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Duurzaamheid is 
  geen toverwoord
De Kader Primair die voor u ligt heeft als thema ‘duurzaamheid’. Het is een 

woord dat inmiddels een speciale lading heeft gekregen. We hebben het over 

duurzaam wonen, duurzaam bouwen, duurzaam beleggen, duurzaam inves-

teren en ga zo maar door. Bij duurzaamheid komen ecologische, sociale en 

economische belangen bijeen. Duurzaamheid betekent in dit geval meestal 

‘zonder schade aan te richten’. Waar die schade aangericht wordt verschilt per 

onderwerp. Analoog aan het voorafgaande zou dit betekenen dat we onder-

wijzen vanuit de gedachte dat ons handelen geen schade aanricht. Waaraan 

dan? Aan kinderen, dat doen we sowieso niet als het goed is. Dat we kinderen 

opvoeden om rekening te houden met ecologische omstandigheden lijkt een 

open deur; ons eigen gedrag is daar echter in veel gevallen mee in tegenspraak. 

Sociale belangen dan? Ook hier doen we ons best. Maar een antwoord geven 

op de ingewikkelde sociale structuur waarin onze maatschappij ons dwingt, is 

zelfs voor volwassenen een hele opgave. Nu dan economisch. Goed onderwijs 

ligt aan de basis van onze gezonde economische groei en welvaart. Dat zou 

de overheid zich ook aan moeten trekken. De investeringen juist in onderwijs 

blijven immers al jaren achter. En of het besef dat onderwijs cruciaal is  voor 

de toekomst ons handelen dagelijks bepaalt, acht ik zeer te betwijfelen. Wat 

duurzaamheid en onderwijs met elkaar te maken hebben hopen we behalve in 

deze Kader Primair vooral ook te ontdekken op ons 13e jaarcongres op 11 april 

aanstaande. Terwijl ik dit schrijf stromen de inschrijvingen binnen. U komt 

toch ook meepraten?

Dilemma
De komende weken spreken de sociale partners en minister Plasterk over de 

inzet van de 20 miljoen die vrijkomt voor ondersteunende functies in het 

basisonderwijs. Laat ik voorop stellen dat de 20 miljoen op geen stukken na 

voldoende is om elke school adequate mogelijkheden te bieden ondersteunend 

personeel in te huren. Daarvoor is tien keer zo veel nodig. Geld dat er nu niet 

is. De AVS heeft zich, na intensief overleg met velen van u, op het standpunt 

gesteld dat de minister ons uitzicht moet geven wanneer er wel aan deze 

gerechtvaardigde wens kan worden voldaan. Áls dat het geval is, moeten we 

nog bepalen hoe die eerste tranche wordt ingezet. De minister opteert voor 

inzet in de grote steden en de prachtwijken van minister Vogelaar. Anderen 

argumenteren terecht dat juist in die scholen al veel extra middelen zitten, 

terwijl scholen met hoofdzakelijk 1-wegingskinderen geen enkele mogelijkheid 

hebben om ondersteunend personeel aan te stellen. Sommige scholen hebben 

al een conciërge of administratieve hulp, anderen slechts voor een deel. Het is 

een groot dilemma hoe deze eerste 20 miljoen te verdelen, zodat ze ook effec-

tief  kan worden ingezet. Het geld over alle scholen gelijkmatig verdelen biedt 

ook niet veel soelaas, dat hebben we in het verleden gezien. Het is te weinig per 

school om echt iets mee te doen. Eén ding is wel duidelijk: welk alternatief we 

ook kiezen, altijd zullen anderen teleurgesteld zijn. Dat is alleen te accepteren 

als die teleurstelling kort duurt en alle scholen ondersteuning hebben. Want 

dat laatste blijft ons gerechtvaardigde doel. <

Kaderspel > Ton Duif
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Dijsselbloem: verplichte toets 6-jarigen 
én in groep 8
Alle kinderen in groep 3 van de basisschool moeten, als het aan de commissie Dijsselbloem ligt, voortaan 

een toets afl eggen. De eindtoets in groep 8 moet vervolgens verplicht worden. Door de gegevens van beide 

toetsen te vergelijken, kan volgens Dijsselbloem de kwaliteit van het onderwijs vastgesteld worden.

Deze aanbeveling staat in het eindrap-

port van de Commissie Parlementair 

Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 

onder leiding van Tweede Kamerlid 

Jeroen Dijsselbloem (PvdA), dat op 13 

februari verscheen. Verder had de com-

missie zeer zware kritiek op de onder-

wijspolitiek van de afgelopen jaren. 

‘Grote risico’s genomen met kwetsbare 

leerlingen’, ‘bewindslieden vertoonden 

tunnelvisie’ en ‘leerkrachten, ouders en 

leerlingen onvoldoende gehoord’ zijn 

enkele van de forse uitspraken in het 

rapport getiteld ‘Tijd voor onderwijs’.

Het rapport is een verslag van een onder-

zoek naar de onderwijsvernieuwingen 

basisvorming, nieuwe leren, tweede 

fase en vmbo. Volgens de commissie is 

de politiek er de afgelopen jaren niet in 

geslaagd goed onderwijs te garanderen. 

De vernieuwingen zijn doorgedrukt, zon-

der inspraak van leerkrachten en zonder 

bewijs van goede resultaten. Intussen 

zijn kinderen steeds slechter gaan lezen 

en rekenen, zo stelt het rapport. Een 

citaat: “De overheid heeft zich, soms 

tot in het klaslokaal, bemoeid met de 

didactiek en tegelijkertijd de invulling 

van de onderwijsdoelen in hoge mate 

aan anderen overgelaten en nagelaten 

voldoende toezicht te houden op onder-

wijsresultaten.” Volgens de commissie is 

voor het herstel van het maatschappelijk 

vertrouwen in het onderwijs en voor het 

herstel van het vertrouwen vanuit het 

onderwijs in de overheid een heldere 

afbakening van verantwoordelijkheden 

dringend noodzakelijk. De commissie 

vindt dat de overheid gaat over ‘het wat’ 

en het onderwijs over ‘het hoe’. De over-

heid is dus verantwoordelijk voor de 

inhoud, wat er geleerd moet worden, het 

kerncurriculum, examens en toezicht. 

De scholen gaan over de inrichting van 

het onderwijs, het pedagogisch-didac-

tisch klimaat.

Het ministerie van OCW deelt de analyse 

van Dijsselbloem c.s.: “Zo is het onze 

inzet van het begin af aan weer meer 

aandacht te vragen voor basisvaardighe-

den zoals rekenen en taal. Verder onder-

steunen we het uitgangspunt dat de 

overheid zeer terughoudend moet zijn 

met allerlei maatschappelijke proble-

men over de schutting van de school te 

gooien. De school mag geen vergaarbak 

worden, maar moet zich primair kun-

nen richten op onderwijs.”

De commissie wil ten behoeve van de 

kwaliteitsbewaking en het tijdig onder-

kennen van achterstanden een begin- en 

een eindtoets in het basisonderwijs ver-

plicht stellen.

Ton Duif, voorzitter van de AVS, stelt 

in zijn weblog op www.avs.nl hierover: 

“De politiek doet er goed aan te besef-

fen dat veel van de geconstateerde 

problemen in het rapport van de com-

missie Dijsselbloem vooral betrekking 

hebben op andere sectoren dan het 

primair onderwijs. Het geeft dan ook 

geen pas nieuwe voorstellen te doen over 

begin- en eindtoetsen voor het po. We 

toetsen ons al suf, laten we beter gebruik 

maken van de in acht jaar opgedane 

data, om een transparante opbrengst te 

presenteren.”

Ook burger ontevreden over 
onderwijskwaliteit
Bijna driekwart van de Nederlanders 

vindt dat het onderwijs de laatste twin-

tig jaar verslechterd is. Dit blijkt uit een 

peiling van Maurice de Hond, vlak na 

het uitkomen van het rapport van de 

commissie Dijsselbloem. Aanhangers 

van de PvdA oordelen nog het mildst: 

70 procent van hen vindt de kwaliteit 

achteruit gegaan. SP- en PvdV-stemmers 

oordelen het hardst: 86 en 85 procent is 

ontevreden. Opvallend is dat binnen de 

achterban van de ChristenUnie 72 pro-

cent het onderwijs verslechterd vindt, 

maar dat 22 procent een vooruitgang 

heeft geconstateerd. Aanhangers van 

andere partijen zien die vooruitgang in 

veel beperktere mate. Als schuldige van 

deze kwaliteitsvermindering wijzen de 

meesten de politiek aan: 82 procent geeft 

dit als antwoord. Gevraagd naar andere 

schuldigen wijst 34 procent de schooldi-

recties aan en legt 26 procent van de res-

pondenten de schuld bij de leerkrachten. 

Slechts 30 procent van de Nederlanders 

denkt dat de politiek lering zal trekken 

uit het rapport. Meer dan de helft heeft 

wat dit betreft geen vertrouwen in het 

lerend vermogen van de politici. <

Meer informatie en een download van 
het Dijsselbloem-rapport vindt u op 
www.tweedekamer.nl
De peiling van Maurice de Hond staat op 
http://n4.noties.nl/peil.nl
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Extra geld voor binnenmilieu scholen
Gezondheid en leerprestaties van kinderen op basisscholen lijden er regelmatig onder als de luchtkwaliteit 

in het stookseizoen onder de maat is en de temperatuur in de zomer te hoog. Ook hebben leerlingen en 

leerkrachten last van teveel geluid. Verbetering is hard nodig blijkt uit onderzoek; kinderen brengen immers 

een groot deel van hun tijd in school door en de luchtkwaliteit is ongunstiger dan gedacht. Het kabinet 

gaat zich dan ook samen met schoolbesturen en gemeenten inzetten voor een beter binnenmilieu op 

basisscholen. Er komt een convenant en extra geld. 

Dat heeft de ministerraad besloten op 

voorstel van minister Cramer van VROM, 

staatssecretaris Dijksma van OCW, minis-

ter Vogelaar voor Wonen, Wijken en 

Integratie en minister Klink van VWS.

De komende vijf jaar krijgt elke basis-

school met natuurlijke ventilatie een 

bezoek van de GGD. Die voert metingen 

uit en geeft een advies op maat. De 

school krijgt een informatiepakket, een 

beknopt bouwtechnisch advies en een 

CO2-meter. Bij het advies wordt ook geke-

ken naar de samenhang met energiebe-

sparingsmaatregelen. Doel is bewust-

wording van de problemen en die zoveel 

mogelijk voortvarend aanpakken. Goede 

voorbeelden zullen worden uitgedragen.

In het Bouwbesluit wordt een maximaal 

geluidsniveau van ventilatievoorzienin-

gen vastgelegd. Binnen 15 jaar is in elk 

lokaal het achtergrondgeluid niet hoger 

dan 35 dB(A), niet door buitengeluid en 

niet door een ventilatiesysteem. Binnen 

15 jaar voldoet de luchtverversing in elk 

lokaal aan de eisen die het Bouwbesluit 

aan nieuwbouw stelt. Binnen 15 jaar is 

de temperatuur van elk schoollokaal in 

de zomer beheersbaar. Bij het nemen 

van deze maatregelen wordt aangesloten 

bij natuurlijke aanpassingsmomenten 

(energiebesparingsmaatregelen, renova-

tie, aanpassingen en groot onderhoud). 

De verbeteringen van de luchtverversing 

zijn niet dwingend op te leggen met 

de huidige regelgeving, blijkt uit de 

brief die het kabinet hierover naar de 

Tweede Kamer heeft gestuurd. De wet-

geving zo aanpassen dat alle scholen op 

korte termijn aan de nieuwbouweisen 

moeten voldoen, acht het kabinet te 

ingrijpend, onhaalbaar en onbetaalbaar. 

Daarom kiest het kabinet in overleg 

met de gemeenten en het primair 

onderwijs (PO-raad) voor een convenant 

met heldere afspraken over ieders bij-

drage aan het behalen van de doelen. 

Schoolbesturen en gemeenten delen de 

verantwoordelijkheid voor de gebouwen 

van het basisonderwijs. Het convenant 

moet komend najaar in werking treden. 

Diverse gemeenten en scholen zijn al 

activiteiten gestart om de kwaliteit van 

het binnenmilieu te verbeteren.

Het ministerie van OCW stelt alle scho-

len eenmalig geld beschikbaar (13 mil-

joen) voor bijvoorbeeld de aanschaf van 

buitenzonwering of kleine bouwkun-

dige ingrepen. De VROM-inspectie zal 

komende jaren extra aandacht besteden 

aan voorlichting op scholen, de naleving 

van regels en de kwaliteit van vergun-

ningen op het gebied van binnenmilieu 

bij scholen die nieuw worden opgeleverd 

of ingrijpend worden gerenoveerd. Het 

kabinet wil scholen niet verplichten 

bestaande schoolgebouwen aan te 

passen. 

Geen haast
De vakgroep Milieu van de GGD 

Nederland vindt de kabinetsplannen 

veel te mager en de aanpak te traag om 

een hoge kwaliteitsstandaard te halen. 

In een reactie stelt de vakgroep: “Er is 

een geheel nieuwe benadering nodig van 

schoolgebouwen. Belangrijk is het besef dat 

een schoolgebouw allereerst dient voor het 

creëren van een binnenmilieu dat optimaal is 

voor leerlingen en leerkrachten. Kinderen zijn 

extra gevoelig voor bijvoorbeeld luchtwegin-

fecties en ze móeten naar school. De ingrepen 

mogen van het kabinet wachten totdat het 

gebouw aan onderhoud toe is, terwijl de 

meeste schoolgebouwen niet voldoen aan de 

wettelijke (ventilatie)voorschriften. Voor veel 

scholen gelden alleen basiseisen volgens het 

Bouwbesluit voor bestaande bouw. De basisei-

sen komen erop neer dat er een raampje van 

7 bij 10 cm open moet kunnen voor een klas 

vol leerlingen.” 

De vakgroep maakt zich in de reactie 

ook zorgen over wie wat gaat betalen: 

“Want daar zit de pijn; om de bestaande 

gebouwen gezond te maken is al gauw een 

half miljard euro nodig. Het investeren in 

schoolgebouwen is achtergebleven omdat het 

geen rendement oplevert voor de investeerder 

zelf. Het kan zich echter wel terugbetalen in 

de kenniseconomie en in de besparingen op 

ziekteverzuim. Uit onderzoek elders valt af te 

leiden dat ten minste 10 procent van het ziek-

teverzuim in schoolgebouwen te vermijden 

is door een beter binnenmilieu. Dat zou voor 

basisscholen toch gauw meer dan 700 fte per 

dag zijn. Voor alle scholen samen gaat het 

dan om 45 miljoen euro per jaar. Daarnaast 

zijn er vandaag vermoedelijk 20.000 leerlin-

gen van basisscholen ziek door het binnenmi-

lieu van hun school. En morgen ook…” <
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Convenant Professionalisering werpt 
eerste vruchten af
Het benoemen van streefdoelen in een convenant en een op onderdelen nadere uitwerking daarvan in de 

desbetreffende cao’s leidt tot goede resultaten. De over het algemeen redelijk positieve resultaten van het 

convenant Professionalisering illustreren dit. Voordeel is dat scholen (bestuur en directie) zelf in belangrijke 

mate de richting van de verdere professionele ontwikkeling van hun organisaties bepalen. Dit past in de lijn 

van decentralisatie van verantwoordelijkheden.

Het convenant ‘Professionalisering en 

begeleiding van onderwijspersoneel in 

het pri mair en voortgezet onderwijs’ 

is in juni 2006 ondertekend door de 

minister van OCW en de werkgevers- en 

werknemersorganisaties in het po en vo. 

Aanleiding was onder meer de in 2006 

van kracht geworden Wet BIO, waarin 

bekwaamheidseisen zijn vastgesteld. In 

het convenant zijn diverse onderdelen 

benoemd waarop professionalisering zou 

moeten plaatsvinden, zoals zij-instro-

mers, begeleiding beginnend personeel, 

onbevoegdheid bij personeel en profes-

sionalisering directeuren in het po. Via 

het convenant kwam hiervoor structu-

reel 100 miljoen euro per jaar beschik-

baar, waarvan 59 miljoen voor het po.

ITS voerde onlangs een nulmeting uit, 

uitsluitend onder besturen en directies, 

als onderdeel van een onderzoeksmoni-

tor naar het convenant. Uit de meting 

komt over het algemeen een redelijk 

positief beeld naar voren. Er blijkt een 

sterke tendens het interne opleidings-, 

begeleidings- en scholingsbeleid op te 

starten, vorm te geven, te versterken of 

te verbeteren. Hoewel er ook al vóór het 

convenant aan professionalisering werd 

gedaan (en er dus niet vanuit een blanco 

situatie gestart hoefde te worden), mag 

verondersteld worden dat het conve nant 

hieraan heeft bijgedragen. Het feit dat er 

zowel convenantsgelden als ook andere 

gelden op verschillende onderdelen van 

het convenant worden ingezet, onder-

steunt dit. Scholen en besturen besteden 

veel aandacht aan het onderhouden van 

de bekwaamheid (competentieprofi elen, 

functioneringsgesprekken en het leggen 

van relaties met het bekwaamheidsdos-

sier), de professionalisering van direc-

teuren (certifi cering) en de begeleiding 

van beginnend onderwijspersoneel. Ook 

de opleiding van leerkrachten op school 

wordt ter hand genomen, maar met 

minder prioriteit dan eerder genoemde 

zaken. Een tussenpositie is er voor de 

ontwikkeling van een meerjarige strate-

gische personeelsplanning en innovatie. 

Min der aandacht is er voor het conve-

nantsonderdeel ‘meer vrouwen in het 

management’ en – in het po – de bege-

leiding en scholing van zij-instromers. 

Verder lijkt de ontwikke ling van de fi lo-

sofi e van ‘de school als een leer- en oplei-

dingsplek’ redelijk ingang te vinden. 

