak zelf, terwijl hij de naschoolse activiteiten of leidt 

of coördineert, waarvoor hij extra uren krijgt. Verder 

kunnen een bewegingsconsulent, groepsleerkracht, 

sportbuurtwerker, jongerenwerker of verenigingsonder-

steuner of -manager deel uit maken van het beweegma-

nagement. Bij sommige scholen zijn de naschoolse acti-

viteiten verdeeld over blokken van zes tot acht weken, 

waarin een sport wordt beoefend. Een blok wordt 

meestal afgesloten met een toernooi. Bij brede school 

de Kraal uit Purmerend, waar basisscholen Kawama 

en Oeboentoe huisvesten, voert de beweegmanager de 

blokken uit. “Ideaal,” vindt Herre van de Waerdt, direc-

teur van Kawama. “Onze beweegmanager is voor alle 

kinderen een bekend gezicht omdat ze zowel tijdens als 

na schooltijd met ze werkt. Bovendien kan zij hun ont-

wikkeling beter begeleiden.”

Resultaten
Cees van den Berg, directeur van Oeboentoe, vertaalt de 

positieve resultaten van beweegmanagement als volgt: 

“Ik zie een verbetering in de concentratie en de moto-

riek van de kinderen. Door het sociale aspect van sport 

wordt het gedrag ook beter.”

Marie-José Karskens, directrice van de Amsterdamse 

sportieve school de Springplank, haalt een ander resul-

taat aan. “Sinds dit jaar krijgen dikke kinderen een uur 

extra gym per week, waardoor dat probleem structureel 

aangepakt wordt.” zegt Karskens. “Bovendien worden 

ze nu minder gepest, omdat het taboe op dik zijn is 

weggenomen.”

Niet alleen de kinderen hebben baat bij beweegma-

nagement. Ook de school doet er zijn voordeel mee. 

“Wij zetten de kwaliteiten van onze beweegmanager 

volledig in, want zij geeft niet alleen gymnastiek maar 

begeleidt ook kinderen met een bewegingsachterstand. 

Daarnaast organiseert ze activiteiten en legt ze contac-

ten met de gemeente en sportverenigingen,” licht direc-

teur Van den Berg toe. Sportverenigingen hebben in het 

netwerk ook veel te bieden. Stephan Haukes: “Een struc-

turele samenwerking met verenigingen kan een meer-

waarde zijn door professionele trainers in te zetten.”

Financiële constructie
Een sportieve school heeft een gediplomeerde vakleer-

kracht in dienst voor de lessen bewegingsonderwijs. 

Voor de uitvoering of coördinatie van de naschoolse 

activiteiten is er altijd een apart contract. Omdat 

gemeenten fi nancieel ondersteunen en omdat elke 

gemeente een andere constructie volgt, heeft iedere 

school zijn eigen fi nanciële plaatje. Bij de Meiboom sub-

sidieerde Sportservice Nijmegen in drie jaar afl opend 

vijftig, vijfendertig en twintig procent van de salaris-

kosten van de beweegmanager. Voor de uren gymnas-

tiek stond deze bij aanvang van het project in augustus 

2003 voor 0,33 werktijdfactor op de formatie en voor de 

overige uren via de gemeentelijke sportservice. Sinds 

2006/2007 staat de vakleerkracht volledig op de forma-

tie. Voor de naschoolse uren is er nog steeds een apart 

contract met de sportservice.

De constructie bij brede school de Kraal is anders. De 

beweegmanager is voor de uren lichamelijke opvoeding 

opgenomen in de formatie van basisscholen Kawama 

en Oeboentoe. De uren die deze naschools verricht, 

zijn ondergebracht bij stichting Confessioneel Primair 

Onderwijs in Waterland (COPW). Deze stichting deta-

cheert de beweegmanager aan de gemeente Purmerend, 

die de uren subsidieert.

Drempels
De fi nanciering met subsidiegelden van beweegma-

nagement vormt een drempel, omdat de meeste gel-

den tijdelijk van aard zijn. Bij de Meiboom werd de 

kraan na drie jaar dichtgedraaid. Directeur Haukes 

koos toch voor een beweegmanager. “Na het eerste jaar 

ging een vakleerkracht handvaardigheid met pensi-

oen, dus ik kreeg ruimte. Maar anders had ik het ook 

gedaan. Wij moeten als school bijdragen aan een bre-

de ontwikkeling van het kind,” vindt Haukes. Van den 

Berg legt ook de nadruk op de kosten, zeker omdat 

zijn school net als die van collega Van de Waerdt in 

een startende fase zit.  > 

Foto’s: NISB
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“In het begin heb je als school nog geen geld om een 

dergelijk instrument te implementeren. Je moet eerst 

goed onderwijs leveren,” vindt Van den Berg. Beide 

directeuren zijn het er wel over eens dat de kosten geen 

drempel moeten vormen. “Belangrijk is dat je in kansen 

denkt en niet in bedreigingen,” licht Van de Waerdt 

toe. Een andere drempel om met beweegmanagement 

aan de slag te gaan, kan het schoolteam zijn. “Binnen 

ons team hadden enkele collega’s geen affi niteit met 

sport. Ze waren bang dat zij mee moesten doen,” vertelt 

Karskens. “Hier is goed over gepraat. Belangrijk is dat 

je als directeur en teamleider ieders reactie onderkent, 

erkent en in z’n waarde laat.”