De activiteiten in het convenant dragen 

hiertoe vermoedelijk bij. Er is daarbij 

vooral aandacht voor de opleiding van 

stagiaires en lio’s en minder voor die van 

zittend personeel. Van het convenant 

gaat vermoedelijk een stimulerende 

werking uit zonder dat besturen of direc-

ties zich vastleggen op afspraken over 

prestaties of streef doelen. Een duidelijk 

voorbeeld is de certifi cering van directeu-

ren door de Nederlandse Schoolleiders 

Academie (NSA). Door vrijwel alle bestu-

ren wordt dit gestimuleerd, maar slechts 

7 procent van de besturen maakt er een 

benoemingseis van.

Over de prestaties en het realiseren 

van de streefdoelen geeft de nulmeting 

een gevarieerd beeld. Soms zijn streef-

doelen al dicht genaderd (bijvoorbeeld 

strategische personeelsplanning in het 

po) en soms is men er volgens besturen 

en directies nog ver van verwijderd (bij-

voorbeeld zij-instromers in het po). Over 

ontwikkelingen kan op basis van deze 

eerste nulmeting nog weinig gezegd 

worden. Hierop wordt in de volgende 

meting in 2008 ingegaan. De CAO-tafels 

PO en VO hebben ITS voor de komende 

maanden een vervolgopdracht gegeven 

voor zes casestudies in het po en zes 

in het vo. Gesprekken met MR’en en 

personeelsleden moeten onder meer uit-

wijzen welke processen bij individuele 

scholen en personen op gang worden 

gebracht door (de gelden van) het conve-

nant en welke afwegingen daarbij zijn 

of worden gemaakt. De begeleidings-

commissie, waarin ook de AVS is verte-

genwoordigd, ziet het overigens als een 

gemiste kans dat in de nulmeting niet 

ook al gevraagd is naar de menig van het 

personeel; dan pas wordt duidelijk wat 

de werknemer op de werkvloer merkt 

van de door bestuur en directie aangege-

ven beleidsinspanningen.

Punten van aandacht voor beleid op 

basis van de nulmeting zijn:

•  certifi cering van directeuren door 

middel van het bekwaamheids-

dossier, vergelijkbaar met ander 

onderwijspersoneel;

•  versterking afspraken scholen met 

lerarenopleidingen in het kader van 

 opleiden in de school;

•  aandacht voor de opleiding van 

 zittend personeel;

•  zij-instromers in het po.

Besturen en directies in het vo zijn er 

in vergelijking met het po sterker van 

overtuigd dat zij de opleiding en scho-

ling van onderwijspersoneel intern 

ter hand kunnen nemen. Ze geven aan 

vaker beleid te ontwikkelen en zetten op 

schoolniveau vaker convenantsgelden 

en andere middelen in. Ook ten aanzien 

van de algemene personeelsinstrumen-

ten zijn vo-besturen en -directies volgens 

eigen zeggen actiever dan die in het po. 

Het vo slaagt er volgens deze besturen en 

directies ook beter in dan het po om zij-

instromers als zichtbaar onderdeel van 

het personeelsbeleid te handhaven. <

Meer informatie:
c.hulscher@avs.nl
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Verdeeldheid over verplichting homobeleid 
op scholen
Het debat tijdens het symposium ‘Een roze draad in veiligheid op school’ op 18 februari, over een mogelijke 

verplichting van scholen om aandacht te besteden aan homo-emancipatie, eindigde onbeslist. De commissie 

Dijsselbloem, die adviseerde dat scholen zich vooral moeten bezighouden met kerntaken als schrijven en 

rekenen, lijkt een dempende invloed te hebben op de visie over de pedagogische taak van de school.

Het symposium was georganiseerd 

door Empowerment, kenniscentrum 

seksuele diversiteit in het onderwijs, 

ter afsluiting van een serie proefprojec-

ten op scholen over de integratie van 

en aandacht voor homoseksualiteit op 

scholen. De conclusie uit het onderzoek 

bij de proefprojecten is dat de scholen 

erin slagen een draagvlak voor zulke 

specifi eke aandacht te creëren, maar dat 

ze meestal niet uit zichzelf beginnen 

met een dergelijke aanpak. Dat riep de 

vraag op of scholen niet een stok achter 

de deur nodig hebben, bijvoorbeeld in de 

vorm van een verplichting.

In de Tweede Kamer is sinds 2006 twee 

keer gevraagd om een vorm van ver-

plichting. In de eerste motie (2006) werd 

gevraagd om een algemene verplichting. 

De motie werd aangenomen, maar de 

regering stelde dat de motie al werd uit-

gevoerd door het stimuleringsbeleid dat 

zij voert. In de tweede motie (2008) werd 

gevraagd om een aanscherping van de 

kerndoelen. Deze werd afgewezen. In het 

slotdebat van het symposium werd opge-

merkt dat homoseksualiteit weliswaar 

niet expliciet in de kerndoelen staat, 

maar dat de strekking van de kerndoe-

len daar wel over gaat.

De discussie ging echter vooral over de 

zinvolheid van een wettelijke verplich-

ting. De helft van de aanwezigen zag 

daarin een zinvol signaal of een stok 

achter de deur. De andere helft zag het 

vooral als een zinloos gebaar en over-

matige regelgeving. Dit argument werd 

deels ondersteund door de conclusies uit 

de proefprojecten, die erop wijzen dat 

een draagvlak op school vooral ontstaat 

als mensen een echte, van hart tot hart, 

belangstelling voor elkaar krijgen. Het 

kostte in de proefprojecten echter twee 

jaar tijd om de betrokken scholen te 

vinden en zover te krijgen dat ze met het 

thema aan de slag wilden. De vraag blijft 

daarom open hoe de regering denkt haar 

stimuleringsbeleid zo vorm te geven dat 

dit aantal scholen drastisch uitgebreid 

wordt. <

Meer informatie:
www.empower-ls.com/producten/
publicaties/nameting_adelmund_pilots
en
www.empower-ls.com/producten/
publicaties/een_roze_draad

Twee miljoen voor ondernemerschap in po en (v)so
Ministers Van der Hoeven (EZ) en Plasterk (OCW) hebben in totaal zeventien miljoen euro toegekend aan 

projecten die bewerkstelligen dat meer studenten en leerlingen zich ondernemender gaan gedragen. 

Voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs is twee miljoen beschikbaar.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk 

meer studenten voor het ondernemer-

schap gaan kiezen, maar ondernemende 

werknemers zijn minstens zo hard 

nodig. Van het totaalbedrag wordt 

twaalf miljoen euro besteed aan de 

opzet van regionale centra voor onder-

nemerschap, de zogeheten Centres of 

Entrepreneurship. Dit zijn centra waar het 

hoger onderwijs en bedrijfsleven samen-

werken om programma’s te ontwikke-

len, waardoor het ondernemend gedrag 

en zelfstandig ondernemerschap in 

het onderwijs wordt gestimuleerd. Het 

mbo krijgt één miljoen euro en het vo 

twee miljoen. Het gaat in totaal om zo’n 

dertig projecten tot 2011. Begin maart 

wordt bekend welke projecten in het 

basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs 

subsidie krijgen. <

> Vanaf april kunt u meer over de toege-
kende projectsubsidies lezen op de site 
van het Partnership Leren Ondernemen, 
www.lerenondernemen.nl. Ook worden op 
deze site regelingen en acties voor het sti-
muleren van ondernemerschap geplaatst.
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Veranderde data herfstvakantie 2008
In de ‘Regeling spreiding zomervakantie 2006-2008’ en de ‘Regeling spreiding zomervakantie 2009-2010’ 

staan adviesdata voor de herfstvakantie in de regio Midden/Zuid en Noord met betrekking tot schooljaar 

2008-2009 niet juist vermeld.

Voor de herfstvakantie regio Midden/

Zuid moet het zijn: 18 tot en met 26 

oktober 2008 en voor de regio Noord 

moet het juist zijn: 11 oktober tot en met 

19 oktober 2008.

In Nederland stelt de minister van OCW 

de data voor de zomervakanties vast. De 

overige vakanties zoals de herfst-, kerst-, 

voorjaars- en meivakantie mogen de scho-

len zelf bepalen. De minister geeft wel 

een advies over deze data, zodat scholen 

zo veel mogelijk steeds na zeven of acht 

weken les een week vakantie inplannen. 

Alleen de adviesdata voor de herfst- en 

voorjaarsvakantie verschillen per regio. 

De adviesdata voor de mei- en kerstvakan-

tie zijn voor alle regio’s gelijk. <

Universitaire ‘pabo’ van start in september
Studenten in Utrecht kunnen gelijktijdig hun bachelordiploma Onderwijskunde én hun lesbevoegdheid 

voor het primair onderwijs halen. De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs, een initiatief van de 

Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht, start in september 2008 en duurt vier jaar. Deze gezamenlijke 

actie voorziet in de groeiende politieke en maatschappelijke behoefte om het niveau van leerkrachten 

basisonderwijs te verhogen.

Door de combinatie van een universi-

taire studie en een hbo-opleiding verwer-

ven studenten zowel wetenschappelijke 

als praktische kennis. De afgestudeerden 

zijn volwaardige leerkrachten voor het 

basisonderwijs, maar in vergelijking met 

hun pabo-collega’s beschikken ze over 

extra theoretische, onderzoeksmatige en 

academische kennis en vaardigheden. 

Hierdoor zijn ze breder inzetbaar voor 

de klas én in het management.

Al in haar nieuwjaarsspeech benadrukte 

mr. Yvonne van Rooy, collegevoorzitter 

van de Universiteit Utrecht, dat het tijd 

is om daadwerkelijk actie te onderne-

men en de kwaliteit in het basisonder-

wijs te verbeteren. “Er zijn te weinig 

leerkrachten met een academische oplei-

ding.” Geri Bonhof, collegevoorzitter van 

Hogeschool Utrecht, sluit zich hierbij 

aan: “Met deze nieuwe academische lera-

renopleiding stellen we vwo-studenten 

die een academische route willen volgen, 

in staat om echt voor de klas te gaan 

staan. Dat is een waardevolle aanvulling 

voor scholen in het basisonderwijs.”

De studenten ontvangen twee bachel-

ordiploma’s - voor onderwijskunde en 

voor de pabo - en de twee studies zijn 

zodanig met elkaar vervlochten dat de 

student feitelijk één programma volgt. 

De opleiding duurt vier jaar, start in 

september 2008 en is bedoeld voor leer-

krachten van alle groepen op de basis-

school. Vwo-studenten en ‘excellente’ 

(pabo-)studenten met een propedeuse die 

na hun studie in het basisonderwijs aan 

de slag willen, komen in aanmerking 

voor toelating. Vanwege het veeleisende 

karakter van de opleidingen, moeten 

zij hiervoor wel een assessment afl eggen. 

Studenten worden op talent geselec-

teerd. Ze moeten onder meer een moti-

vatiebrief schrijven en de rekentoets, die 

op de pabo in het eerste jaar verplicht is, 

al van tevoren halen.

Academische kleuterjuf
Hoogleraar Onderwijskunde Theo 

Wubbels vertelt in Trouw dat de doel-

groep waar de nieuwe opleiding op mikt 

nu vaak niet voor de pabo kiest, omdat 

die opleiding voor hen niet uitdagend 

genoeg is. “De pabo mikt vooral op havo- 

en tegenwoordig ook mbo-scholieren. 

Voor vwo’ers is het niveau te laag. Zonde 

dat deze groep voor het basisonderwijs 

verloren gaat. Met deze opleiding krijgen 

we straks een nieuwe groep leerkrachten 

in de basisschool die wat intellectueler 

zijn dan hun collega’s van de pabo”, stelt 

Wubbels. “In de toekomst kunnen er dus 

academisch geschoolde kleuterjuffen 

komen.”

AVS-voorzitter Ton Duif juicht het ini-

tiatief toe, maar wil voorkomen dat de 

nieuwe afgestudeerden op doorsnee 

basisscholen terechtkomen, waar ze 

met hun academische kennis niets kun-

nen beginnen. “Het kan zijn dat het 

niet uitdagend genoeg voor ze is en ze 

snel weer wat anders gaan zoeken.” 

Vertegenwoordigers van de opleiding 

zijn hierover in overleg met schoolbestu-

ren in Utrecht.

Het initiatief van de Universiteit 

Utrecht en Hogeschool Utrecht sluit 

aan bij de aanbevelingen in het rapport 

‘LeerKracht!’ van de Commissie Leraren, 

onder leiding van Alexander Rinnooy 

Kan. De Commissie Leraren werd door 

minister Plasterk in het leven geroepen 

om een oplossing te bieden voor het 

dreigende tekort aan kwalitatief goede 

leerkrachten. De belangstelling voor de 

nieuwe opleiding zal naar verwachting 

groter zijn dan de vijftig plaatsen die 

beschikbaar zijn. <
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‘Amsterdamse leerkrachten onderschatten 
cognitieve capaciteiten leerlingen’
De afgelopen jaren is in Amsterdam het aantal leerlingen dat niet het beoogde eindniveau van het 

basisonderwijs haalt onaanvaardbaar hoog. Het SCO-Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de 

oorzaken. Hieruit blijkt dat de mening van Amsterdamse leerkrachten over de cognitieve capaciteiten 

van hun leerlingen een belangrijke rol speelt bij het verschil in kans op een lwoo-advies.

Het gaat in Amsterdam jaarlijks om 20 

procent van de leerlingen in groep 8. 

Van alle leerlingen krijgt 18 procent het 

basisschooladvies vmbo + leerwegonder-

steunend onderwijs (lwoo). Deze leerlin-

gen hebben een leerachterstand van 1,5 

tot 3 jaar. Het advies praktijkonderwijs 

(Pro) wordt gegeven aan 2 procent van 

alle leerlingen. Zij hebben een leerach-

terstand van tenminste drie jaar. Deze 

constatering wekte grote bezorgdheid bij 

zowel de gemeente als de schoolbesturen.

Uit het onderzoeksrapport ‘Achterblijven 

in Amsterdam? Verslag van het 

onderzoek naar leerlingen met een 

vmbo+lwoo en praktijkonderwijsverwij-

zing’ van het SCO-Kohnstamm Instituut 

blijkt dat het bij de betreffende groep 

leerlingen vaker gaat om kinderen van 

laaggeschoolde ouders, die uit eenou-

dergezinnen komen en die ouder zijn 

vanwege zittenblijven of later instromen. 

Ook zitten deze leerlingen vaker in 

klassen waarin de meerderheid van de 

ouders laag is opgeleid.

Verder wordt in het onderzoek gecon-

stateerd dat de aanwezigheid van een 

relatief grote groep leerlingen die 

uiteindelijk het vmbo+lwoo-advies 

krijgt, niets zegt over de gemiddelde 

kwaliteit van het onderwijs aan deze 

groep. Integendeel, uit het onderzoek 

blijkt dat het Amsterdams onderwijs in 

vergelijking met de rest van Nederland 

betere leerresultaten boekt met deze 

leerlingen. Amsterdamse leerlingen met 

een lwoo-advies hebben op zijn minst 

evenveel vorderingen gemaakt in taal en 

rekenen als lwoo-leerlingen elders in het 

land, soms zelfs meer vorderingen.

Toch is er in Amsterdam iets opvallends 

aan de hand. Een Amsterdamse leerling 

heeft een ruim drie keer zo grote kans 

om een lwoo-advies te krijgen, na correc-

tie voor al de bovengenoemde kenmer-

ken (vaardigheden en gezinssituatie). Dit 

verschil zit in het feit dat Amsterdamse 

leerkrachten – vergeleken met hun niet-

Amsterdamse collega's – menen dat hun 

leerlingen gemiddeld minder cognitieve 

capaciteiten hebben, terecht of niet. 

Met andere woorden, de mening van 

Amsterdamse leerkrachten over de cog-

nitieve capaciteiten van hun leerlingen 

blijkt een belangrijke rol te spelen bij 

het verschil in kans op een lwoo-advies. 

Waarschijnlijk worden hierdoor in 

Amsterdam meer dan elders leerlingen 

met een zekere achterstand onderzocht 

met het oog op een lwoo-advies. Dit leidt 

er vervolgens toe dat meer leerlingen 

dan elders ook feitelijk in het lwoo-

traject terechtkomen. SCO-onderzoeker 

Sjoerd Karsten in de Volkskrant: “De leer-

krachten geven de verwijzing ongetwij-

feld met de beste bedoelingen. Ze gun-

nen deze leerlingen extra zorg op het 

vmbo. Maar het is natuurlijk de vraag 

of ze er beter van worden.”  Hij vreest 

dat leerlingen zo ten onrechte al vroeg 

voorbestemd worden voor de laagste 

onderwijsvormen en zich er later niet 

meer aan ontworstelen. “En omdat niet 

alle scholengemeenschappen lwoo aan-

bieden, ontstaan zo op sommige vmbo-

scholen grote concentraties zorgleerlin-

gen. Het is zeer de vraag of zij de vereiste 

begeleiding krijgen.” Karsten vermoedt 

dat de zogeheten Kernprocedure mede 

verklaart waarom juist in Amsterdam 

zo vaak zo laag wordt doorverwezen. 

In deze Kernprocedure staan afspraken 

van alle Amsterdamse basisscholen voor 

doorverwijzing naar het voortgezet 

onderwijs. “Veel scholen redeneren: lie-

ver te vaak voor het lwoo getest dan te 

weinig. Maar als je meer kinderen zo’n 

test afneemt, ligt het in de rede dat er 

ook meer gevonden worden.” Ook pakt 

de gebruikte testmethode ongunstig uit 

voor kinderen met een taalachterstand. 

Karsten beveelt daarom aan de toets-

resultaten voor allochtone kinderen 

hierop te corrigeren. Verder bepleit hij 

meer leertijd: “Desnoods op zaterdag en 

woensdagmiddag. Het gaat erom dat de 

lestijd effectief gebruikt wordt”, aldus 

Karsten in de Volkskrant.