Advies
Het implementeren van beweegmanagement is een gro-

te verandering in de organisatie van een school. Het is 

daarom belangrijk dat binnen het team van groepsleer-

krachten een breed draagvlak voor sport en bewegen 

aanwezig is, net als bij het schoolbestuur. “Als hoofd 

van het team kun je dit creëren door mensen met een 

visieverhaal over de streep trekken,” adviseert directeur 

Karskens. “Bovendien kunnen leerlingen ook betrokken 

worden door ze bijvoorbeeld in werkgroepen mee te 

laten denken.”

Bij de invulling van de naschoolse activiteiten zijn de 

professionals van de lokale sportverenigingen ook erg 

belangrijk. Haukes adviseert om zelf contacten aan 

te gaan met die verenigingen. Voor wie zich eerst wil 

oriënteren, is het goed een werkbezoek af te leggen. 

Collega-directeuren Van de Waerdt en Van den Berg, 

verbonden aan brede school de Kraal, staan hiervoor 

open. En NISB organiseert dit voorjaar in Nijmegen ‘Op 

bezoek bij de Meihorst’. <

Meer weten?
NISB, tel. 0318-490900, www.nisb.nl
www.alliantieschoolensport.nl
www.school-en-sport.nl

Beweegmanagement 

en de AVS

De AVS houdt zich sinds vorig jaar, op verzoek van en in 

samenwerking met de alliantie ‘School en sport, samen 

sterker’, bezig met het enthousiasmeren en stimule-

ren van scholen om meer aan de relatie tussen school 

en sport te doen. De AVS doet dit grotendeels samen 

met het voortgezet onderwijs en met de Vereniging 

Bijzondere Scholen (VBS). In dat kader wordt de digitale 

nieuwsbrief ‘School en Sport’ verspreid, met praktijk-

voorbeelden en met informatie over de verschillende 

activiteiten. Dit jaar richt men zich vooral op scholen 

die ‘nog niet zo ver zijn’. Daarnaast wordt bekeken hoe 

scholen ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij 

problemen rond onvoldoende voor bewegingsonderwijs 

bevoegde leerkrachten. Daarvoor is contact gelegd met 

de KVLO, de organisatie van de gymnastiekleerkrachten. 

Het is immers voor kinderen, leerkrachten, ouders en 

schoolleiders van groot belang dat sport en bewegen een 

vaste plaats krijgen in de schoolse en naschoolse activi-

teiten! En het is onze verantwoordelijkheid om de sector 

primair onderwijs daarin bij te staan.

Kijk voor (een abonnement op) de digitale 

nieuwsbrief op www.avs.nl > Nieuws & Agenda 

> Nieuwsbrieven > Nieuwsbrief School en 

Sport. Meer informatie: AVS, Eelco Dam, e.dam@avs.nl 
en Carine Hulscher-Slot, c.hulscher@avs.nl.
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  Zoveel mensen,
zoveel wensen
Veel keuzevrijheid met ABP KeuzePensioen

Maatschappelijke trends als vergrijzing en de toenemende individualisering zorgen voor 

nieuwe uitdagingen. Hoe behouden we werknemers langer voor de arbeidsmarkt? En hoe 

kunnen we tegemoetkomen aan de vraag naar meer keuzevrijheid? Het antwoord op die 

vragen is ABP KeuzePensioen.

Tekst Karin Pieper, ABP

Vergeleken met zo’n tien, twintig jaar geleden hebben 

mensen steeds meer behoefte aan het maken van eigen 

keuzes. Ook over hun pensioen. Met ABP KeuzePensioen 

kunnen werknemers hun toekomstige pensioen zoveel 

mogelijk afstemmen op hun persoonlijke wensen en 

inkomen. Een fl exibele pensioendatum, een variabele 

hoogte van het pensioen en deeltijdpensioen behoren 

tot de mogelijkheden. Overigens hoeven werknemers 

deze keuzes pas te maken vlak voordat zij met pensioen 

willen gaan.

Flexibel
Met ABP KeuzePensioen is het voor werknemers moge-

lijk zelf een pensioendatum te kiezen. Zij kunnen aan-

geven wanneer ze tussen hun 60e en 70e met pensioen 

willen, tot op de maand nauwkeurig. Zo is het bijvoor-

beeld mogelijk te stoppen met werken met 63 jaar en 

zeven maanden. Hierbij geldt wel: hoe eerder stoppen 

met werken, hoe lager het pensioen. En hoe langer men 

doorwerkt, hoe hoger.