Zwakke scholen
Overigens stelt de gemeente Amsterdam 

2 miljoen euro beschikbaar voor 17 

zwakke en zeer zwakke basisscho-

len. Begin maart begint de gemeente 

Amsterdam samen met de schoolbestu-

ren in de hoofdstad met een gezamen-

lijke aanpak van deze scholen. De kernta-

ken rekenen en taal worden aangepakt, 

de zorgstructuur wordt verbeterd en er 

wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van 

de leerkrachten en de schoolleiding. Ook 

wordt de kwaliteitszorg onder handen 

genomen. Uiterlijk in 2012 mogen er in 

Amsterdam geen zwakke basisscholen 

meer zijn. <

Meer informatie: 
www.sco-kohnstamminstituut.uva.nl 
en www.amsterdam.nl
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Bereikbaarheid AVS Helpdesk

De AVS Helpdesk, tel. 030-2361010, is de komende maanden gesloten 
op de volgende dagen:

• Vrijdag 21 maart (Goede Vrijdag)
• Maandag 24 maart (2e Paasdag)
• Vrijdag 11 april (AVS congres)
• Woensdag 30 april (Koninginnedag)
• Donderdag 1 mei (Hemelvaart)
• Vrijdag 2 mei

Financiële impuls voor versterking natuur- 
en milieueducatie
De ministerraad heeft ingestemd met de nota ‘Kiezen, leren, meedoen’, die voorstellen bevat om de natuur- 

en milieueducatie (NME) te versterken. De komende vier jaar komt daarvoor 20 miljoen euro beschikbaar. 

Het geld wordt gebruikt om de jeugd 

beter te bereiken, inhoudelijke kaders 

te scheppen, meer vraagsturing te reali-

seren, meer aandacht te geven aan bele-

ving, meedoen en invloed uitoefenen en 

meer bestuurlijke regie te organiseren.

De komende jaren zijn belangrijk voor 

een echte doorbraak naar een meer 

duurzame samenleving. Dat kan niet 

zonder bewust te zijn van het noodza-

kelijke belang van natuur en milieu. 

Verantwoordelijkheid nemen voor natuur 

en milieu berust enerzijds op kennis, en 

anderzijds op concrete actie. Natuur- en 

milieueducatie heeft daarbij een belang-

rijke functie, vindt het kabinet. Voor de 

jeugd, maar ook voor alle burgers en 

maatschappelijke partijen. Natuur- en 

milieueducatie zorgt voor kennis en 

inzicht in natuur en milieu, draagt bij 

aan ontplooiing, welbevinden en gezond-

heid van mensen en legt een basis voor 

een natuur- en milieubewuste levensstijl. 

Zeker nu er steeds meer signalen zijn dat 

kinderen niet meer in de natuur komen, 

de herkomst van hun voedsel niet kun-

nen duiden en zich zorgen maken om 

milieuproblemen in de wereld, is het 

verbeteren van de relatie tussen jeugd en 

natuur een belangrijke opgave.

Scholen, maatschappelijke organisaties, 

overheden en burgers initiëren, ontwik-

kelen en realiseren nu ook al tal van 

NME-activiteiten, zowel binnenschools 

als buitenschools. De activiteiten zijn 

gericht op kinderen, jongeren én vol-

wassenen, vinden plaats in specifi eke 

NME-centra, op natuurterreinen, in 

dierentuinen en kinderboerderijen of 

gewoon in de wijk. Maar die energie kan 

volgens het kabinet effectiever worden 

ingezet dan nu het geval is, door meer 

richting te geven aan de vele initiatieven 

en projecten. Landelijke dekking is een 

knelpunt, net als verspreiding en opscha-

ling van effectieve producten en metho-

den. Maar ook is duidelijk dat informatie 

over natuur en milieu op dit moment 

niet voor iedereen (vooral voor de jeugd) 

aantrekkelijk genoeg is om er gebruik 

van te maken.

Daarom worden de inhoudelijke hoofd-

lijnen van natuur- en milieukennis en 

vaardigheden uitgewerkt. Leerkrachten 

worden gestimuleerd door nascholings-

cursussen. Ook krijgt ieder kind op 

school minimaal eenmaal per jaar een 

NME-activiteit aangeboden en komen 

er NME-activiteiten in het kader van 

Brede Scholen. NME moet met actuele en 

aansprekende werkvormen, inclusief toe-

passing van ict en moderne media, aan-

sluiten bij de moderne informatiesam-

enleving. Door het bedrijfsleven actief te 

betrekken bij NME kan een grotere groep 

mensen worden bereikt. Een database/

website moet vraag en aanbod op NME 

gebied dichter bij elkaar brengen. <
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Over het thema

 Duurzaamheid
‘De houdbaarheid van onderwijs: duurzaam leren, duurzaam leiderschap, duurzame school.’ 

Zo luidt de titel van het AVS congres 2008 op 11 april aanstaande. In deze Kader Primair alvast een 

voorproefje op dit actuele en brede congresthema.

De breedte van het onderwerp ‘houdbaarheid’ maakt de thema-artikelen vrij divers, maar wie 

goed leest, vindt zonder problemen de gemene deler. Duurzaam slaat op ‘wat blijvend is’ en 

roept dus vragen op over de toekomst. Hoe kan bijvoorbeeld met nieuwe leervormen worden 

ingespeeld op de jongste generatie leerlingen? Scholen veranderen, al dan niet gewenst; wat 

kan een schoolleider doen om te zorgen dat de verandering blijvend is? En concludeerde 

de parlementaire enquête commissie onlangs niet dat door de overheid opgelegde 

onderwijsinnovaties sowieso geen lang leven beschoren zijn?

Genoeg vragen, waarop een aantal personen een antwoord geeft. 

Hopelijk doet u inspiratie op, maar blijft u nog wel met een paar vragen zitten, 

zodat op 11 april stevig kan worden doorgepraat!

Tot dan en veel leesplezier.

Investeren in permanente verandercapaciteit

Frans de Vijlder is lector ‘Governance en innovatiedynamiek in het onderwijs’. 

Hij vindt dat onderwijsorganisaties beter kunnen presteren door professioneler te werken. 

“Als er beter gepresteerd wordt door slim te werken, heeft een belangrijke innovatie 

plaatsgevonden.” tekst Bert Nijveld

‘Ik weet niet of 
   er zoveel mis is met 
      onderwijsvernieuwing’
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De parlementaire commissie die hard oordeelde over 

onderwijsvernieuwing, de Cito-rapportage over de sta-

biel lage kwaliteit van het primair onderwijs door de 

jaren heen: is het echt zo slecht gesteld met het innova-

tieve vermogen van het onderwijs? Een vraag bij uitstek 

voor Frans de Vijlder, sinds maart 2007 lector aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op het gebied van 

bestuur en innovatie in het onderwijs. Het lectoraat 

wil praktische kennis en theoretische inzichten op het 

gebied van goed bestuur en innovatiedynamiek met 

elkaar verbinden en versterken.

Waar gaat het fout? De Vijlder: “Ik weet niet of er zoveel 

mis is met onderwijsvernieuwing. Wat in de jaren 

negentig goed beleid was, daar wordt met de kennis van 

nu anders tegenaan gekeken. Maar het gaat om beslis-

singen die konden rekenen op een breed draagvlak. Men 

was optimistischer over de mogelijkheid om vanuit de 

overheid vernieuwingen op te leggen aan het veld.” In 

zijn ogen is ook het onderwijs zelf daarin te ver door-

geschoten. “Wat vanuit de overheid meer als concept 

werd gepresenteerd, daar had het veld de neiging om 

een en ander op te vatten als regelgeving, als sjabloon 

voor hoe het zou moeten. Maar die regelgeving zit meer 

tussen de oren, vaak is er veel meer ruimte dan men 

denkt. Ook als de overheid veel ruimte laat, heeft het 

veld vaak de neiging om duidelijkheid te vragen. Of om 

de vernieuwing zo te interpreteren dat men eigenlijk 

maar één mogelijkheid ziet tot implementatie.” Wel 

heeft De Vijlder begrip voor de kritiek op het ministe-

rie als ‘regelfabriek’. “Natuurlijk ken ook ik voorbeel-

den van regelgeving waarvan ik zeg ‘moet dat nou’. 

Tegelijkertijd zie ik een stukje aangeleerde hulpeloos-

heid in het veld. Men zou zelf wat meer smoel kunnen 

krijgen en zich wat ondernemender kunnen opstellen.”

Eerst maar even terug naar de basis. Wat verstaat De 

Vijlder onder innoveren en duurzame innovatie? En 

moet dat nu zo nodig, al dat vernieuwen? In het boekje 

dat hij publiceerde bij zijn intrede als lector, wijst hij 

erop dat de druk op het onderwijs om te innoveren geen 

op zichzelf staande zaak is. Het maakt onderdeel uit van 

een wereld zonder grenzen en een samenleving waarin 

het tempo steeds hoger komt te liggen en de problemen 

steeds ingewikkelder worden, zo betoogt hij. Innovatie 

is voor elke organisatie een primaire voorwaarde gewor-

den om te overleven. Er bestaat een brede consensus dat 

innoveren een vereiste voor onze samenleving als geheel 

is geworden. De Vijlder: “De term duurzame innovatie is 

geïntroduceerd om tot uitdrukking te brengen dat inno-

vatie pas innovatie is als die leidt tot een blijvende, dus 

structurele, resultaatverbetering. Dat betekent dus niet 

dat je hier en daar een projectje doet, waardoor resulta-

ten onder invloed van een bevlogen projectleider tijde-

lijk verbeteren. Wat je vaak ziet is dat als de projectpot 

leeg is en de projectleider vertrokken, alles weer snel bij 

het oude terugkeert. Dat noem ik verspilling.”

“Duurzame innovatie betekent voor mij dat je investeert 

in permanente verandercapaciteit, lerend vermogen en 

in de permanente resultaatverbetering van een orga-

nisatie.” En juist daaraan heeft het de afgelopen jaren 

ontbroken, merkt De Vijlder op. “Er is een handelwijze 

ontstaan waarbij scholen en besturen jagen op subsi-

diepotjes waarvoor kunstjes worden vertoond. En dat is 

wél fout aan het vernieuwingsbeleid van de overheid. 

Er zijn veel te veel potjes die dit gedrag in het veld uit-

lokken. Zonder dat daar een overkoepelend idee achter 

schuilt dat leidt tot het verbeteren van de innovatieve 

‘Wat vanuit de overheid meer 
als concept werd gepresenteerd, 
daar had het veld de neiging om 
een en ander op te vatten als 
regelgeving, als sjabloon voor 
hoe het zou moeten.’

Foto: Rob Gieling

Frans de Vijlder is lector ‘Governance en innovatiedynamiek in het 

onderwijs’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

Van april 2004 tot maart 2007 werkte hij als Principal Consultant 

bij Capgemini. Eerder heeft hij onder andere bij het ministerie 

van OCW gewerkt als beleidsadviseur en als hoofd van de beleids-

adviesgroep. In die laatste functie adviseerde hij de bewindslie-

den en ambtelijke top van het ministerie over de hoofdlijnen van 

en strategische vragen in het onderwijsbeleid.

>

Kader Primair Maart 2008 11



ad
ve

rt
en

ti
e

12 Maart 2008 Kader Primair



capaciteit.” Hij pleit voor wat hij noemt ‘voldoende 

kritische massa’. Als voorbeeld haalt hij de zorgsector 

aan met de zogenaamde doorbraakprojecten. “Het 

gaat hier om programma’s waarbij in een organisatie 

verschillende grote projecten in elkaar grijpen met als 

doel een blijvende verandering en een blijvende veran-

dercapaciteit te realiseren. Dat zou ook in het onderwijs 

kunnen plaatsvinden. Waarbij de verantwoordelijkheid 

bij de organisatie zelf ligt en er tegelijkertijd duidelijke 

eisen worden gesteld. Het Platform Bèta Techniek, het 

Platform Beroepsonderwijs en MBO2010 doen nu in het 

beroepsonderwijs overigens een goede poging om op die 

manier te gaan werken. Dat kan volgens mij ook in het 

primair onderwijs.”

Voorwaarde voor het hierboven geschetste veranderings-

model en voor elke duurzame innovatie is intelligent 

leiderschap. En juist op dat gebied is binnen het po nog 

een wereld te winnen, oordeelt De Vijlder. “Als je ziet 

waar het po vandaan komt, dan is er al veel verbeterd. 

Maar er moet nog een behoorlijke slag geslagen worden. 

Ik denk dat het van groot belang is dat bestuurders 

in het onderwijs de volle verantwoordelijkheid gaan 

nemen voor wat in hun organisatie gebeurt en wat 

minder makkelijk naar de overheid wijzen als er iets 

fout gaat. Nee, jij als bestuurder bent ten volle verant-

woordelijk voor het runnen van die tent. Je wist gisteren 

ook hoe de regelgeving was toen je aan die klus begon. 

Dus je hebt het ermee te doen en ervoor te staan. 

Wat je echter ziet is dat schoolbestuurders waarvan een 

school aangemerkt is als zeer zwak, gewoon blijven zit-

ten en Raden van Toezicht die daar blijkbaar geen punt 

van maken. Het niveau van verantwoordelijkheidsbesef 

zou zo moeten zijn dat je de consequenties neemt van 

wat er niet goed gegaan is en die houding zie ik in het 

po nog weinig. Ik zeg dat niet omdat ik wil dat allerlei 

mensen opstappen, maar als illustratie voor de mate 

van verantwoordelijkheidsbesef die in mijn ogen zou 

moeten bestaan.”

De lector wijst op de schat aan informatie die onge-

bruikt blijft. Het po is volgens hem wel volop bezig met 

de ontwikkeling van kwaliteitszorgsystemen, leerling-

volgsystemen, managementinformatiesystemen en der-

gelijke, maar heeft grote moeite deze in hun onderlinge 

samenhang te plaatsen, laat staan systematisch dienst-

baar te maken aan hun eigen ontwikkeling. De Vijlder: 

“Po-scholen zijn zich onvoldoende bewust van de grote 

hoeveelheid gegevens die ze al in huis hebben. Het ont-

breekt hen aan de vaardigheid om deze om te zetten in 

kennis over het functioneren van de eigen organisatie. 

Je hebt mensen nodig die over de capaciteit beschikken 

om die informatie op adequate en intelligente manier te 

hanteren. Er moet worden geïnvesteerd in de competen-

ties van de mensen die dat lerende vermogen gestalte 

kunnen geven. Maar nogmaals: ik zie ook de vooruit-

gang die al wél geboekt is. Ook al is er nog veel te doen, 

dat geeft mij wel vertrouwen in de toekomst.”

Innoveren is zoals opgemerkt geen vrijblijvende bezig-

heid, maar een must in een snel veranderde wereld. Het 

onderwijs is daarin niet autonoom. Autonomie is in de 

ogen van De Vijlder voorbehouden aan kloosterlingen 

en kluizenaars. Deze zijn naar binnen gekeerd en leven 

in afzondering. Van onderwijsorganisaties verwacht hij 

dat ze midden in de samenleving staan en anticiperen 

op ontwikkelingen binnen die samenleving. Scholen 

moeten daarop ook kunnen worden aangesproken. 

“Autonomie betekent in mijn ogen dat je weliswaar 

een eigen visie hebt, maar maximaal bent ingebed in 

de omgeving waarin je werkt. Het is de vrijheid om op 

je eigen manier te werken aan vooruitgang, met ver-

antwoordelijkheidsgevoel voor de omgeving waarin je 

werkt. Met het invoeren van de lumpsumbekostiging 

kunnen onderwijsinstellingen hun eigen ontwikkeling 

sturen. Als samenleving moeten we ze erop kunnen 

aanspreken dat ze permanent innoveren. Met minder 

mogen we uiteindelijk geen genoegen nemen.” <

‘Er is een handelwijze ontstaan 
waarbij scholen en besturen 
jagen op subsidiepotjes 
waarvoor kunstjes worden 
vertoond.’

Expeditieleider en poolonderzoeker Marc Cornelissen biedt in zijn plenaire sessie een verfrissend perspectief op duurzaam 
leiderschap door dieper in te gaan op persoonlijk leiderschap en permanente persoonlijke ontwikkeling.
Bijzonder hoogleraar publiek management Harrie Aardema verzorgt een workshop over ‘Leiderschap en control’. In die workshop 
bespreekt Aardema wat schoolleiders kunnen doen om ‘het systeem’ dienstbaar te maken aan onderwijskwaliteit.
Onderzoeker Frans Nauta houdt een plenaire sessie onder de noemer ‘Innovatie in de publieke sector; sneller leren in het 
onderwijs’ over het lerend vermogen van deze sector.

Schrijf u in via www.avs.nl of pagina 28 van deze Kader Primair.

Tijdens het AVS congres 2008…
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‘Het is nooit

Metamorfose van een school

De ene school koos voor jenaplan, de ander mat zich een ‘talig’ profi el aan en de derde is 

sinds dit schooljaar daltonschool. Drie schoolleiders vertellen hoe ze deze omslag maakten 

en hoe zij ervoor zorgen dat de verandering bestendig is. tekst Jaan van Aken

De keuze voor jenaplanonderwijs ontstond op een bij-

zondere manier, vertelt schoolleider Henriët Rosman 

van CBS Adelbrecht-Windekind in Groesbeek. “Er 

ontstond een confl ict tussen het vernieuwingsgezinde 

team en de toenmalige vrij traditionele directie.” Met 

begeleiding van buiten de school werd het geschil bij-

gelegd en besloten tot een nieuwe koers voor de school: 

jenaplanonderwijs. “Veel onderwerpen waar we al mee 

bezig waren, passen daarbij”, vertelt de huidige school-

leider. “Vervolgens hebben we het concept besproken 

met het bestuur en de ouderraad; het is dus van onderaf 

aangekaart.” Het was belangrijk om de ouders goed over 

jenaplan te informeren, merkte Rosman. “We hebben 

drie ouderavonden georganiseerd en één keer per vier à 

zes weken kregen ze een nieuwsbrief over de jenaplan-

onderwerpen waar wij mee bezig waren.” Uiteindelijk 

hebben slechts twee ouderparen hun kind van school 

gehaald omdat ze jenaplan niet zagen zitten.

In Roosendaal is basisschool De Watermolen dit school-

jaar offi cieel gestart met daltononderwijs. Vorig school-

jaar kreeg de school van het bestuur de vraag eens te 

kijken naar een verandering van schoolsysteem. “Het 

leerlingenaantal liep terug, mede door veranderingen 

in de wijksamenstelling”, vertelt interim-locatiedirec-

teur Evelien Danneels. Het team koos unaniem voor dal-

tononderwijs. “Vernieuwingen doorvoeren is veel moei-

lijker als het niet uit het team zelf komt. Nu wordt het 

door iedereen gedragen”, zegt Danneels. Zowel bestuur 

thema > duurzaamheid

‘Vernieuwingen doorvoeren 
is veel moeilijker als het niet 
uit het team zelf komt.’

klaar’
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als ouders waren blij met de keuze. “Het bestuur heeft 

dalton beslist niet opgelegd. Ze zijn er wel erg tevreden 

mee. Ouders vinden dat het een goede voorbereiding is 

op het voortgezet onderwijs.”

Basisschool De Otterkolken inspireerde juist haar 

bestuur bij de stichting Tabijn met de keuze voor een 

talig profi el. ‘Een school waar taal leeft’, is voor het vier-

de jaar het motto in Heemskerk. “Toen het bestuur in de 

gaten had dat wij een profi el hadden gekozen, hebben 

ze ons gevraagd een presentatie te houden voor andere 

scholen. We zeiden: jullie mogen alles kiezen behalve 

taal”, grapt schoolleider John Rusman. De school wilde 

een profi el omdat ze zoveel zaken op zich af zag komen. 

“Je kunt niet aan al die ideeën voldoen, dus besloten we 

een brede profi lering te kiezen, waar we zaken aan op 

kunnen hangen. Bij dansen kiezen we bijvoorbeeld een 

boek waar dat in voorkomt”, licht Rusman toe. Doordat 

het taalprofi el een ‘niet te missen schot voor open 

doel’ was, sloegen Rusman en zijn team een fase over. 

“Normaal zou ik een school bij een profi elkeuze aanra-

den om blanco te beginnen en op zoek te gaan naar de 

grootste gemene deler. Maar omdat ik het team en hun 

talige kwaliteiten zo goed kende, was dat niet nodig.”

Hoogtepunten
Alledrie de scholen kozen ervoor hulp van buitenaf in 

te roepen. BBS Adelbrecht-Windekind riep de hulp in 

van een schoolbegeleidingsdienst. “Het is belangrijk om 

goede begeleiding te zoeken, je moet niet denken dat je 

alles alleen kunt.”

In 1999 is het team de tweejarige jenaplancursus gaan 

doen bij een pabo en in 2002 is offi cieel het jenaplan-

onderwijs ingevoerd. “Het fi jne aan jenaplan is dat je 

de twintig basisprincipes zelf kunt invullen. Dat levert 

heel veel gespreksstof op en daarom was het vanaf het 

begin echt een teamgebeuren”, herinnert Rosman zich.

De Watermolen in Roosendaal kreeg begeleiding 

van een adviesbureau om tot een keuze te komen. 

“Tijdens studiedagen en teamvergaderingen hebben we 

verschillende concepten naast elkaar gelegd en ons afge-

vraagd hoe we willen dat onze leerlingen in groep 8 de 

school verlaten”, vertelt Danneels. Daar kwamen de drie 

pijlers van dalton uit: zelfstandigheid, samenwerking 

en verantwoordelijkheid. Om het daltononderwijs in te 

voeren werd een ander adviesbureau ingehuurd.

Op De Otterkolken kregen ze de eerste twee jaar hulp 

van De Educatieve Stad. “Het doel was de leerlingen 

actiever en ondernemender krijgen, ze moesten zelf aan 

de slag.” Het ontwerpbureau raadde bijvoorbeeld aan 

drie tot vijf ‘hoogtepunten’ in een jaar te organiseren. 

Hoogtepunten kunnen schrijvers op school zijn, voor-

leesontbijten waarbij opa’s op school komen voorlezen 

of het Groot Otterkolken Dictee gelijktijdig met het 

Groot Dictee der Nederlandse Taal. “De uitstraling daar-

van zorgt dat ouders en de buurt en de regio zien waar 

je mee bezig bent”, verklaart Rusman. De betrokken-

heid van het team speelt een grote rol bij de invoering. 

“Het heeft meer tijd gekost dan we voor de klas zouden 

moeten staan.” Daartoe moet je je team achter je heb-

ben staan, weet hij.

’Maatjeswerk’
Het lastigste vindt Rosman van Adelbrecht-Windekind 

de stof van de jenaplancursus in de praktijk van alledag 

in te passen. De school voerde daartoe ‘maatjeswerk’ in. 

Elke leerkracht maakt samen met zijn maatje een actie-

plan en kijkt bij de ander in de klas. De uitwisseling van 

‘Opleiden en begeleiden in de praktijk’

De invoering van het daltononderwijs op de Watermolen is niet de enige vernieuwing binnen de Stichting Katholiek 
Primair Onderwijs (KPO) in Roosendaal. Andere basisscholen binnen KPO voeren vernieuwingen door als actief leren met 
kernconcepten, zelfstandig leren en adaptief onderwijs met BAS (bouwen aan een adaptieve school).

De motor achter deze veranderingen is het project ‘Vernieuwend opleiden en begeleiden in de school’. “Als KPO heb-
ben we ingezet op kwaliteitsbeleid. Hoe sta je les te geven, hoe wil je opleiden? Dat betekent dat we betaalde lio’s hebben 
en dat het zittend personeel zich schoolt”, vertelt Kees Boeren, clusterdirecteur en projectmanager ‘Opleiden in de school’ 
van de stichting. Het project loopt sinds 2006 met subsidie van het ministerie van Onderwijs. In samenwerking met de Avans 
pabo in Breda leiden de scholen studenten op. “We hebben hiertoe besloten om toekomstige en pas afgestudeerde leer-
krachten te behouden voor het vak en de innovatie op scholen te stimuleren.” Daarnaast hebben alle 21 scholen hun school-
plan herschreven. Dat leidde tot de ideeën voor vernieuwingen als actief leren.

De veranderingen op de scholen zijn niet van bovenaf opgelegd. “Je kunt een school geen concept opdringen. Daar 
is een school vrij in en zo hoort het ook. Wel proberen we scholen te stimuleren en ondersteunen we ze met personeel en 
fi nanciën. Sommige scholen hebben acht á tienduizend euro uit het bovenschools innovatiebudget gekregen.”   

>

‘Tijdens studiedagen en 
teamvergaderingen hebben we 
verschillende concepten naast elkaar 
gelegd en ons afgevraagd hoe we 
willen dat onze leerlingen in 
groep 8 de school verlaten.’
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Ze heeft zelf ook scholing ingekocht en in juni gaat ze 

een tweedaagse volgen. “Alleen al ervaringen uitwisse-

len met directeuren die tegen dezelfde problemen aan-

lopen is waardevol. Daarnaast zal het gaan over ‘hoe stel 

je veranderplannen op en begeleid je het team’? Verder 

gaat het erover hoe je het daltonimago uitdraagt, wat je 

aan pr kunt doen. We willen met daltononderwijs meer 

ouders bereiken.” Om de verandering duurzaam te laten 

zijn zal Danneels tijdens functioneringsgesprekken een 

vinger aan de pols houden. “Je bekijkt leerkrachten in 

de klas en houdt controle met kwaliteitszorgsysteem 

Kwaliteit in Kaart.” Ze hoopt rond 2012 het dalton-

predikaat te kunnen aanvragen. “Visiteurs van de 

Daltonvereniging controleren daarna om de vier, vijf 

jaar of je nog steeds daltonwaardig bent.”

Op De Otterkolken is het de kunst de taal levend te hou-

den. Samen met de taalcoördinator bepaalt het team 

wat de nieuwe projecten in een jaar worden. “Je bouwt 

ook ervaring op, dus het wordt steeds makkelijker din-

gen te bedenken zolang je zorgt dat het in beweging 

blijft”, zegt Rusman.

Op de jenaplanschool in Groesbeek breekt nu de fase 

van borging aan. “We willen het bestaande handhaven 

en ons tegelijkertijd verder ontwikkelen. Dat is lastig. 

Als schoolleider is het zoeken hoe ik het team erbij 

houd.” Daartoe zijn er onderwijsinhoudelijke teamver-

gaderingen. “Die proberen we in te richten als lessen, 

met coöperatieve werkvormen en praktisch bezig zijn.” 

Ook staan ze elke vergadering even stil bij het verschil 

tussen jenaplan en het reguliere onderwijs. “Een leer-

kracht vertelt over iets dat in de klas gebeurd is en dat 

past bij het jenaplanonderwijs. Dat houdt iedereen 

scherp. Het roept reacties op als ‘dat moet ik ook weer 

eens doen’ of ‘dat ga ik ook een keer doen’.” Je moet 

niet denken dat je als school achterover kunt leunen, 

stelt Rosman. “Het is nooit klaar.” <

ervaringen gebeurt plenair. “Dat is belangrijk voor de 

teamontwikkeling. Je kunt alles op papier hebben staan, 

maar het moet in de schoolcultuur veranderen en daar 

gaan jaren overheen.”

Toch staan er ook zaken op papier. De ontwikkelings-

punten staan op één A4-tje. “Een strakke jaarplanning 

en haalbare doelstellingen zijn belangrijk.” Men besloot 

bijvoorbeeld voor de beeldende vakken keuzecursussen 

in kleine groepen aan te bieden. “Dat wilden we in één 

jaar rond hebben en de rest laat je dan nog even zitten”, 

verklaart Rosman.

Ook op daltonschool De Watermolen staat nog het een 

en ander te gebeuren. “Zelfstandig werken met uitge-

stelde aandacht moeten we verder uitbreiden”, zegt 

schoolleider Danneels. Er is een nieuwe taalmethode 

aangeschaft, die om veel samenwerking vraagt. “We 

moeten bekijken wanneer dat wel en niet zinvol is en 

de doorlopende leerlijn goed doorvoeren.” Ook wacht 

het schoolgebouw een verbouwing. “We moeten onder 

andere meer werkplekken creëren om zelfstandig te 

werken.”

Voorwaarden scheppen
Alledrie vinden ze dat de schoolleider een belangrijke 

rol heeft in het veranderingsproces. Rusman van De 

Otterkolken heeft de voorwaarden geschapen waarmee 

de leerkrachten ‘enthousiast en goed hun werk kun-

nen doen’. Hij zorgde dat het fi nancieel rond was. Het 

geld kwam uit het budget voor nascholing, subsidie 

van het bestuur en van onder andere het VSB-fonds. “Ik 

denk dat we zo’n 4.000 euro hadden om het profi el in 

gang te zetten. Daarnaast waak ik ervoor dat zaken op 

tijd gebeuren, dat het Groot Otterkolken Dictee klaar is 

bijvoorbeeld.”

Danneels’ rol is het veranderingstraject aan te sturen. 

“Als daltoncoördinator ben ik het aanspreekpunt.” 

De workshop ‘Mijn school mag gezien worden, maar hoe wordt deze eigenlijk gezien?’ gaat in op het imago van de school en 
factoren die van grote invloed zijn op de schoolkeuze door ouders. 
Adviseurs van Van Beekveld & Terpstra vertellen over vier hoofdactiviteiten (inventariseren, analyseren, ontwikkelen en 
verantwoorden) uit de systematiek ‘Aantoonbaar Beter Onderwijs’ die duurzame en succesvolle schoolontwikkeling mogelijk 
maken.

Schrijf u in via www.avs.nl of pagina 28 van deze Kader Primair.

Tijdens het AVS congres 2008…

‘We staan elke vergadering 
even stil bij het verschil tussen 
jenaplan en regulier onderwijs. 
Dat houdt iedereen scherp.’
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Bedrijfsleven motiveert in eerste instantie niet-winstgevende lange termijn visie

Duurzaam ondernemen, maatschappelijk betrokken. Steeds vaker toont het bedrijfsleven 

haar betrokkenheid bij een betere wereld. Niet alleen door een energiebewuste bedrijfs-

voering, maar ook door sociale investeringen in bijvoorbeeld kennisprojecten. Is duurzaam 

ondernemen een keuze? Of een onvermijdelijke beslissing die simpelweg het voortbestaan 

van het bedrijf garandeert en de sleutel is tot een succesvolle implementatie van trajecten? 

En de parallel tussen een duurzame bedrijfsvoering en het basisonderwijs.

tekst Noortje van Dorp

thema > duurzaamheid

Duurzaam
 ondernemen: 

een keuze of onvermijdelijk?
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Duurzaamheid is op twee manieren uit te leggen: als 

alles wat beklijft (de lange termijn investeringen en ver-

nieuwingen) en als het zuinig omgaan met het milieu. 

Deze twee verklaringen komen in het bedrijfsleven 

steeds dichter bij elkaar te liggen. Er valt nu eenmaal 

Shell investeert onder andere in een windmolenpark in de Noordzee.

Shell behoort tot de vijf grootste en meest winstgevende 

wereldwijde olie- en energiemaatschappijen. Maar er is 

ook het verhaal van de duurzame onderneming Shell, 

die onder andere investeert in stadsbussen op waterstof, 

een windmolenpark in de Noordzee en in een Eco-

marathon. “Voor het vinden van evenwicht tussen de 

lange en de korte termijn moeten we verder kijken dan 

alleen naar hoeveel geld vandaag te verdienen is”, meldt 

Shell op haar website.

Duurzaam ondernemen lijkt voor de Nederlands-Britse 

multinational niet alleen een wens, maar ook een nood-

zaak voor het voortbestaan van de oliemaatschappij. “De 

slager vraagt: Mag het een onsje meer zijn? Wij zeggen: 

Mag het een onsje minder?”, aldus Wim van de Wiel, 

woordvoerder bij Shell. “Naast de investeringen in nieu-

we energievormen, moeten wij nu ook al zuinig zijn op 

onze fossiele brandstoffen. Het wordt steeds moeilijker 

om aan energie te komen. Als het op is, is het op.” Om 

die reden stimuleert Shell bijvoorbeeld ook het zoge-

naamde ‘zuinig rijden’ en geeft ze grote klanten advies 

hoe zo zuinig mogelijk om te gaan met energie. “We 

zullen in de toekomst alle energievormen hard nodig 

hebben”, benadrukt Van de Wiel. De uitdaging van Shell 

voor dit moment is om alternatieve energie, bijvoorbeeld 

wind- en waterenergie, in de toekomst ook betaalbaar te 

maken. “Windenergie is bijna betaalbaar, maar eigenlijk 

zijn de alternatieve energievormen nog steeds veel duur-

der dan de energie van fossiele brandstoffen”, verklaart 

Van de Wiel. “Mensen willen duurzaam leven, mits ze 

het niet in hun portemonnee gaan voelen.”

Eind mei doen meer dan tweehonderd studententeams 

uit twintig Europese landen mee aan de Shell Eco-

marathon, waarbij de opdracht is om zo ver mogelijk 

te rijden op één liter brandstof. Een aparte investering 

voor een onderneming die draait op de verkoop van 

brandstof? Van de Wiel: “We willen de jeugd stimule-

ren om bewust met energie om te gaan en daar nieuwe 

technieken voor te ontwikkelen. Shell investeert niet 

alleen in energiezuinige brandstoffen, maar ook in de 

toekomst. Het bedrijfsleven, maar ook de samenleving 

moet de wil hebben zich te blijven ontwikkelen. Om 

nieuwe ideeën te blijven bedenken om het ook in de 

 toekomst goed te hebben. Stilstand is achteruitgang.”

Blik op de toekomst (Shell)

>
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‘Voor het vinden van evenwicht 
tussen de lange en korte 
termijn moeten we verder kijken 
dan alleen naar hoeveel geld 
vandaag te verdienen is.’

weinig te beklijven als er niks meer is. Drie portretten 

van grote bedrijven over duurzaam ondernemen, de 

motivatie daarachter en de link met duurzame ontwik-

kelingen in het basisonderwijs.
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Tien procent korting op de premie en vergoedingen 

voor een cursus om van het roken af te komen, plus een 

korting op de cursus voor je rokende partner die niet bij 

Agis verzekerd is. De Rookvrijpolis van zorgverzekeraar 

Agis lijkt een slimme truc om nieuwe leden binnen te 

halen, maar niets is minder waar. “Het is ook een prin-

cipiële keuze”, vindt woordvoerder Jaap Knoppert. “Wij 

zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen 

aan de gezondheid van mensen.”

Volgens Agis bestaat er wat verwarring over de achter-

liggende gedachte van de Rookvrijpolis. Het is geen risi-

comijdende elitepolis voor niet-rokers, maar juist een 

zorgverzekering voor rokers die willen stoppen en een 

steuntje in de rug nodig hebben.

De Rookvrijpolis is slechts een onderdeel in het pakket 

van preventieve maatregelen van Agis om de gezond-

heid van Nederlanders op peil te houden. Zo is de zorg-

verzekeraar ook medefi nancierder van het gezondheids-

programma Big Move dat zich richt op meer beweging, 

maar ook op het weghalen van het sociaal isolement en 

het versterken van het zelfbeeld.

door het vullen van heel veel gaatjes.”Duurzaam onder-

nemen is ook terug te vinden in de sociale investeringen 

van het energiebedrijf. Bij Nuon kunnen ongeveer driehon-

derd werkloze jongeren gedurende een jaar werkervaring 

opdoen en extra scholing krijgen om zo hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. Iedere deelnemer wordt inten-

sief begeleid door een Nuon-medewerker. “Enerzijds is dit 

onze sociale plicht”, aldus Kusse. “Maar we hebben ook 

goede mensen nodig die op deze manier een heel gedegen 

opleidingstraject doorlopen.”

Kusse benadrukt dat het energiebedrijf het natuurlijk 

ook uit sociaal oogpunt belangrijk vindt om duurzaam te 

ondernemen. “Maar wij merken dat een verandering in 

het bedrijf meer duurzaam wortelt als het niet alleen een 

sociaal, maar ook een realistisch, commercieel doel heeft.”

Energie ‘kopen’ en besparen bij hetzelfde bedrijf. 

Voor Nuon is het bieden van energieadvies aan huis 

of in één van haar ‘winkels’ een vanzelfsprekend-

heid. Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen 

is voor het energiebedrijf de basis van een gezonde 

onderneming. Een nobele investering? “Nee, het is een 

voorwaarde om succesvol te zijn”, meent Floske Kusse 

van Nuon. “Het is niet iets wat we erbij doen enkel uit 

een goed hart.”