Tot voor kort gold een vaste pensioenleeftijd van 65 

jaar. Deze leeftijd is met ABP KeuzePensioen losgelaten. 

Maar de Sociale Verzekeringsbank keert de AOW nog 

vanaf 65 jaar uit. Wil een werknemer vóór 65 jaar met 

pensioen gaan, dan moet hij of zij dit gemis aan AOW 

zelf opvullen met een bedrag aan ABP KeuzePensioen. 

Het pensioen wordt hierdoor dus lager. Willen werkne-

mers voorafgaand aan ABP KeuzePensioen stoppen met 

werken, dan kan dat met levensloop. Zij kunnen levens-

loop ook gebruiken om tussentijds te stoppen met wer-

ken. Zodat het werk met nieuwe energie kan worden 

hervat en langer kan worden volgehouden.

Voor werknemers kan het prettig zijn hun pensioen 

af te stemmen op de individuele inkomenssituatie. 

Deze verandert vaak behoorlijk als de kinderen het 

huis uit zijn. Of als de hypotheek is afgelost. Met ABP 

KeuzePensioen kunnen werknemers hun pensioen vari-

eren in hoogte; daarvoor gelden wel fi scale grenzen. Zij 

kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een hoger pensioen 

vóór hun 65e en een lager pensioen daarna. Of anders-

om. Werknemers kunnen uiteraard ook kiezen voor een 

gelijkblijvend pensioenbedrag.

Met deeltijdpensioen
Via deeltijdpensioen kunnen werknemers hun loop-

baan langzaam afbouwen. Het staat hen vrij te kiezen 

voor welk deel van de werkweek zij met pensioen wil-

len gaan. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de 

werkgever.

Door de vergrijzing dreigt een groot personeelstekort 

op de arbeidsmarkt. Vooral ook bij de overheid en in 

het onderwijs, omdat hier vergeleken met de rest van 

Nederland meer dan gemiddeld veel ouderen werken. 

Deze groep is bovendien hoog opgeleid. Als zij massaal 

(eerder) met pensioen gaan, zijn er straks onvoldoende 

jonge werknemers om het werk over te nemen. Daarom 

wil de overheid langer doorwerken stimuleren. Dit 

betekent niet dat werknemers dan ook tot aan hun 

pensioen in hetzelfde tempo moeten doorwerken. 

Integendeel. Dankzij deeltijdpensioen krijgen oudere 

Het ABP KeuzePensioen geldt alléén voor werknemers 

die geboren zijn ná 1949. En voor werknemers geboren 

vóór 1950 die niet met FPU kunnen gaan. Voor de andere 

werknemers blijft alles bij het oude. Ook zij kunnen, 

onder de FPU, in deeltijd met pensioen blijven gaan.



> Voorbeeld

Petra de Winter kiest voor deeltijdpensioen
Petra de Winter (51 jaar) is leerkracht in het primair onderwijs. Zij is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen. In het 

verleden heeft ze niet altijd fulltime gewerkt. Lesgeven vindt zij heerlijk, dus ze wil voorlopig nog niet met pensioen. 

Ze verwacht dat het vak voor haar met het  klimmen der jaren zwaarder zal worden. Dus kiest ze ervoor langer te blijven 

werken, maar dan wel voor minder uren. Van haar 63e tot haar 67e wil ze voor vijftig procent blijven werken en voor de 

rest met deeltijdpensioen. Vanaf haar 67e wil zij volledig met pensioen. Petra verdient nu ruim e 28.000 op jaarbasis. 

Hoe ziet haar inkomen er straks  globaal uit?

Petra ontvangt vanaf haar 63e tot 65e ABP KeuzePensioen van ongeveer e 11.400 bruto per jaar. Dit bedrag ontvangt zij 

ook vanaf haar 65e, bestaande uit AOW van de Sociale Verzekeringsbank en ABP KeuzePensioen. Daarnaast ontvangt 

zij tot haar 67e een jaarsalaris van e 14.000. Haar totale inkomen van haar 63e tot haar 67e is dan e 25.400 bruto per 

jaar. Als Petra op haar 67e  volledig met pensioen gaat, ontvangt zij e 18.000 bruto per jaar. Zij ontvangt dan AOW en ABP 

KeuzePensioen. 

Leeftijd vóór 63 van 63 tot 65 van 65 tot 67 vanaf 67

Salaris t 2.200 t 1.100 t 1.100 t –

Pensioen t – t 950 t 300 t 850

AOW t – t – t 650 t 650

Totaal t 2.200 t 2.050 t 2.050 t 1.500
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werknemers juist de kans om werk en vrije tijd beter 

met elkaar in balans te brengen. Omdat werknemers 

alvast deels met pensioen kunnen gaan, ontstaat er 

voldoende fi nanciële ruimte om minder uren te gaan 

werken. Zo kan het werkzame leven aan het einde van 

de loopbaan geleidelijk worden afgebouwd. Bovendien 

geeft het deeltijdpensioen veel oudere werknemers de 

benodigde energie om hun baan langer en met plezier 

te kunnen volhouden.