Met haar strategie richt Nuon zich op vier verschillende 

groepen: klanten, aandeelhouders, medewerkers en 

milieu & maatschappij. Hoe meer het energiebedrijf 

acteert in lijn van de maatschappij om haar heen, 

hoe succesvoller de onderneming is, vinden ze daar. 

Oftewel: hoe meer Nuon aan de wensen van deze vier 

groepen voldoet, hoe meer mensen voor het energiebe-

drijf zullen kiezen.

“De vraag van de maatschappij is veranderd door 

de jaren heen en wij veranderen mee”, aldus Kusse. 

“Klanten willen niet alleen dat het licht brandt en de 

kachel warm is. Ze zien ook dat het klimaat verandert 

en willen een steentje bijdragen aan het milieu. Wij 

zien dat als een commerciële kans. Door bijvoorbeeld 

energieadvies online, aan huis of in één van onze win-

kels aan te bieden, voorzien wij in deze wensen. 

Daardoor zullen klanten voor ons kiezen en ook bij ons 

blijven. Vergelijk het met een tandarts. Die adviseert 

zijn patiënten om niet te snoepen. Ook hij heeft meer 

aan een tevreden klant, dan aan het geld verdienen 

Voorwaarde om succesvol te zijn (Nuon)

Verantwoordelijkheid om bij te dragen (Agis)

Bij Nuon kunnen zo’n driehonderd werkloze jongeren gedurende 
een jaar werkervaring opdoen en extra scholing krijgen om hun 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

De Rookvrijpolis van zorgverzekeraar Agis is ook een principiële 
keuze om bij te dragen aan de gezondheid van mensen.

‘Wij zien het als onze 
verantwoordelijkheid om bij 
te dragen aan de gezondheid 
van mensen.’



opvangorganisaties, GGD en peuterspeelwerk, zoals de 

bedrijven dat doen met studenten, auto-industrie, toe-

leveringsbedrijven (Shell), werkloze jongere, afnemers 

(Nuon), verzorgingstehuizen en gezondheidsprogram-

ma’s (Agis). En dat een korte termijn investering die in 

eerste instantie niet-winstgevend lijkt voor een bedrijf 

(zoektocht naar fossiele brandstoffen, investeren in het 

opleiden van jongeren, groenvoorziening bij een ver-

zorgingstehuis) toch vruchten afwerpt op de lange ter-

mijn, is ook het basisonderwijs niet vreemd. Een goed 

voorbeeld is het geschikt maken van een vrij lokaal voor 

buitenschoolse opvang, zodat het aantrekkelijker wordt 

voor een opvangorganisatie om intrek te nemen in de 

school en daarmee ook voor ouders, om hun kinderen 

juist op die school te plaatsen waar de bso-mogelijkheid 

‘aan vast zit’. Ook kunnen school en opvangorganisatie 

voorzieningen en activiteiten ‘uitwisselen zonder geld’, 

door het sluiten van bepaalde deals. Maar net als in het 

bedrijfsleven zijn sommige scholen verder dan andere. 

Niet ieder bedrijf heet tenslotte Shell… <

tekst Jessica Povel, AVS

Parallel met basisonderwijs 
Ook voor het basisonderwijs geldt als bewezen feit dat 

‘duurzaamheid’ (het beklijven van nieuwe ontwikke-

lingen), alleen ontstaat als binnen de organisatie ‘alle’ 

schakels in de keten van het systeem beïnvloed worden, 

na het ontstaan van een visie op ontwikkeling, nieuwe 

vaardigheden en/of een andere aanpak. Zoals Agis het 

gedrag en de gewoontes van de klant (gebruiker) wil 

beïnvloeden, doet het basisonderwijs dat in de vorm van 

hoe en wat een kind (gebruiker) leert. Verder stimuleert/

beïnvloedt een school het didactisch- en/of pedagogisch 

handelen van de leerkracht (de medewerker) in de klas. 

De bedrijven beïnvloeden hun medewerkers als het gaat 

om stimulering van creatieve ideeën voor alternatieve 

vormen van energie en de manieren waarop zij de klant 

naar tevredenheid kunnen vinden, binden en boeien. 

Daar waar de bedrijven hun communicatie en de ver-

antwoording naar buiten (Rijk, milieuorganisaties, 

de klant etc.) beïnvloeden, doen scholen dat richting 

ouders, gemeente, Inspectie, peuterspeelzalen et cetera. 

Ook op het gebied van de samenwerking met derden is 

een parallel te trekken met het basisonderwijs. Scholen 

werken tegenwoordig nauw samen met buitenschoolse 

Zit er toch niet een slimme rekensom achter? “Dit kan 

je niet berekenen”, reageert Knoppert. “Iemand kan bij 

Agis lid worden en gebruik maken van de Rookvrijpolis 

om van het roken af te komen en volgend jaar weer 

overstappen naar een andere zorgverzekering met een 

aantrekkelijke aanbieding. Dan neemt onze verzekerde 

zijn goede gezondheid mee naar een andere zorgverze-

keraar. Daar kan je niks aan doen. Wij hebben als zorg-

verzekeraar een maatschappelijke plicht. En daarom 

maken we deze keuze.”

Agis wil in de toekomst haar maatschappelijke rol ver-

der doorvoeren bij de inkoop van zorg. Bijvoorbeeld 

door ook een mening te hebben over de inkoop van 

voeding of de groenvoorziening van bijvoorbeeld een 

verzorgingstehuis. De ervaring bij de zorgverzekeraar is 

dat deze maatschappelijk betrokken rol naast de com-

merciële bedrijfsvoering kan bestaan. Knoppert: “Wij 

zijn niet gericht op winst, maar wel op een gezonde 

onderneming. Agis is net weer met twintigduizend 

verzekerden gegroeid en zijn niet de goedkoopste in de 

branche. Als je maar kan laten zien dat je goede dingen 

te bieden hebt. We moeten, met elkaar, heel goed kijken 

wat de rol en plek van eenieder in de samenleving is. 

Door samenwerking kunnen we verder komen.”

Welke keuzes durft u te maken? Kiest u duurzaam of consumptief? Kiest u nu voor de toekomst of van uw leerlingen, of 
laat u hun toekomst bederven door uw gebrek aan keuzes? Drie ondernemende schoolleiders geven advies in de workshop 
‘Voorkom bederf: ondernemerschapszin als voorwaarde voor de duurzame school’.
In de workshop ‘Duurzaamheid en vernieuwing van het schoolprofi el’ wordt het profi el van een duurzame basisschool 
geformuleerd aan de hand van de eerste duurzame basisschool van Nederland: obs De Sokkerwei in Castricum. Deze school 
toetst bijvoorbeeld alle beleidsbeslissingen op duurzaamheid, een vast punt in de teamvergadering. 
De CoolSchools-workshop laat zien hoe je kinderen ethisch verantwoord kunt aanzetten tot een gedragsverandering 
bij overmatig energieverbruik.

Schrijf u in via www.avs.nl of pagina 28 van deze Kader Primair.

 Tijdens het AVS congres 2008…
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Internetonderwijs nog in kinderschoenen

Nederlands jongste lichting leerlingen zou niet meer te boeien zijn met een schoolboek. 

De generatie Einstein verruilt de leerkracht voor Google, het boek voor dvd’s 

en de schoolbank voor de computerstoel. Is het onderwijs wel klaar voor deze 

Homo Zappiens? tekst Daniëlle Arets

thema > duurzaamheid

Einstein
schoolbanken

Generatie
uit de

Ze zijn sneller, slimmer en socialer: tot die conclusie 

kwam jongerenmarketingbureau Keesie op basis van 

tien jaar gesprekken met jongeren tot 18 jaar. Keesie 

verwerkte deze bevindingen in het boek ‘De Generatie 

Einstein’ (ISBN13: 9789043010948). Die titel is net 

zo ingeburgerd geraakt als de generatie Nix en de 

Patatgeneratie, waarvan de vertegenwoordigers inmid-

dels voor de klas staan. Waar de huidige dertigers nog 

gebruik maakten van schoolboeken en de leerkracht 

als database, daar vindt de generatie Einstein (jongeren 

geboren na 1988) zijn weg via de digitale snelweg. Op 

internet googelen ze informatie bij elkaar en verbinden 

die moeiteloos met wat ze zien op TV, horen via vriend-

jes of leren op school. Terwijl ze ondertussen hun soci-

ale netwerk onderhouden met sms, MSN-messenger en 

sociale netwerksites als Hyves.

De term Homo Zappiens is ontsproten aan het brein 

van Wim Veen, hoogleraar didactiek en onderwijsont-

wikkeling aan de TU Delft. Veen stelt dat de moderne 

communicatiemedia een verregaande impact hebben 

op sociale, economische en leerprocessen. “De internet-

generatie leert niet alleen lineair, via boeken, maar ook 

via discussiegroepen en in interactie met vrienden en 

familie. 

Daar zou het onderwijs dan ook beter op moeten inspe-

len met non-lineaire lespakketten, waaronder games (zie 

kader).” Daarnaast is Veen van mening dat leerkrachten 

meer gebruik moeten maken van de moderne commu-

nicatiemedia: “Mijn videocolleges op YouTube worden 

gemiddeld 2,8 keer bekeken per student, wat betekent 

dat ze de stof meerdere keren opnemen en het mij geen 

extra tijd kost. Dat is toch prachtig.”

In de publicatie ‘Wat moet de internetgeneratie met een 

schoolboek?’ stellen de auteurs Jaap van Loon en Geeske 

Steeneken (Codename Future en Thieme Meulenhoff) 

dat het onderwijs niet is meegegroeid met een tijd 

waarin moderne communicatiemedia de overhand 

voeren. Zelfs scholen die interactief onderwijs bieden, 

gebruiken ict-middelen die voor de e-generatie als te 

beperkt en verouderd worden ervaren. De leerkracht is 

niet langer de alwetende en ook de school heeft geen 

monopoliepositie als het gaat om kennisoverdracht. 

Wim Veen: “De Griekse fi losofen gingen er vanuit dat 

je echte kennis alleen kon verkrijgen via communicatie 

met een inspirerende leerkracht. Bij de uitvinding van 

de boekdrukkunst dachten we dat je kennis alleen via 

boeken tot je kon nemen. Nu zien we dat we veel kennis 

via dvd’s en het internet tot ons kunnen nemen. 
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Dat betekent echter niet dat je als school of leerkracht 

geen taak meer hebt. In feite is die taak steeds gelijk 

gebleven: een leerkracht is in eerste instantie een moti-

vator die zijn leerlingen stuurt door middel van zijn 

passie voor het vak.” Of zoals Van Loon en Steeneken 

stellen: “Leerkrachten zijn nu vooral zenders: acteurs. 

De internetgeneratie vraagt interacteurs.“

Het ‘nieuwe leren’ probeert in te spelen op de Homo 

Zappiens. Binnen dit gedachtegoed wordt ervan uit-

gegaan dat de leerling zelf sturing kan geven aan zijn 

leerproces in interactie met de leerkracht en medeleer-

lingen. Bovendien ligt er een sterke nadruk op compe-

tentiegericht leren. Deze onderwijsmethode krijgt ook 

veel kritiek. Leerkrachten klagen over de gebrekkige 

motivatie van leerlingen en kennis en theoretisch 

inzicht zouden te lijden hebben onder het praktijkge-

richt onderwijs. Feit is wel dat het ‘nieuwe leren’ een 

discussie heeft losgemaakt binnen scholen (maar zeker 

ook buiten de schoolpoorten) over de vraag in hoeverre 

het onderwijs voldoende is uitgerust om de e-generatie 

te inspireren en motiveren.

Ontwikkelingen in de neuropsychologie leveren rele-

vante informatie op voor het beantwoorden van die 

vraag. Waar vroeger gedacht werd dat het brein zo rond 

de puberteit uitontwikkeld was, weten onderzoekers nu 

dat de prefrontale hersenschors nog volop in ontwikke-

ling is tot aan het twintigste levensjaar. Dit deel van de 

hersenen is nodig om na te denken over een plan, prio-

riteiten stellen en het plan uitvoeren met gegevens uit 

je omgeving. Neuropsycholoog Jelle Jolles stelt dan ook 

dat we ervoor moeten waken dat we jongeren teveel ver-

antwoordelijkheid geven over hun eigen leerproces en 

dat het onderwijs juist een belangrijke rol speelt in het 

geven van sturing aan de ‘chaos generatie’. Leerlingen 

moeten geholpen worden bij het beoordelen van infor-

matie op relevantie en kwaliteit. Jolles: “Sommige 

dingen zullen beter gaan via de computer, e-learning, 

internet et cetera, mits leerlingen voldoende gestuurd 

en begeleid worden. De kwaliteit van de via internet 

in elkaar gezette werkstukken is bijvoorbeeld vaak 

erg matig. Het is beslist niet waar dat het informatie 

zoeken via Google zoveel handiger gaat. Probeer maar 

eens via internet een goedkope vlucht te boeken van 

Eindhoven naar de Canarische eilanden. Hoe zeker 

weet je dat wat je vindt ook inderdaad het goedkoopst 

is? Hoe vindt een leerling de weg in ruim zes miljoen 

hits als ie een werkstuk moet schrijven over de slag aan 

de Somme (WO I) en over de omvang van de ingezette 

legers en strategieën? De leerkracht is dan ongeloofl ijk 

belangrijk (en moet meer zijn dan een begeleider) om 

de leerling te leren kiezen, om structuur aan te bren-

gen in diens internetgedrag. >
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Jolles, schrijver van onder andere Brain Lessons, voorzit-

ter van de ‘NWO-commissie hersenen en leren’ en direc-

teur van het centrum Brein en Leren op de Universiteit 

Maastricht, geeft op basis van zijn onderzoek naar de 

werking van het brein regelmatig advies over de herin-

richting van het onderwijs. Zo pleit hij er onder meer 

voor om de Cito-toets op een latere leeftijd aan te bie-

den. Jolles adviseert verder een indeling van klassen op 

basis van leeftijd los te laten en leerlingen in te delen op 

niveau, zodat het leerproces meer individueel gestuurd 

kan worden.

Een van de manieren om een meer individueel leerpro-

ces aan te bieden is via online lespakketten. Het internet-

onderwijs staat echter nog in de kinderschoenen. Uit 

de publicatie ‘Wat moet de internetgeneratie met een 

schoolboek?’ blijkt dat meer dan tweederde van de leer-

krachten vindt dat ict in het onderwijs hen teveel tijd 

kost. “Terwijl het tegendeel het geval is. Als je ict goed 

inzet wordt de leerkracht een arrangeur, een smaak-

maker”, aldus Arend Pottjegort van CodenameFuture. 

CodenameFuture wil meer betekenis geven aan de tra-

ditionele leerinhouden. Het biedt (maatschappelijke) 

contexten aan om daarmee vaardigheden te oefenen. 

“Daarbij maken we slim gebruik van ict. Voordelen daar-

van zijn dat je een adaptief samengesteld leeraanbod 

kunt doen waarbij kinderen naar aanleg en tempo aan 

de slag kunnen, maar ook dat je snel in kunt spelen op 

actualiteiten. Verder biedt ict interactiviteit en multi-

media, waardoor de motivatie toeneemt. Een van onze 

projecten voor het basisonderwijs is Energy Survival: een 

crossmediaal project over de effecten van energiege-

bruik op het milieu, waar meerdere media met elkaar 

verbonden worden. De KRO maakt een survival show, 

wij een lespakket en het Klimaatverbond zorgt voor 

themadagen in diverse gemeenten. Daarmee leggen we 

een weg af van inspiratie naar informatie en tot slot 

educatie.” <

Frans Schouwenburg van Kennisnet verzorgt een workshop onder de titel ‘Van school naar educatieve dienstverlener’. 
Hij vindt – net als Pottjegort – dat ict structureel wordt onderbenut in het onderwijs en legt uit wat de laatste ontwikkelingen 
op ict-gebied zijn, hoe je als school voorop kunt lopen en waarom dat belangrijk kan zijn.
Voor meer informatie over het borgen van innovatieve trajecten, kunt u terecht bij AVS-adviseur Jessica Povel. Zij verzorgt 
een workshop over ‘De houdbaarheid van innovatieve trajecten’ en richt zich op (bovenschools) directeuren die bezig zijn 
met, of zich willen verdiepen in duurzame, innovatieve trajecten.

Schrijf u in via www.avs.nl of pagina 28 van deze Kader Primair.

Tijdens het AVS congres 2008…

Games

Onderzoek wijst uit dat games een gunstig effect 

hebben op de ontwikkeling van de oog-hand coördinatie, 

reactiesnelheid, cognitief inzicht en creativiteit.

Maar als e-learning al weerstand oproept, is gaming 

vaak helemaal een brug te ver. Terwijl spellen een grote 

aantrekkingskracht uitoefenen en alleen al daarom een 

positief effect op het leren kunnen hebben. Hoogleraar 

didactiek en onderwijsontwikkeling Wim Veen: “In een 

gewoon spel is de regelset heel eenvoudig. Je speelt het 

spel bij tourbeurt, lineair, en een heleboel is gebaseerd 

op toeval: de dobbelsteen. Een online spel verwacht veel 

meer van een speler. Er moeten keuzes gemaakt worden: 

hij kan kiezen of hij goud gaat delven of hout gaat hakken 

en daarbij heeft hij dan ook nog te maken met allerlei 

belangengroepen. Het is een grote cognitieve uitdaging 

daar je weg in te vinden.”

Stichting Waag Society en de opleiding Media en Cultuur 

van de Universiteit van Amsterdam rondden vorig jaar 

een project af met Mobile Learning Game Kits, waarbij 

leerlingen lopend door Amsterdam aan de hand van 

sms-opdrachten leren over de geschiedenis van de stad. 

Op die manier bepalen ze zelf wat ze willen leren en op 

welk moment. Onderzoek naar het gebruik van games op 

Engelse scholen wijst uit dat de leerkracht een belangrijke 

rol speelt in de effectiviteit van game-onderwijs. Veen: 

“Een leerkracht spreekt de goals af. Hij of zij maakt 

een afspraak met je, dat je over een maandje een Frans 

gesprek in een virtueel cafeetje op de Champs-Élysées 

moet kunnen voeren. Als de leerkracht je goed weet te 

motiveren, kun je na die maand daadwerkelijk een leuk 

gesprek voeren.”
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Visie op duurzaamheid in het onderwijs

Wat moet het onderwijs aan met duurzaamheid? 

Moet het ingebed worden in het lespakket, 

of moet de school zelf het voorbeeld zijn van 

een duurzame organisatie? Jos Eussen kent de 

materie en pleit voor ‘LeerKracht’ en zogenaamde 

Opeduca’s: open educatieve omgevingen. “De 

leerkracht van de toekomst is een sterk fi guur. Een 

Uomo Universale, een onafhankelijke professional 

die verbindingen aangaat met scholen.” 

tekst Peter Hamers

De Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) leverde 

najaar 2007 het kernleerplan Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling (LvDO) op. LvDO nodigt leerlingen uit 

een link te leggen tussen de vakinhoud op school en 

de maatschappelijke werkelijkheid om de school heen. 

Jos Eussen is initiatiefnemer van Kidslive, een netwerk 

van leerkrachten, ouders, kunstenaars, jeugdwerkers en 

locale politici, dat concepten ontwikkelt op het gebied 

van duurzame ontwikkeling. Eussen – een gedreven per-

soonlijkheid, met een brede visie en sterk over grenzen 

heen kijkend – werd geraadpleegd voor het samenstel-

len van het kernleerplan en vindt dat basisscholen ver-

der moeten gaan dan het plan aanbeveelt. “Onderwijs 

moet leerlingen de kans geven om de toekomst anders 

vorm te geven en in te richten. Laat ze leren op thema’s 

die er straks toe doen, zoals energie, behoud van cul-

tureel erfgoed, levende dorpen en steden, water en voe-

ding. Leerlingen zijn steeds meer mondiaal verbonden 

burgers en kunnen steeds minder met onze retrospec-

tieve kennis.”

Sociaal-demografi sche leeromgevingen 
LvDO is niet hetzelfde als natuur- en milieueducatie, 

het is veel breder. Eussen: “Mensen wonen in sociaal-

demografi sche gebieden. Die gebieden zijn feitelijk te 

beschouwen als regio’s die minder met elkaar en alles 

met zichzelf te maken hebben. De regio’s zijn groter 

dan gemeenten en kleiner dan provincies. Mijn stelling 

Leerlijnen op
‘toekomstrelevante
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is dat LvDO-leerlijnen gebouwd moeten worden in deze 

sociaal-demografi sche eenheden, de open educatieve 

omgevingen, die ik Opeduca’s noem.” Bij het inrichten 

van Opeduca’s speelt de schoolleider een bepalende rol, 

denkt Eussen. “Het is aan de schoolleider om de school 

met de omgeving te verbinden en LeerKracht beschik-

baar te stellen op de doorlopende en in de omgeving 

verbonden leerlijnen.”

LeerKracht voor doorlopende leerlijnen 
Met LeerKracht bedoelt Eussen de in ieder mens aan-

wezige wil tot leren en zichzelf ontwikkelen. “Ik zeg 

niet dat het onderwijs meer of duurdere leerkrachten 

moet opleiden en aannemen, of meer computers moet 

aanschaffen. Ik zie LeerKracht in een universelere bete-

kenis.” Volgens Eussen is in zowel in het onderwijs (de 

publieke sector), als in het bedrijfsleven – en zowel bij 

jong als oud – LeerKracht aanwezig. Om LeerKracht 

door te kunnen geven hoeft iemand niet per se onder-

wijskundig geschoold te zijn. Voor het organiseren van 

doorlopende leerlijnen is het wél belangrijk dat over-

heid, onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven de handen 

ineen slaan. Zij moeten collectief kennis en ervaring 

beschikbaar stellen aan de inhoud van leerprocessen. 

Denk aan een ministerie van Verkeer en Waterstaat 

(VWS) dat meewerkt aan een lespakket over waterhuis-

houding of het Pensioenfonds ABP dat bijdraagt aan 

leren over fi nanciële planning.

Duurzaam onderwijs 
Volgens Eussen gaat duurzaam onderwijs over scholen 

die continu en goed gestructureerd ‘toekomstrelevante 

leerprocessen’ aanbieden. Dat zijn leerprocessen over 

onderwerpen als energie of behoud van cultureel erf-

goed, gevoed door niet alleen onderwijs, maar door 

alle instellingen en bedrijven waar LeerKracht zit. 

Duurzaamheid als onderwerp ín de lessen leeft nog niet 

echt, denkt Eussen. “Scholen zijn de afgelopen jaren 

ondergedompeld in extra lesonderwerpen als techniek, 

burgerschap, omgaan met geld, pesten, ict, et cetera. 

Ze hoeven er geen portie duurzaamheid bij. Ik ken 

wel scholen die op een heel aansprekende manier met 

duurzaamheid omgaan. Ze noemen dat echter meestal 

geen duurzaamheid, reageren verbaasd en zeggen: ‘We 

doen dat al jaren’.”

Van lokaal naar mondiaal en terug 
Het tijdvak 2005 tot en met 2014 is door de Verenigde 

Naties uitgeroepen tot decade of education for sustainable 

development. The United Nations University in Tokyo 

heeft daartoe wereldwijd Regional Centers of Expertise 

on learning for sustainable development (RCE’s) laten ont-

staan. Eussen is coördinator van RCE Rhine-Meuse dat de 

grootste delen van Nederland, Vlaanderen en westelijk 

Duitsland bestrijkt. “Het is de bedoeling dat meerdere 

Opeduca’s binnen een RCE bestaan. Het RCE verbindt 

deze regio’s en de RCE’s zijn verbonden in een mondiaal 

netwerk dat gezamenlijk en integraal leren voor de toe-

komst mogelijk maakt. Vanuit een dergelijke dynamiek 

kunnen leerkrachten en scholen ook hernieuwd vertrou-

wen krijgen in de betekenis en het bereik van hun werk.”

Relevante kennis uit de private wereld 
Veel scholen, vooral vmbo’s, leggen directe verbindin-

gen met hun omgeving en de arbeidsmarkt. Past ook dat 

in duurzaam onderwijs? Eussen denkt van wel. “De leer-

lijnen op relevante thema’s moeten worden gebouwd 

in samenwerking met de private en publieke wereld. De 

private wereld geeft elan en snelheid, maar kan bovenal 

excellente en relevante kennis beschikbaar stellen. Sleep 

de bedrijven met de haren erbij. Dan hoeven we ook niet 

meer te debatteren over de aansluiting tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt.”

Volgens Eussen is het ook essentieel om pabo-studenten 

en zittende leerkrachten te ontwikkelen tot profes-

sionals die een beroep uitoefenen dat meer is dan een 

aanstelling op een school voor de rest van hun leven. “Ik 

denk in de richting een Uomo Universale, een onafhan-

kelijke professional die verbindingen aangaat met scho-

len.” Zo’n sterke leerkracht – met LeerKracht – vraagt 

om een sterke schoolleider, denkt Eussen. “Dat vereist 

inderdaad wat van het schoolleiderschap.” <

Meer weten? 
Het Ruud-de-Moor Centrum van de Open Universiteit 
Nederland kan leerkrachten ondersteunen bij het ontwikkelen 
van LeerKracht. Op 17 april aanstaande viert de organisatie 
haar eerste lustrum, een dag waarop in meerdere steden 
een toekomstgericht debat over leren en LeerKracht wordt 
gevoerd.

Jos Eussen verzorgt samen met Roel van Raaij, secretaris van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
de workshop ‘Leren voor de toekomst’, waarin gewezen wordt op de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de school 
‘als bedrijf’ en met schoolleiders die ‘LeerKracht’ ontwikkelen in de eigen school en omgeving.
Willy Sleurs, adviseur bij het Belgische departement Onderwijs & Vorming, vertelt in zijn workshop ‘Een toetsingskader voor 
duurzaamheid in het onderwijs’ over Europese kwaliteitscriteria die zijn ontwikkeld.

Schrijf u in via www.avs.nl of pagina 28 van deze Kader Primair.

Tijdens het AVS congres 2008…
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Het AVS congres op 11 april aanstaande in het 

Nieuwegeins Business Center staat in het teken 

van duurzaam heid. In de plenaire sessies wordt 

het thema ‘breed’ neergezet. In de workshops 

wordt op concreter niveau ingegaan op wat 

duurzaam onderwijs in de dagelijkse praktijk 

betekent en hoe dit kan worden ingevuld. 

Na de centrale inleiding door staatssecretaris Dijksma kunnen 
bezoekers in twee van de drie rondes een plenaire sessie of 
een workshop volgen. Meer informatie over de workshops, 
plenaire sessies, dagindeling, themagesprekken, et cetera vindt 
u op www.avs.nl en in de congresbrochure (aanvragen via 
tel. 030-2361010). Aanmelden kan via het formulier op de pagina 
hiernaast, het inschrijfformulier uit de congresbrochure of via 
www.avs.nl.

Plenaire sessies
•   Ir. Marc Cornelissen, expeditieleider en poolonderzoeker
•   Marcel van Herpen, projectleider expertisecentrum EGO 

Nederland en medewerker van het NIVOZ
•   Prof. David Hopkins, adviseur van het ministerie van Onderwijs 

in Groot-Brittannië (Engelstalig!)
•   Prof. Dr. Fred Korthagen, hoogleraar onderwijskunde en 

seniortrainer bij het Instituut voor Multi-level Learning
•   Drs. Frans Nauta, lector Innovatie Publieke Sector aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
•   Drs. Ellen Söentken, trainer en auteur van ‘De zeven 

ondeugden van vrouwelijke managers’

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

Ja, ik neem deel aan het AVS-congres ‘De houdbaarheid van onderwijs’ 

op vrijdag 11 april 2008 in Nieuwegein. 

Vroegboekdeelnemers die zich al vóór 11 februari 2008 aangemeld hebben, 

schrijven zich niet opnieuw in. U kunt zich ook inschrijven via www.avs.nl

 Ik ben lid en betaal 205 euro (met vroegboekkorting 184 euro)

 Ik ben geen lid en betaal 410 euro (met vroegboekkorting 368 euro)

  Ik word lid van de AVS (per 1-1-2008) en neem deel tegen de  ledenprijs

(vóór 11 februari 2008 met vroegboekkorting). Meer informatie over het 

 lidmaatschap vindt u op www.avs.nl >  Vereniging > Lid worden

 Ik neem deel aan het diner (59,50 euro p.p.)

  Ik ben lid en neem als introducé mee (voor de ledenprijs):

      (naam introducé invullen)

 Stuur mij het speciale introducé-inschrijfformulier op.

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)

Reservekeuze (nummer en titel)

1

2

U kunt maximaal aan twee workshops of plenaire sessies deelnemen. 
Wij streven ernaar maximaal tegemoet te komen aan uw keuzen.

Plaats en datum: Handtekening:

Inschrijfformulier
AVS-congres, 11 april 2008Duurzaam leren

1 Leren van binnenuit (vervolg op plenaire sessie Fred Korthagen)
 Fred Korthagen en Angelo Vasalos
2 De houdbaarheid van innovatieve trajecten
 Jessica Povel
3  Een toetsingskader voor de duurzaamheid in het onderwijs
 Willy Sleurs
4  Oriëntatie op Management, een loopbaankeuze
 Magda Snijders en Jan Tolhuijs
5  Wat werkt in de klas… ‘kleine stap, veel effect’
 Marcel Bogaarts, Fred Kruidenberg en Frank Cuppers
6  Van school naar educatieve dienstverlener
 Frans Schouwenburg

Duurzaam leiderschap
7  Leren voor de toekomst
 Roel van Raaij en Jos Eussen
8  Help, mijn baas is een aap!
 Patrick van Veen
9   Uit het harnas. Vier wegen naar authentiek en verantwoord 

leiderschap
 Hein Gubbels
10  Wil je veranderen, sta eerst stil bij wat je hebt!
 Eelco Dam en Jos Kooij
11 Leiderschap en control
 Harrie Aardema
12 ICT-ontwikkelingen en leiderschap. Welke instrumenten helpen?
 Alfons ten Brummelhuis
13 Duurzaam leiderschap en de kracht van arbeidsvreugde
 Kees Kouwenhoven
14 Stemmendialoog als hulpmiddel bij uw eigen leiderschap
 Roderik Bender

Duurzame school
15 Duurzaamheid en vernieuwing van het schoolprofi el
 Hans van Weenen en Pim van Leeuwen
16  Duurzame onderwijshuisvesting van binnen uit
 Jan Schraven en Wim Verdouw
17  ‘Voorkom bederf’: ondernemerschapzin als voorwaarde 

voor de duurzame school
 Prince Heyliger, Ton Keesom en Ronald Verhoef
18  Passend onderwijs is duurzaam onderwijs
 Jos Hagens
19  CoolSchools: energiebesparing thuis en op school
 Lars de Keijser en Marc Cornelissen
20  Mijn school mag gezien worden, maar hoe wordt deze 

eigenlijk gezien?
 Nicole van Dartel en Annemiek Selter
21  Aantoonbaar Beter Onderwijs en duurzame schoolontwikkeling
 Tijmen Bolk, Robbin Haaijer, René Koelink
22  Musicaleren, een muzikaal laboratorium van de 

‘lerende organisatie’
 Bob Ravelli en het Aleotti Trio
23  Uw school als merk
 Jan van Berkel

  Stuur het inschrijfformulier naar: 
 AVS, Antwoordnummer 9019, 3500 ZA Utrecht



> uw mening telt – webpoll

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

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

Het onderwijs krijgt de kans niet om innovaties echt als 
duurzame verandering neer te zetten.

[62%]

1  Eens, verandering volgt op verandering.
[38%]

2  Oneens, je hebt het zelf in de hand als je de school 
daadwerkelijk wilt verbeteren.

Enkele reacties 

Paul Evers van obs de Wildschut en Prinsenbos in Gilze 
koos voor optie 1: “Natuurlijk ben je er zelf bij om keuzes 
te maken, maar omdat een school midden in de samenle-
ving staat en berichten uit deze samenleving elkaar in hoog 
tempo opvolgen, is het lastig om er helemaal zelf de hand in 
te houden. De opzet van de schoolplannen (vier jaar) en de in 
die periode erbij komende zaken die vooraf nog niet bekend 
waren, zijn voorbeelden (zoals vso, tso en bso). Daarnaast is 
het zo dat de collega’s die in de klas werken ook moeten zor-
gen dat ze een en ander in praktijk goed kunnen uitvoeren. 
Als echter de nieuwe plannen alweer klaar moeten liggen, 
geeft dat vaak een druk, omdat men enerzijds het bestaande 
werk goed wil doen en anderzijds het nieuwe werk ook weer 
op wil/moet pakken.”

H. Weijers van basisschool Sint Barbara in Tuitjenhorn 
koos voor optie 2: “Maar dan wel met als voorwaarde dat je 
langdurig zaken moet negeren of niet uitvoeren die als ‘wat 
allemaal zou moeten’ bij je neergelegd worden. Volhard in 
eigen keuzes en laat zien dat het deugt wat je doet. Laat je 
leiden door basale keuzes voor de ontwikkeling van kinderen 
en leerkrachten. Als er ‘aandrang’ komt vanuit het ministerie 
om toch maar eens werk te gaan maken van bijvoorbeeld 
‘burgerschap’ in je lesprogramma, en je hebt als school 
gekozen om op alle niveaus respectvol communiceren twee 
jaar als speerpunt in je organisatie neer te zetten, negeer 
dergelijke aandrang dan. Of als men – vanuit controledrang 
op andere zaken dan die de school op het streefl ijstje heeft 
staan – de Cito-eindtoets gaat verplichten, maak dan dui-
delijk wanneer jij de volgens jou wezenlijke zaken toetst en 
dat je daar zichtbaar voldoende aan hebt. Zoek grenzen op 
zolang er geen grove boetes dreigen. Immers: ‘wat anderen 
voor ons nastreven zullen wij niet leren’.”

Lizzy Heistek van de Eendragt in Wormer 
koos voor optie 1: “Als directeur sta je voor de beleidskeuzes 
en kun je je zo gek laten maken als je zelf wilt. Kies je voor 
cultuur? Vraag subsidie cultuureducatie aan! Kies je voor 
techniek? Zorg dat je school is aangemeld bij VTB. Geloof je 
in Passend onderwijs? De pilot draait op volle toeren. Aan 
de slag met normen en waarden? De Vreedzame School is 
een optie. Niets van dit alles? Geloof in onderwijs... Kortom: 
koppel visie aan praktijk en geniet van het werk waarin je 
gelooft dat het er toe doet.” 

Dick Tolsma van basisschool Pax Christi in Overdinkel 
koos voor optie 2: “Scholen zijn al langer in staat om op 
ondernemende wijze innovaties op te pakken en daarmee 
veranderingen in de school te bewerkstelligen. Zeker met 
de mogelijkheden van lumpsum kunnen eigen initiatieven 
worden gerealiseerd. Doemdenken zit in de benadering, niet 
in de fi nanciering van innovaties.”

Gérard Zeegers van obs de Bonckert in Boxmeer 
koos voor optie 2: “7.000 basisscholen mogen jaarlijks 
belastinggeld inzetten om onderwijs aan te bieden. Al die 
scholen schrijven schoolgidsen en schoolplannen waarin zij 
hun idealen en plannen omschrijven. Iedere school krijgt de 
vrijheid om zelf te kiezen hoe zij het onderwijs vormgeeft. 
Neem die verantwoordelijkheid gewoon en geniet ervan! Als 
je wilt veranderen, lukt dat!”

Nieuwe webpoll

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

De school is verantwoordelijk voor onderwijs; niet 
voor opvoeding, overgewicht, burgerschap of andere 
maatschappelijke onderwerpen.