Nabestaandenpensioen toevoegen
In sommige situaties hebben werknemers geen behoef-

te aan een nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld als er 

geen partner is. Of als de werknemer samen met zijn 

of haar partner concludeert dat bij overlijden de part-

ner goed verzorgd achterblijft. In deze situaties is het 

mogelijk een deel van het nabestaandenpensioen toe 

te voegen aan het ABP KeuzePensioen. Andersom is ook 

mogelijk. Denk hierbij aan een gescheiden werknemer 

die zijn nieuwe partner bij overlijden beter verzorgd 

wil achterlaten. <

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.abp.nl. 

Werknemers kunnen het effect van de verschillende 

keuzemogelijkheden bekijken op MijnABP, een 

 persoonlijke en beveiligde internetomgeving.



Februari 2007 Kader Primair 44 

AVS reikt prijzen uit 
onder bezoekers NOT

Iedereen die zich tijdens de NOT liet registreren 

in de AVS-stand, maakte kans op diverse 

prijzen, zoals een digitaal schoolbord of een 

beamer. Inmiddels zijn deze prijzen uitgereikt.

uitgereikt.

Het digitaal schoolboard (beschikbaar gesteld door Hitachi) 

is gewonnen door PC basisschool de Ridderhof in Utrecht. 

De prijs werd overhandigd aan directeur Geke van Hof (links) 

door Gert Jan Kleijer (rechts), importeur bij Kerèn, en Marc 

Mathies (midden), hoofd communicatie AVS.

uitgereikt.

De beamer (beschikbaar gesteld door Epson) is gewon-

nen door obs de Kromme Draai in Ammerstol. De prijs werd 

overhandigd aan de locatieleider Luit van de Bergen (mid-

den) door Roelf Willemstein (links), directeur AVS en Ben 

Lekkerkerker (rechts) van Epson.

De winnaars van de prijzen die beschikbaar zijn gesteld door 

de fi rma SMART (airliner, SMART training, licenties) zullen 

binnenkort in de showroom ontvangen worden om hun prijs 

in ontvangst te nemen. 

De opvallende en kleurrijke AVS-stand werd druk bezocht. Niet alleen 
leden maar ook leerkrachten en potentiële zij-instromers kwamen voor 
informatie over het schoolleidervak en een kopje koffi e.
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Inmiddels ex-minister van Onderwijs Maria van der Hoeven bracht een 
bezoek aan de AVS-stand. AVS voorzitter Ton Duif en Joop Vlaanderen 
(VOS/ABB) bieden haar de gezamenlijke uitgave ‘Goed Onderwijsbestuur 
Primair Onderwijs’ aan.

In de AVS-stand kon de ambitie voor toekomstig schoolleiderschap 
worden getest via een ambitie-scan.

Bijzonder veel aandacht trokken de techniekproeven uit de WhizzKist. In de 

stand kon een aantal proeven in het kader van meesterhoewerkthet.nl 
uitgevoerd worden. De WhizzKisten zijn een leerpakket van AVS en VTB en 
beschikbaar als lesmateriaal.

Nationale Onderwijs tentoonstelling 

23 – 27 januari

foto’s: Gerard Helt

AVS op NOT 2007
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Schrijf u nu in: de opleidingssubsidie van 6000 euro voor startende directeuren is verlengd 
tot 2008! Laat deze kans niet schieten en vraag ernaar bij uw bestuur!

April 2007

Opleiding/training Data Trainer/adviseur

Cultuurverandering in organisaties: een utopie? 3 april Tom Roetert

Succesvol onderhandelen 11 en 12 april Tom Roetert

Stressmanagement: preventie en reductie  11 april Aagje Voordouw

Het Managementstatuut 18 april Carine Hulscher-Slot

CAO-PO 24 april Carine Hulscher-Slot

(onder voorbehoud)

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

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

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

School for
Leadership

De functie van schoolleider en bovenschools 

manager kent steeds meer facetten en wordt alsmaar 

uitdagender. Dit betekent dat de leidinggevende 

ertoe wordt aangezet zijn eigen professionalisering 

ter hand te nemen en bij innovaties binnen zijn of 

haar eigen organisatie op zoek gaat naar adviseurs 

of sparring partners. 

De AVS School for Leadership beschikt hiervoor over een 

open aanbod van trainingen en opleidingen, toegesneden 

op de actuele ontwikkelingen. In samenwerking met andere 

organisaties bieden we een doorlopende lijn van opleidingen: 

van oriëntatie op management en kweekvijvers tot en met 

bovenschoolse (master)opleidingen. Daarnaast kent de AVS 

maatwerk- en adviestrajecten, bijvoorbeeld op het gebied van 

organisatieontwikkeling en –advies, lumpsum, de Wet BIO, 

veranderende verhouding tussen bestuur en management en 

de herijking van de zorg. Het programma-aanbod correspon-

deert altijd met de NSA-competenties voor schoolleiders. 

Leiding geven met het oog op morgen 
en de AVS School for Leadership

Eind maart verschijnt 

de gloednieuwe AVS 

Professionaliseringsgids 

2007/2008. 

Mis ’m niet!
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> 2-daagse

Succesvol onderhandelen
Maak kennis met de theorie en de praktijk van onderhandelen. 

Als leidinggevende in het primair onderwijs bent u dagelijks 

bezig met het toepassen van onderhandelingsvaardigheden in 

allerlei gespreksituaties, zoals over arbeidsvoorwaarden, deel-

tijdwerk, verlof of scholing. In deze cursus gaan we uitgebreid in 

op het verschil tussen samenwerken, onderhandelen en vechten, 

en tussen wederzijdse afhankelijkheid en tegengestelde belan-

gen. U leert uw sterke kanten in te zetten met gebruikmaking van 

slimme technieken. 

Data: 11 en 12 april 2007

Trainer: Tom Roetert

Locatie: hotel Paviljoen, Rhenen 

Kosten: leden t 850 / niet-leden t 950

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

> 2-daagse

Meesterlijk coachen
Vervolg op de basiscursus competentiegericht coachen. De trai-

ningen zijn gecentreerd rond specifi eke problemen waar coaches 

in scholen tegenaan lopen. Eigen materiaal en werksituatie is 

input voor de bijeenkomsten. U werkt in een kleine groep met 

veel persoonlijke aandacht.

Doelgroep: iedereen die in school te maken krijgt met coaching 

en hierin al enigszins geschoold en vaardig is.

Uitvoering: Anita Burlet, met educatieve acteurs en experts op 

deelterreinen

Data: 19 en 20 april, 20 en 21 september 2007 

Locatie: hotel Ruimzicht, Zeddam

Kosten: leden t 850 / niet-leden t 950

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

De 2-daagse coachingsmodules ‘Competentiegericht coachen’ of 

‘Meesterlijk coachen’ zijn ook als losse modules te volgen bin-

nen de opleiding ‘Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe 

organisaties’. Eerstgenoemde richt zich op het vergroten van de 

eigen vaardigheden in competentiegericht coachen en is bedoeld 

voor leidinggevenden die tijdens hun taakuitoefening medewer-

kers coachen (data: 13 en 14 maart 2007). Meesterlijk coachen 

wordt binnen de opleiding ‘Leidinggeven aan bovenschoolse en 

complexe organisaties’ gegeven op 15 en 16 mei. 

Uitvoering: AVS/Interstudie

Locatie: Sparrenhorst, Nunspeet

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl

> Training

Human Dynamics 
Teachertraining
Waarom krijgt een leerkracht de ene leerling gemakkelijk in 

beweging en de andere heel moeizaam? In een tijd waarin het 

onderwijs steeds meer vraaggestuurd wordt en het ontwikkelen 

van persoonlijke competenties centraal staat, bieden we nu ook 

een onderwijsgerichte follow-up: de Teachertraining. In deze trai-

ning leert u het Human Dynamics-concept toe te passen op de 

verschillende communicatiebehoeften van leerlingen. Hoe daagt 

u mensen met verschillende dynamieken uit tot leren? Hoe bied 

je leerlingen de ruimte om hun specifi eke kwaliteiten te benutten 

en te ontwikkelen? 

Doelgroep: leerkrachten, IB’ers, remedial teachers en anderen 

die met leerlingen, lesgeven en ondersteuning te maken hebben. 

En voor wie deel 1 van het Human Dynamics-programma gevolgd 

heeft en in praktische zin meer wil doen met Human Dynamics.

Data: 12 en 13 april, 3 oktober (terugkomdag) 2007 

Trainer: Anita Burlet i.s.m. Interstudie

Kosten: t 990, inclusief verblijf en materialen. Groepskorting 

vanaf vier personen.

Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl
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goed onderwijs door goed management

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

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

Ingrid Luk

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

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

van uw contributie

* Deze actie geldt zolang er geen andere actie is!

Uw collega lid, 
     u een cadeaubon
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‘Er deugt iets niet’

Net vers in de Kamer, mag ik via deze column met de 

frisse blik van een relatieve buitenstaander mijn visie 

op de gebeurtenissen in het onderwijs geven. Dat doe 

ik heel graag, want ik val eerlijk gezegd van de ene 

verbazing in de andere. Of ik dat genoeg vind voor een 

parlementair onderzoek?