• Eens
• Deels eens
• Oneens

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

30 Maart 2008 Kader Primair



> zo kan het ook

Fitter met fruit
Scholen voor primair onderwijs lopen vaak tegen min of meer dezelfde problemen – of kansen – 

aan. De aanpak kan uiterst origineel zijn en voor meerdere scholen nuttig. In de Utrechtse wijk 

Overvecht merkte men dat steeds meer kinderen te dik werden. Op basisschool De Schakel eten 

de leerlingen daarom sinds enige tijd fruit als tussendoortje, dankzij een bijzondere samenwerking 

met leerlingen van een vmbo-school en ROC. tekst Ans Aerts

“Het viel ons op dat steeds meer kinderen op school al 

op jonge leeftijd last van overgewicht hadden”, vertelt 

Jannelies Dolmans, coördinator onderbouw van De 

Schakel. Veel kinderen bleken een verkeerd eetpatroon 

te hebben. ’s Ochtends ontbeten ze nauwelijks. In de 

eerste pauze aten ze dan snel twee boterhammen achter 

elkaar. Dit had echter als gevolg dat ze daarna hange-

rig werden. In de middagpauze hadden ze vervolgens 

weinig trek en aten ze een zakje chips of een koekje. 

Na schooltijd waren ze uitgehongerd en pakten ze weer 

iets lekkers, waardoor ze slecht aten bij het avondeten. 

Samen met de GG&GD startte de school daarom een 

project, met diverse activiteiten. De Schakel werkt 

hiervoor samen met het Vader Rijncollege (vmbo) en 

met ROC Midden-Nederland. Zo organiseerden leerlin-

gen van deze scholen een smaakles waarin kinderen 

van De Schakel onder meer geblinddoekt fruit konden 

proeven. Ook was er een workshop ‘Gezonde traktaties’ 

voor ouders. Van de GG&GD kregen alle kinderen van 

de onderbouw bovendien een doosje, met daarop een 

sticker met hun naam. De sticker was een ontwerp van 

een leerling van het ROC. In het doosje nemen de kin-

deren voortaan gesneden stukjes fruit mee naar school. 

Dolmans: “Het is een mooi gezicht, want het zijn hele 

leuke doosjes en ieder kind kan het fruit meenemen dat 

hij of zij zelf het lekkerst vindt.”

Het fruitproject loopt sinds de herfstvakantie. Ouders 

vertellen dat hun kind veel beter is gaan eten en de 

schoolarts merkt dat de conditie van veel kinderen al is 

verbeterd. “In het begin waren er ouders die zeiden dat 

hun kind geen fruit lustte. Maar door de smaakles en 

de stimulans vanuit school eten alle leerlingen nu fruit. 

De kinderen zijn razend enthousiast en stimuleren 

elkaar ook”, zegt Dolmans. Binnen het onderwijsteam 

waren er medewerkers die zich afvroegen of het eetpa-

troon van de leerlingen wel de verantwoordelijkheid 

van de school was. Dolmans: “We hebben binnen het 

team besproken hoe belangrijk goed eten is voor kinde-

ren en een keer een diëtiste van de GG&GD uitgenodigd. 

Zij vertelde bijvoorbeeld dat in een pakje fruitsap zo’n 

zes of zeven suikerklontjes zitten en dat steeds meer 

kinderen ouderdomsdiabetes krijgen, omdat ze ver-

keerd eten. Uiteindelijk was het hele team om.”

In eerste instantie deden alleen de onderbouw mee 

aan het fruitproject. “Grotere kinderen kun je eigenlijk 

niet meer zeggen wat ze wel of niet moeten eten.” Maar 

groep vijf ging uit zichzelf meedoen en groep zes over-

weegt nu ook om zich aan te sluiten.

Er zijn meer scholen in Nederland waar fruit als tussen-

doortje is ingevoerd. Dolmans: “Wat het bij ons uniek 

maakt is de aanpak met de doosjes en de samenwerking 

met de vmbo-school en het ROC. Andere scholen in 

Overvecht en elders in het land willen ook zo’n project 

gaan doen.” <

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

Door een smaakles en de stimulans vanuit school eten de meeste 
leerlingen van De Schakel nu fruit.
Door een smaakles en de stimulans vanuit school eten de meeste 
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Buitenschoolse opvang 
   en speciaal (basis)onderwijs
Onderzoek: behoefte groter dan het aanbod
Voor het speciaal (basis) onderwijs geldt de verplichting om aansluiting met buitenschoolse 

opvang (bso) te regelen – vooralsnog – niet. Wel is inmiddels onderzoek gedaan naar een 

mogelijke verplichting. Hieruit komt naar voren dat ook in het s(b)o de behoefte groter is dan het 

aanbod. Een groot verschil met reguliere basisscholen is echter de complexiteit van knelpunten 

als het gaat om het gedrag van kinderen, logistiek en kwaliteitseisen aan personeel en 

materialen. tekst Nicole van Dartel

Ook kinderen met speciale behoeften hebben recht 

op goede opvang, zo komt unaniem naar voren in het 

onderzoek. Dit bij wet verplicht stellen lijkt dan een 

logische consequentie. Een discussiepunt is wel bij wie 

die verplichting gelegd moet worden: de gemeente, de 

kinderdagverblijven, de verwijzende reguliere school of 

het samenwerkingsverband? S(b)o-scholen komen nog 

teveel knelpunten tegen, waardoor het invoeren van een 

verplichting op korte termijn onverstandig zou zijn.

Zo gewoon mogelijk
De grootste groep ouders wil hun kind het liefst op 

een ‘gewone’ bso in de buurt geplaatst hebben, waar 

integratie mogelijk is met kinderen uit het reguliere 

onderwijs en uit de buurt. Dit stelt hoge eisen aan de 

organisatie van de bso. Het door veel reguliere basis-

scholen gekozen ‘makelaarsmodel’ is voor deze doel-

groep dus niet afdoende, als daar geen nadere afspraken 

en voorwaarden aan gesteld worden. Een andere grote 

groep ouders wil liever speciale opvang (bso+), waar 

kinderen in kleinere groepen met meer structuur en 

speciaal gekwalifi ceerd personeel terecht komen. Een 

nadeel hiervan is dat de opvang vaak niet dicht bij huis 

kan plaatsvinden, als dit in/aan de locatie voor speciaal 

(basis)onderwijs wordt gekoppeld.

Bestaande initiatieven en andere oplossingen
Er zijn verschillende initiatieven opgezet rondom bso+, 

onder andere door SKSG Kinderopvang en openbaar 

onderwijs in Groningen en er bestaat sinds kort de 

Brede school voor speciaal onderwijs met buitenschool-

se opvang in Haarlem. Ook heeft het Nederlands Jeugd 

Instituut in samenwerking met Balans (Vereniging voor 

ouders van kinderen met een gedragsstoornis) de cursus 

‘Knap lastig’ ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers 

in de bso.

Deze initiatieven zijn lang niet voor alle scholen en 

kinderopvangorganisaties weggelegd. De onderzoeks-

uitkomsten laten belangrijke knelpunten zien die een 

nadere verkenning vereisen naar oplossingsmogelijk-

heden. Afgelopen januari is de commissie onderwijs 

samen met de AVS ledenraad bijeengekomen, waarbij 

ook het vraagstuk over bso in het sbo aan de orde is 

gekomen. Daar is de behoefte aan bso+ uitgesproken, 

maar dan in de eigen regio. Tegen het licht van Passend 

onderwijs en regionale samenwerking is aangegeven dat 

er zoveel mogelijk bij bestaande structuren aangesloten 

zou moeten worden. Deze variant sluit zowel aan bij 

de wens van ouders om opvang dichterbij huis te orga-

niseren als bij de speciale eisen die gesteld worden aan 

de opvang zelf. Om deze variant verder uit te werken, 

is de oprichting van een tijdelijke en kleine denktank 

wenselijk. De AVS wil hierin graag het initiatief nemen 

en hierover op korte termijn in overleg gaan met het 

ministerie van OCW. <

> Het hele onderzoeksrapport kunt downloaden 
op www.avs.nl > Werkgeverszaken > Onderwijs & 
leerlingenzorg > Opvang.

Nicole van Dartel (n.vandartel @avs.nl) is 
adviseur bij de AVS op het gebied van Onderwijs & 
Leerlingzorg.
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Wettelijke regeling ‘goed onderwijsbestuur’ waarschijnlijk pas in 2009 een feit
Het is al weer een tijd geleden dat de vorige onderwijsminister, Maria van der Hoeven, een beleids-

notitie over ‘goed onderwijsbestuur’ naar de Tweede Kamer stuurde (zomer van 2005). Vanaf toen 

is toegewerkt naar een wettelijke regeling, in te voeren in de loop van 2008. Het ziet er echter niet 

naar uit dat het overleg in de Tweede Kamer en vervolgens de Eerste Kamer vóór het najaar van 

2008 is afgerond, waarmee de invoering van de regeling waarschijnlijk pas in 2009 een feit zal zijn. 

Maar ondertussen is het niet stil rond dit onderwerp.  tekst Carine Hulscher-Slot

Onderwijsbestuur: 
   samen aan de knoppen!
Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State. 

Naar verwachting verschijnt binnenkort het advies van 

de Raad, waarna het wetsvoorstel - eventueel aangepast 

naar aanleiding van het advies - naar de Tweede Kamer 

wordt gestuurd. Maar, het onderwerp ‘goed bestuur’ 

komt ook nu al regelmatig aan de orde in het parlement. 

Bijvoorbeeld in de brief die de huidige onderwijsminis-

ter Ronald Plasterk samen met de staatssecretarissen op 

1 februari van dit jaar aan de Tweede Kamer stuurde. 

Deze brief gaat onder andere over de vier hoofdlijnen 

van goed onderwijsbestuur, die de bewindslieden voor 

ogen hebben. Zij geven daarmee aan verbindingen te 

leggen met een aantal andere dossiers. Deze hoofdlijnen 

zijn:

•  professioneel en transparant bestuur

•  verantwoording en maatschappelijke dialoog

•  een sterke positie voor de onderwijsprofessional

•  een goed systeem van kwaliteitsborging

Goede onderwijskwaliteit
Interessant is wat wordt gemeld over het bestuur binnen 

onderwijsinstellingen. Het gaat dan voor het primair 

onderwijs ook over het managementstatuut, oftewel 

de verhoudingen binnen bestuur en management. In 

de uitwerking van deze hoofdlijn staat onder andere 

geschreven: “Wij gaan er vanuit dat leerlingen of stu-

denten op onderwijsinstellingen die niet goed worden 

bestuurd, een verhoogde kans hebben dat zij niet 

maximaal worden gestimuleerd in de ontplooiing van 

hun talenten. De bestuurlijke verhoudingen binnen de 

instellingen moeten daarom op orde zijn en maximaal 

worden gericht op goed onderwijs.” Een waarheid als 

een koe, waarbij de minister de AVS aan zijn zijde vindt. 

Het AVS-motto is immers sinds jaar en dag: ‘Goed onder-

wijs door goed management’. De AVS nam al eerder haar 

verantwoordelijkheid voor het in positie brengen van 

het onderwijsmanagement door het, samen met VOS/ABB, 

uitbrengen van een handreiking voor het managementsta-

tuut en van een code voor goed onderwijsbestuur.

Taken verdeeld?
Over het managementstatuut gesproken: sinds 1 augustus 

2006 is een dergelijk statuut verplicht voor alle scholen 

in het po. Het advies bij de discussie over de verdeling van 

taken en bevoegdheden tussen bestuur en management 

was steeds weer om overeenstemming te hebben over de 

bestuursfi losofi e en de gewenste managementstructuur. 

Inmiddels werken de meeste schoolleiders en de meeste 

besturen al weer enige tijd op basis van de afgesproken 

verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bestuur 

en het management en binnen het management. In de 

praktijk beginnen hier en daar echter de eerste scheurtjes 

te ontstaan. Op sommige plaatsen zijn het zelfs al barsten. 

Dit doet zich ook voor binnen (nieuw gevormde) centrale 

directies of andere vormen van bovenschools management. 

Ook voor schoolbesturen is het soms moeilijk wennen aan 

hun nieuwe rol, waarmee vaak meer afstand van de werk-

vloer is gemoeid. Alleen het bespreken en opnieuw vastleg-

gen van onderlinge verhoudingen en bevoegdheden is niet 

voldoende meer. Ook de dieperliggende oorzaken moeten 

worden opgespoord. Aan de orde is dan ook de vraag wat de 

sterke en zwakke kanten van de gekozen structuur zijn. Het 

is daarbij verstandig een extern deskundige in te schakelen, 

die samen met alle betrokkenen de afgelopen periode eva-

lueert, analyseert en voorstellen doet voor een nieuwe start. 

U kunt daarvoor uiteraard altijd bij de AVS terecht. <

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

en de verhouding bestuur-management. Ook houdt zij zich 
bezig met politieke beleidsbeïnvloeding.

Kader Primair Maart 2008 33



Heim Meijerink, voorzitter van de gelijknamige commissie:

“O
nderzoek is uiterst com-

plex en uitspraken doen 

op grond van onderzoek 

is precair en geeft vaak aanleiding tot 

discussie. Wij hebben alle bestaande 

onderzoeken op een rijtje gezet en ver-

volgens conclusies getrokken. Ik vind 

dat het PPON-onderzoek niet strijdig is 

met onze voorzichtige conclusies. Wij 

constateren een zorgelijke trend en die 

conclusie kunnen we staande houden. 

In internationaal verband doen wij het 

niet slecht en we scoren redelijk stabiel, 

maar we lopen wel iets terug. Dat kan 

twee dingen betekenen: we zijn iets 

slechter gaan presteren en de rest con-

stant, of wij zijn constant en de rest iets 

beter. Beide mogelijkheden vinden wij 

ernstig: Nederland met al zijn ambities 

moet gewoon in de kopgroep zitten. Het 

gaat bij dit soort conclusies en trends 

om totale gemiddelden. Interessanter is 

om te kijken hoe het zit met de subgroe-

pen. Bij taal doen we het relatief slecht 

aan de onderkant, dus bij de zorgleerlin-

gen. Dat is het belangrijkste onderwijs-

probleem, daar moeten we echt iets aan 

doen. Maar ook aan de bovenkant kent 

het onderwijs problemen, onder meer 

bij rekenen. Het zijn allemaal ontwik-

kelingen die we niet zouden moeten 

willen. De oplossing zit wat mij betreft 

vooral in de betrokkenheid van leer-

krachten. Zij moeten de problemen met 

volle overtuiging aanpakken. Ik vind dat 

we ergens moeten beginnen en daarom 

hebben wij opgeschreven wat leerlingen 

moeten kunnen. Met vrijblijvendheid 

schieten we niets op. Het kerncurricu-

lum moet strikter en strakker worden 

uitgevoerd. Als leerlingen niet het ver-

eiste niveau halen, moet er meer tijd 

worden besteed aan het kerncurriculum. 

Als dat niet gebeurt, zal de uitval toene-

men. Ook is het van belang dat er beter 

gebruik wordt gemaakt van leerling-

volgsystemen. De informatie die daaruit 

komt, moet worden benut om extra 

programma’s te maken, waardoor leer-

lingen hun achterstand kunnen inhalen 

en wel een voldoende kunnen scoren op 

hun toetsen. Dit alles moet worden inge-

bed in de school en tot het belangrijkste 

beleid worden gepromoveerd. Gerichte 

nascholing van leerkrachten is daarbij 

noodzakelijk.”

De commissie Meijerink constateert in haar 

rapport ‘Over de drempels met taal en rekenen’ 

dat het niveau van taal en rekenen op de 

basisschool achteruitgaat. Bijna tegelijkertijd 

verscheen een onderzoek van het PPON waarin 

de conclusie wordt getrokken dat het niveau 

van het onderwijs in de afgelopen twintig jaar 

stabiel is gebleven. Enkele (bovenschoolse) 

directeuren en Heim Meijerink zelf reageren op 

deze ogenschijnlijke tegenstelling. 

Tekst Peter Hamers

De commissie Meijerink adviseert in haar rapport 

niveaubeschrijvingen sectoroverschrijdend en verplicht 

in te voeren. Ze pleit voor de ontwikkeling van adequate 

toetsen en voor onderzoek naar een mogelijk verplichte 

eindtoets basisonderwijs. Verder moeten scholen zorgen 

voor een continue kwaliteitsbewaking voor taal en reke-

nen en ze moeten meer prioriteit geven aan deze kern-

vakken. Dat kan onder meer door intensievere instruc-

tie, extra onderwijstijd - bijvoorbeeld in de vorm van een 

extra jaar - en door de prioriteit zichtbaar te maken in 

het beleid van de school.

Overigens betoogt professor Dronkers in de Volkskrant 

dat het niveau wel degelijk is gedaald, als je er rekening 

mee houdt dat het opleidingsniveau van de ouders 

behoorlijk is gestegen.

‘Conclusies commissie Meijerink 
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Albert Wilkens, directeur van de Montessorischool Emmen:

Gerard van der Borg, bestuurder bij Stichting Edukint in Enschede:

“N
atuurlijk ben ik een voor-

stander van kwaliteitsver-

betering, maar ik sta er wel 

een beetje dubbel in. Ik denk dat je alles 

kunt terugvoeren naar de basis. Het 

aanzien van het beroep van leerkracht 

is enorm gekelderd. Er dreigen grote 

tekorten; we hebben behoefte aan een 

verhoogde instroom in de pabo’s. De 

oplossingen die worden gezocht, zijn 

ad hoc. We laten mbo-studenten instro-

men in de pabo’s om de tekorten tegen 

te gaan. Ik denk andersom: je moet 

het beroep weer meer aanzien geven 

en juist geen mbo-studenten toelaten 

op de pabo’s. De vooropleiding moet 

minimaal havo/vwo zijn. Ik denk dat de 

commissie het goed heeft gezien dat het 

niveau van rekenen en taal is gedaald, 

maar in de praktijk is het iets genuan-

ceerder. Bij rekenen zijn kinderen op 

een aantal punten beter geworden en op 

andere punten slechter. Als het gaat om 

cijferend vermenigvuldigen en delen, 

blijkt dat daar meer fouten in worden 

gemaakt, doordat kinderen strategieën 

verkeerd combineren en doordat ze 

te veel uit het hoofd rekenen. In het 

vmbo hebben veel leerlingen het stu-

derend lezen nog niet onder de knie. 