Misschien kent u het gevoel dat het ineens lijkt dat 

een onderwerp overal opduikt. Ga je op vakantie naar 

bijvoorbeeld Indonesië, dan lijkt het of de kranten 

bol staan van nieuws uit dat land. Vrienden en buren 

blijken er al te zijn geweest en de televisie wordt over-

stelpt met items over het land. Gebeurt mij dat nu met 

onderwijs? Overal waar ik kom, woedt de discussie over 

de kwaliteit -- of juist de ‘totale destructie’ -- van het 

onderwijs. Opiniepagina’s, televisieprogramma’s, men-

sen op straat, familie, wetenschappers en kinderen; 

iedereen heeft de mond vol over het onderwijs. Toch 

moet hier iets anders spelen dan bij het gevoel dat je 

krijgt bij die reis naar Indonesië. Er moet echt iets aan 

de hand zijn en dat kan niet van de één op de andere 

dag gebeurd zijn.

Scholieren die vinden dat ze niet genoeg leren, scherpe 

debatten over het fenomeen ‘het nieuwe leren’, bedroe-

vende reken- en taaltoetsen bij aankomend studenten 

en een steeds grotere groep leerlingen die niet mee 

hoeft te doen met de Cito-toets door een te grote 

leerachterstand. Mijn mailbox zit nu al vol met deze 

verhalen. Onderwijs dat moet aansluiten bij de ‘leefwe-

reld van het kind’ en dat door het kind zelf ‘ontdekt’ 

moet worden? Leerlingen die werken aan een plan 

dat beschrijft wat ze zouden willen leren, maar daar 

vervolgens niet aan toekomen omdat het jaar alweer 

om is? Wat gebeurt hier? Hoe je het ook zou willen 

noemen, duidelijk is wel dat er iets niet deugt. Of het 

nou de ‘nationale ramp’ is, zoals sommigen beweren, 

of dat het om incidenten gaat; deze signalen zouden 

de nachtrust van elke minister van Onderwijs toch 

danig moeten verstoren. Zo niet van ex-minister Maria 

van der Hoeven. Zij vindt een parlementair onderzoek 

desgevraagd niet zo nodig en wuift de signalen luchtig 

weg.

Ik sta wel achter het onderzoek. Niet om het onderwijs 

in het beklaagdenbankje te zetten. Niet om leerkrach-

ten in een hoek te plaatsen. Niet om tekeer te gaan 

tegen de politici die het onderwijs de nek omgedraaid 

zouden hebben. Maar wel om ervan te leren en er 

zeker van te zijn dat ons onderwijs tot de wereldtop 

blijft behoren. Goed en toegankelijk onderwijs is een 

aanhoudende zorg van de overheid, zo staat het in de 

Grondwet. Hoe zouden we het dan in ons hoofd kun-

nen halen om al deze signalen te negeren? Moeten we 

dan niet weten wat er gebeurt met het ‘nieuwe leren’ 

en op welke schaal? Wat zijn de resultaten? Gaat de 

kwaliteit inderdaad achteruit of zijn dat alleen maar 

indianenverhalen? Waar liggen de grenzen van de 

autonomie binnen het onderwijs? Deze en nog heel 

wat andere vragen staan alvast op mijn lijstje voor dit 

onderzoek. De minister van Onderwijs kan daarom wat 

mij betreft voorlopig nog niet rustig gaan slapen. <

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de 

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord 

aan Halbe Zijlstra, Tweede Kamerlid en op het moment 

van schrijven van deze column waarnemend woordvoerder 

Onderwijs van de VVD-fractie.

> politieke column

“De minister van Onderwijs 
kan voorlopig nog niet 
rustig gaan slapen.”
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> Studiedag

Klachten en aansprakelijkheid 
in het onderwijs
Agressie van leerlingen richting leerkrachten, ouders die steeds 

hogere eisen stellen aan de kwaliteit van het onderwijs, bedrei-

gingen tussen leerlingen onderling... Deze en nog vele andere 

voorvallen zijn steeds meer aan de orde van de dag. Tijdens de 

studiedag Klachten en aansprakelijkheid in het onderwijs op 17 

april in NBC de Blokhoeve in Nieuwegein leert u in één dag hoe 

u moet omgaan met klachten en hoe u bepaalde klachten kunt 

voorkómen in de toekomst. Centraal staan: Actuele ontwikkelin-

gen en beleidskader (de juridische aspecten in het omgaan met 

klachten van ouders, leerlingen en personeel); Van juridische 

procedures naar de onderwijspraktijk (wat houdt de klachten-

procedure in en hoe pak je een klacht aan?); Van de onderwijs-

praktijk naar individuele cases (advies op maat). Juridische 

onderwijsexperts geven een volledig overzicht van de rechten 

en plichten van de school. Meer informatie en aanmelden: 

www.elseviercongressen.nl

> Expositie

Speciaal onderwijs
In het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam is tot en met 

2 september een tentoonstelling over het speciaal onderwijs te 

zien. De tentoonstelling ‘Ieder kind is speciaal’ geeft een over-

zicht van onderwijs aan kinderen met extra zorgbehoeften. Aan 

bod komen zowel de historie van het speciaal onderwijs als de 

actuele situatie. Historische en nieuwe leermiddelen illustreren 

de geschiedenis van het onderwijs aan kinderen met een beper-

king. Fotografe Dana Lixenberg heeft de actuele situatie in beeld 

gebracht door vijf kinderen met verschillende beperkingen te 

portretteren. Te zien is hoe zij met begeleiding aan het regulier 

onderwijs deelnemen. Bij de tentoonstelling hoort het boek 

‘Ieder kind is speciaal. Kinderen met beperkingen in regulier 

onderwijs’ met foto’s van Dana Lixenberg en tekst door Robin 

Gerrits. Meer informatie: www.onderwijsmuseum.nl

> Startpakket podcasts

Zelf video’s maken, monteren en publiceren
Een keer anders werken met de klas? Speel in op de wereld van de leerlingen en ga aan de slag met een video podcast: een fi lmpje 

dat via internet voor iedereen toegankelijk is; een soort televisie-uitzending op internet dus. In het ‘Startpakket OSS Video podcasten’ 

is te lezen wat podcasts nu eigenlijk precies zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden in het onderwijs. Leer vervolgens met behulp 

van stappenkaarten en beeldschermopnames hoe een video op te nemen, te monteren en publiceren. Steeds meer scholen experi-

menteren met interactief onderwijs en videopodcasts. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van lessen voor herhaling of onderwijs op 

afstand. Ook zijn er scholen die leerlingen laten experimenteren met het produceren van informatie op deze nieuwe manier. Een video 

kan ook gebruikt worden om de buitenwereld te laten zien wat er in de school gebeurt. Het startpakket is gratis te downloaden via 

www.ossinhetonderwijs.nl

De AVS is verheugd te kunnen melden dat met 

ingang van 1 februari 2007 Monica van der Hoff-

Israël (m.vanderhoff@avs.nl) zich voor één dag 

in de week heeft verbonden aan de AVS. Zij was 

de laatste jaren projectleider bij de invoering 

van lumpsum in het primair onderwijs en heeft 

haar kwaliteiten op veel terreinen in deze sector 

bewezen. Niet alleen vanuit de fi nanciële invals-

hoek, maar ook vanuit organisatorische en 

strategische aspecten is zij in staat om integra-

liteit in haar benadering toe te passen. Monica 

van der Hoff-Israël zal de AVS adviseren over 

productontwikkeling en is beschikbaar voor de 

meer complexere adviestrajecten.

Met ingang van 1 februari 2007 werkt Lex 

Albers (l.albers@avs.nl) als adviseur op het 

gebied van fi nanciën en bedrijfsvoering voor 

twee dagen per week bij de AVS. De rest van de 

week is hij verbonden aan Infi nite Financieel 

BV. Hiervoor was hij controller bij een school-

bestuur in Eindhoven en verrichtte daarnaast 

diverse advieswerkzaamheden. Zijn speciali-

saties binnen de AVS liggen op het vlak van de 

scholing en begeleiding van schooldirecties 

en bovenschools managers op het terrein van 

fi nancieel management en de organisatie van 

de bedrijfsvoering.

Nieuwe medewerkers
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> Actualiteitencongres

Voor- en naschoolse opvang
Hoe geef je vorm aan de samenwerking tussen opvangorga-

nisaties, scholen en gemeentes? Vanaf 1 augustus 2007 zijn 

basisscholen verplicht om leerlingen van half acht ’s morgens 

tot half zeven ’s avonds op te vangen. Bent u goed voorbereid 

op de wettelijke kwaliteitseisen en weet u hoe u de samen-

werking met opvangorganisaties optimaal kunt organiseren? 

Tijdens het actualiteitencongres op 10 mei (regio Rotterdam) 

staan de volgende vragen centraal: Wat zijn directe gevolgen en 

consequenties op de lange termijn van de Wet Buitenschoolse 

Opvang voor scholen? Kunnen opvangorganisaties voldoen aan 

de vraag van scholen? Wat kunnen scholen doen om opvang-

organisaties aan zich te binden op de lange termijn? Wat zijn 

effectieve mogelijkheden voor huisvesting, beheer en exploi-

tatie? Aan welke kwaliteitseisen dient een school te voldoen? 

Basisscholen, kinderopvangorganisaties en welzijnsinstellin-

gen krijgen e 200 korting op de deelnameprijs. Kijk voor meer 

informatie op www.elseviercongressen.nl.

Een van de sprekers tijdens het congres is AVS adviseur Pauline 

Boogerd (p.boogerd@avs.nl). Ook buiten het congres om kunt 

u bij haar terecht voor advies over de buitenschoolse opvang, 

tel. 030-2361010. 

> Publicatie

Effectief omgaan met 
risicolezers
Een kwart van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs 

als zwakke lezer. Dat is te voorkomen, stelt taal- en leesspeci-

alist Kees Vernooy in zijn nieuwste boek ‘Effectief omgaan met 

risicolezers’. Voorwaarde is dat basisscholen werken volgens 

methoden waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aange-

toond dat deze effectief zijn. In zijn boek geeft Vernooy antwoord 

op de vragen ‘Hoe kunnen we kwalitatief goed leesonderwijs 

realiseren om leesproblemen te voorkomen?’ en ‘Hoe kunnen we 

kinderen met leesproblemen zo effectief mogelijk helpen?’ Hij 

inventariseert de belangrijkste feiten over en knelpunten in het 

Nederlandse leesonderwijs en geeft aan welke oplossingen vol-

gens wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk zijn. De nadruk 

ligt op hoe scholen leesproblemen bij risicokinderen kunnen 

voorkomen en hoe zij de leesresultaten van zwakke lezers kun-

nen verbeteren. De deskundigheid van de leerkracht is hierbij 

van cruciale betekenis. De publicatie is te bestellen www.cps.nl 
(CPS Uitgeverij).

> Nieuwe uitgave

Kinderconsument.NL
We leven in een informatiemaatschappij, waar kinderen hun 

opvoeders voorbij zijn gesneld. 98 procent van de kinderen in 

Nederland maakt gebruik van internet; ze surfen, mailen, sms’en, 

msn-en, gamen en downloaden terwijl ouders en leerkrachten 

het nog steeds hebben over de ‘nieuwe media’. Opvoeders moe-

ten op de hoogte (kunnen) zijn van waar kinderen zich mee bezig 

houden. Kinderconsument.NL staat voor snel toegankelijke en 

professionele informatie op het gebied van kinderen in de infor-

matiesamenleving; jeugd en nieuwe media. Leerkrachten, ouders 

en beleidsmakers beschikken met de krant over een medium dat 

op een informatieve en licht educatieve manier een handreiking 

biedt over allerlei onderwerpen waar iedereen in de huidige 

informatiemaatschappij mee te maken krijgt. De uitgave geeft 

inzicht in de beleveniswereld van kinderen van 8 tot en met 16 

jaar en de nadruk ligt op het kind als consument. Vooralsnog zal 

Kinderconsument.NL vier keer per jaar gratis worden verspreid 

binnen het primair en voortgezet onderwijs.

> Congres

Begaafd in talent
Hoe stem ik mijn onderwijs af op hoogbegaafde leerlingen? 

‘Begaafd in talent’ is een congres van het Landelijk Informatiepunt 

Hoogbegaafdheid (samen met CPS en SLO) over hoogbegaafde 

leerlingen in de klas en in de school. Tijdens deze landelijke 

bijeenkomst op 19 en 20 april in congreshotel Van der Valk te 

Eindhoven verzorgen specialisten uit binnen- en buitenland lezin-

gen en workshops. Met bijdragen over over talenten en creativiteit 

in relatie tot hersenontwikkeling, over onderpresteren en het 

observeren en herkennen van hoogbegaafde kinderen en over de 

ontwikkeling van begaafdheidsprofi elscholen in het onderwijs. 

Leerkrachten, directies, intern begeleiders en andere betrok-

kenen bij de opvang en begeleiding van (hoog)begaafden in het 

onderwijs zijn van harte welkom. Aanmelden en informatie: CPS 

Academie, tel. 033-453 43 03, e-mail academie@cps.nl. Kijk ook 

op www.infohoogbegaafd.nl
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> Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst > Bestellijst >

goed onderwijs door goed management

> Netwerken
 Ik geef mij op voor het netwerk: __________________________________

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

 (t 210 leden / t 420 niet-leden)

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

 advisering op maat over:

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

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

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

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

 t 4,50 leden / t 9 niet-leden***)
 
> Personeelsbeleid*

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

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

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

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

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

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

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

 Ik word aspirant AVS-lid per 1 Februari 2007.

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

 het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
 van t 66 op mijn naam.

 Er is al een AVS-lid op mijn school. 
 Ik ontvang een acceptgiro van t 66 op mijn naam.

 NB: Kijk voor het actieaanbod voor nieuwe leden 

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

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

 voor schooljaar 2006–2007.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen: ______________________

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

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

Bestellen kan ook via www.avs.nl

Kloppen
uw gegevens 

nog?

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

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

*** Exclusief 6% BTW
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AVS-congres 23 maart 2007
Nieuwegeins Business Center

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

speciaal onderwijs. Voor meer dan 5.200 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

Toekomst in beeld
Leiding geven met het oog op morgen

Centrale inleider:

Loek Hermans