Basisscholen krijgen veel op hun bordje. 

Met WSNS zijn zorgkinderen de regu-

liere basisschool ingekomen. Ik vind 

het tegenstrijdig deze kinderen mee te 

laten toetsen. Het is beter goed in beeld 

te krijgen waar de zorgleerlingen zitten 

en welke zorg ze nodig hebben. Ik ben 

tegen de verplichte eindtoets. Zo’n toets 

is een momentopname; op basis van 

drie dagen toetsen wordt een oordeel 

gegeven. Dat is veel te beperkt. Scholen 

moeten zelf de verantwoordelijkheid 

krijgen om verantwoording af te leggen. 

Hier in Emmen kijken wij altijd naar 

de Cito-toetsen die in de laatste drie 

jaar van de basisschool zijn gemaakt. 

Op grond daarvan en uiteraard het 

dagelijkse werk verwijzen wij leerlingen 

naar het vervolgonderwijs. Maar het 

belangrijkste in het onderwijs is het per-

soonlijke van een kind. Stabiliteit, zich 

prettig voelen en rust zijn voorwaarden 

om goed te kunnen leren.”

“I
n het speciaal onderwijs pro-

beren wij zoveel mogelijk het 

niveau van de reguliere basis-

school te bereiken. Met verstandelijk 

gehandicapten lukt dat natuurlijk niet, 

maar we streven er wel naar. We kampen 

ook met het probleem dat veel bestaande 

toetsen niet geschikt zijn voor onze leer-

lingen. Een spastisch kind dat moeilijk 

praat, haalt het reguliere niveau van 

technisch lezen niet. Wij proberen scherp 

te blijven en kritisch te kijken naar onze 

onderwijsprestaties. Maar over het alge-

meen zijn onze leerkrachten daar goed 

toe in staat. De Commissie Meijerink 

vindt dat het niveau van rekenen en 

taal omhoog moet. Dan moeten wij als 

speciaal onderwijs mee. Dat is voor ons 

een uitdaging en het stimuleert ons. We 

zullen er speciale zorg aan besteden. Ik 

wil hier wel een kanttekening bij maken. 

We hebben kinderen die sommige dingen 

gewoon niet kunnen, bijvoorbeeld blinde 

kinderen kunnen niet zien en hebben 

braille nodig om te kunnen lezen. Toch 

willen wij de leerpotentie van deze leer-

lingen maximaal benutten.”

niet strijdig met PPON-onderzoek’

Thijs Stroeks, algemeen directeur van Nutsbasisonderwijs Best:

“S
cholen hebben een inspan-

nings- en resultaatverplich-

ting. Ik vind dat daar twee 

kanten aanzitten. Eén, het is belangrijk 

te bepalen welke kinderen er op school 

zitten en twee, te kijken wat je van elk 

van deze kinderen kunt en mag ver-

wachten. We moeten recht doen aan 

het kind. Daarbij dient er natuurlijk vol-

doende aandacht te zijn voor kwalitatief 

goed taal- en rekenonderwijs. Ik hoorde 

vorige week AVS voorzitter Ton Duif nog 

op de radio zeggen: ‘De scholen hebben de 

afgelopen twintig jaren veel ‘extra’s’ op hun 

bordje gekregen. De Inspectie controleert al 

die fundamentele taken van de basisschool. 

Naar aanleiding van allerlei (vaak nega-

tieve) onderzoeksrapporten vind ik dat we in 

Nederland toe zijn aan een maatschappelijke 

discussie over wat te verwachten van het 

(basis)onderwijs.’ Dat vind ik zinvoller dan 

voortdurend ad hoc rapporten uitbren-

gen die de mensen in het veld frustre-

ren. We zeggen met zijn allen dat goed 

onderwijs zo belangrijk is, maar hoe 

belangrijk vinden we het echt? Wat heb-

ben we er als maatschappij voor over? 

We zouden moeten komen tot een lan-

delijke standpuntbepaling om daar ver-

volgens op te kunnen sturen. De scholen 

kunnen mede op basis daarvan hun mis-

sie, visie en gewenste opbrengsten for-

muleren. Tot mijn bestuur horen hier in 

Best scholen met een populatie die voor 

het merendeel voortkomt uit een rijkere 

taal- en leeromgeving. Mijn echtgenote 

daarentegen werkt in Eindhoven, in 

zo’n prachtwijk van minister Vogelaar. 

Daar wordt echt met gerichte plannen 

gestuurd op taal en rekenen. De ambitie 

die de school nastreeft, is dat niemand 

van de kinderen de school verlaat zon-

der het vereiste taalniveau te hebben 

gehaald. Het is altijd een kwestie van 

keuzes maken.” <
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Islamitische scholen onder toezicht

Vijf van de 22 islamitische schoolbesturen staan onder verscherpt toezicht, hun wanbestuur 

leidde in twee gevallen tot een rechtszaak. Onderzoek moet dit voorjaar uitwijzen hoe 

ernstig en breed verspreid de bestuursperikelen zijn. tekst Joëlle Poortvliet

De rel rond het Amsterdamse bestuur Siba in 2005 

vormde ‘de aftrap’. Eén van de bestuurders deed een 

greep in de schoolkas en werd daarvoor veroordeeld, 

waarna het voltallige bestuur aftrad. Kort daarop 

spande de AOb een kort geding aan tegen het nieuwe 

Siba-bestuur, omdat de medezeggenschap niet deugde. 

Ook dat bestuur trad hetzelfde jaar nog af. De drie 

Siba-scholen vonden pas vorig jaar nieuw onderdak 

bij de Amsterdamse basisschool As Siddieq, die door 

het ministerie van OCW al extra in de gaten gehouden 

werd, onder andere voor het onvoldoende borgen van 

‘actief burgerschap en sociale integratie’.

Bij besturen van IBS De Dialoog (Rotterdam) en SIS 

Almere heeft de Inspectie eveneens onregelmatigheden 

vastgesteld. Die variëren van het met terugwerkende 

kracht plaatsen van werknemers op de loonlijst tot 

gebrek aan transparantie over het functioneren van 

het bestuur, of onvoldoende onderwijskwaliteit. Eind 

januari van dit jaar oordeelde de rechter in de zaak 

SIS Helmond dat twee bestuurders ‘ongeschikt’ zijn. 

Het was voor het eerst dat een staatssecretaris via de 

rechter ontslag van een bestuur afdwingt. Bovendien 

eist staatsecretaris Sharon Dijksma van SIS Helmond 

bijna negen ton aan onrechtmatig besteed onderwijs-

geld terug. Meest recent in het nieuws (bij het ter perse 

gaan van deze Kader Primair) zijn de perikelen rond 

het Islamitisch college Ibn Ghaldoun in Rotterdam. 

Dit bestuur zou onder andere onderwijsgeld hebben 

besteed aan reizen naar heilige plaatsen in Saoedi-

Arabië. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (vo) vor-

dert maar liefst 1,2 miljoen euro terug.

Op zichzelf staande gevallen
OCW beschouwt de bovenstaande vijf voorbeelden als 

‘op zichzelf staande gevallen’. In ieder geval tot in mei 

2008 de uitkomsten van het bredere onderzoek naar 

islamitische schoolbesturen bekend worden. De tot nu 

toe geconstateerde onvolkomenheden zijn niet met 

elkaar te vergelijken, benadrukt het ministerie. De situ-

atie bij As Siddieq of SIS Almere is veel minder ernstig 

dan bijvoorbeeld die bij SIS Helmond. Voor Dijksma is 

het uitgangspunt ‘goed onderwijs op een veilige plek’, 

daar controleert OCW op. Wanneer blijkt dat een school 

niet naar behoren functioneert, kan de staatssecreta-

ris diverse maatregelen nemen. Het stopzetten van de 

bekostiging is de heftigste, maar die wordt zelden toege-

past omdat dat ten koste kan gaan van de kwaliteit van 

het onderwijs. Om eerder en effectiever druk te kunnen 

uitoefenen, wil Dijksma het pakket aan maatregelen 

uitbreiden. In het ontwerp wetsvoorstel ‘Goed onderwijs 

en goed bestuur’ pleit ze voor een ‘in zwaarte oplopend 

instrumentarium’. Op oorzaken van wanbestuur wil de 

staatssecretaris – gezien het lopende onderzoek – niet 

‘Een rechtszaak
       betekent gewoon

foute boel’
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ingaan. Rest dus de vraag waarom het bij een opvallend 

aantal islamitische schoolbesturen misloopt?

Yassin Hartog is voorzitter van de Islamitische Scholen 

Besturen Organisatie (ISBO), waar op één na alle islami-

tische schoolbesturen bij zijn aangesloten: twintig uit 

het po en twee uit het vo (in totaal 46 scholen). Hartog 

ziet onder zijn leden twee uitersten. Besturen die meer-

dere scholen onder hun beheer hebben, bestaande uit 

jonge, goed opgeleide professionals met managementer-

varing en kennis van het onderwijs. En – in de minder-

heid – de eenpitters van het eerste uur. Hartog: “Dat zijn 

besturen bemand door erg betrokken - soms ongelet-

terde - ouders die moeite hebben met het eigen maken 

van de wet- en regelgeving. Sinds de invoering van de 

lumpsum zitten zij met een grote pot geld, waaruit les-

materiaal, leerkrachten en onderhoud aan het gebouw 

betaald moeten worden. Daar is expertise voor nodig.”

Ruimte voor competente bestuurders
Verklaringen voor bestuurlijk onvermogen moeten vol-

gens Hartog worden gezocht in de twintigjarige geschie-

denis van het islamitisch onderwijs in Nederland. “Het 

staartje van die eerste groep ouders – de pioniers – zit 

soms nog in de besturen. Met deze mensen moet je 

respectvol omgaan. Hen bedanken en vragen ruimte 

te maken voor jongere, meer competente bestuurders. 

Die omslag kost pijn en moeite.” De problemen staan 

volgens Hartog los van de culturele achtergrond van 

bestuurders. “In het islamitisch onderwijs worden 

dezelfde bestuurlijke blunders gemaakt als elders.”

Liesbeth Verheggen, AOb-bestuurslid en destijds verant-

woordelijk voor het kort geding tegen Siba, denkt dat 

sommige islamitische bestuurders moeite hebben met 

onderlinge verhoudingen. ”Ze begrijpen niet goed wat 

precies de rol is van de school, de directie, het ministe-

rie en de MR. Ongeschreven regels en codes die wij als 

vanzelfsprekend veronderstellen, zijn voor islamitische 

schoolbesturen vaak onbekend terrein.” Volgens haar 

speelt culturele achtergrond wel een rol. “Nederland 

heeft ontzettend veel regels. Als je dat niet gewend 

bent, of gewend bent anders met overheidsregels om te 

gaan, is dat lastig.” Wanneer een rechtsgang in beeld 

komt, is achtergrond of naïviteit echter geen excuus 

meer. Verheggen: “Een rechtszaak betekent gewoon 

foute boel. Financieel wanbeheer is niet te verklaren 

door weinig begrip van onderlinge verhoudingen. Pure 

fraude zie ik niet als een typisch probleem van islamiti-

sche besturen. Je hebt overal ‘goede en foute bakkers’.”

Ook Hartog wil niet recht praten wat krom is. “Als er 

echt iets mis is, moet zo’n bestuur op de mat worden 

geroepen en de rotzooi opruimen. Maar fraude is een 

groot woord. In de meeste gevallen gaat het daar niet 

om.’’ Hartog denkt dat een deel van het fi nancieel 

Foto: Jean-Pierre Jans/Hollandse Hoogte

>

Ouders brengen hun kinderen naar de klas op islamitische basisschool As Siddieq.
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wanbeheer schuilt in malafi de fi nancieringsconstruc-

ties die gebruikt worden op advies van ‘erkende instel-

lingen’ en niet alleen in het islamitisch onderwijs. “Ik 

hoor verhalen over deze fi nanciële constructies die 

breed zijn verspreid in het onderwijsveld. Ik hoop dat 

het OCW-onderzoek duidelijkheid verschaft en dat de 

staatsecretaris gelijke behandeling voor ogen houdt. 

Er mag niet met twee maten worden gemeten: dat één 

onderwijstype continu gevisiteerd wordt, terwijl de rest 

gewoon z’n gang kan gaan.”

Focus op islam
Hartog realiseert zich dat alles wat met ‘islam’ te 

maken heeft, nu eenmaal aandacht trekt. “Een protes-

tants-christelijke school die haar medezeggenschap niet 

op orde heeft, zorgt voor minder beroering dan een isla-

mitische.” Toch moeten misstanden in de openbaarheid 

komen, omdat ze dan pas aangepakt kunnen worden, 

denkt Hartog. “Als de ISBO heel lang niets hoort van een 

bepaald bestuur, is dat vaak een teken dat er iets niet 

goed zit.” In dat opzicht heeft hij niets tegen publiciteit. 

Wel kent Hartog verzachtende omstandigheden, bijvoor-

beeld voor het achterblijven van de onderwijskwaliteit. 

“Kinderen die naar een islamitische basisschool gaan 

spreken vaak niet eens Nederlands. Als je dan ziet wat 

zo’n school na acht jaar afl evert, is dat een enorme 

prestatie. Dat het niveau iets lager ligt dan de op gemid-

delde Nederlandse basisschool is niet verwonderlijk.”

Momenteel wordt met een vergrootglas naar islami-

tische besturen gekeken, stelt ook Verheggen. “Als de 

Inspectie andere besturen ook zo nauwlettend zou 

controleren, komt ze waarschijnlijk – los van de ern-

stige fraudezaken – soortgelijke voorbeelden tegen.” 

Ze weet dan ook niet of de huidige Inspectieresultaten 

slechts het topje van de ijsberg laten zien. “Het is goed 

dat het OCW-onderzoek straks duidelijkheid schept, 

anders begint een beeld te ontstaan dat op drijfzand 

is gestoeld.” Dijksma laat weten alle scholen gelijk te 

behandelen. “De vijf gevallen van wanbestuur bij isla-

mitische scholen gaven voldoende aanleiding tot nader 

onderzoek. Mocht dezelfde situatie zich voordoen bij 

andere onderwijsvormen, dan zou dat een reden zijn 

om die groep scholen nader te bekijken.”

Ingrijpen, voorlichting en ondersteuning
Verheggen ziet de toekomst voor islamitische schoolbe-

sturen zonnig in. Door in te grijpen bij malversaties en 

voorlichting en ondersteuning te bieden, moeten pro-

blemen worden voorkomen. “Het is goed dat Dijksma 

haar gezag laat spreken daar waar de wet overtreden 

wordt, of waar fraude wordt gepleegd.” De ISBO wil 

de staatssecretaris het liefst vóór zijn. Hartog: “Op dit 

moment test OCW de juridische mogelijkheden als 

het kwaad al is geschied. Ik zie liever dat islamitische 

scholen zelf kwaliteitseisen stellen aan hun bestuurlijk 

functioneren.” In de toekomst wil ISBO een kwaliteits-

manager aanstellen die onder andere de bestuurskwali-

teit monitort en waar nodig ondersteunt. “Islamitische 

scholen hebben zichzelf jarenlang op de borst geklopt. 

We presteerden – en presteren nog steeds – beter dan de 

gemiddelde zwarte school.” ISBO wil de lat hoger leg-

gen, zodat islamitische scholen zich kunnen meten met 

gemengde en witte scholen. “Kwaliteit afdwingen, dat 

is onze prioriteit voor de komende vier jaar. Er mogen 

geen zwakke islamitische scholen meer zijn en waar 

nodig worden bestuurders vervangen door mensen die 

meer in hun mars hebben.” <

Gezocht:
Directeur openbare basisschool in 

Leidschendam

Directeur te Den Haag

Locatiemanager in Breda

Directeur in Heemstede

Kijk voor deze en andere vacatures op

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl
U plaatst uw advertentie al vanaf 

75 euro per maand!

www.werkeninhetprimaironderwijs.nl

Dé vacaturesite 
van de AVS

Op zoek naar 
een nieuwe collega?
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Op zoek naar 
     passende arbeid
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Regelmatig vragen schooldirecteuren de AVS hoe zij – in de rol van werkgever – invulling 

moeten geven aan hun verplichting zich in te spannen voor de succesvolle reïntegratie van 

zieke werknemers. Het komt geregeld voor dat er weinig mogelijkheden voorhanden lijken, 

door de platte organisatiestructuur die veel schoolorganisaties (nog) kennen. Dit artikel 

gaat in op het beoordelingskader waarbinnen het UWV de reïntegratie-inspanningen van 

zowel werkgever als werknemer toetst. tekst Jannita Witten

Op grond van de Wet Verbetering poortwachter en de 

Regeling Procesgang eerste ziektejaar moeten werk-

gever en werknemer beiden de nodige reïntegratie-

inspanningen leveren, met als doel hervatting in de 

eigen of een passende functie binnen het bedrijf. Het 

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) 

toetst of werkgever en werknemer in redelijkheid heb-

ben kunnen komen tot de reïntegratie-inspanningen die 

zijn verricht.

Beoordelingskader
Er bestaat een zogenaamd kader voor de beoordeling 

van de reïntegratie-inspanningen (beoordelingskader), 

ontwikkeld en vastgesteld in de Stuurgroep Verbetering 

poortwachter. Deze stuurgroep had als taak de uit-

werking, implementatie en zo nodig bijsturing van de 

Regeling Procesgang eerste ziektejaar. Het beoordelings-

kader is voor werkgever en werknemer het richtsnoer 

voor de te leveren reïntegratie-inspanningen en geldt 

voor het UWV als uitgangspunt bij de toetsing daarvan. 

Het beoordelingskader ziet toe op:

•  de te ondernemen procesmatige stappen

•  de sociaal-medische en arbeidskundige activiteiten

•  het resultaat

> sociale zekerheid
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Tot slot beschrijft het beoordelingskader de beoorde-

lingswijze van het UWV. Bij die beoordeling staat het 

resultaat voorop. Als dat resultaat er bevredigend uit-

ziet, is de weg waarlangs minder interessant.

Medische en arbeidskundige aspecten
De Regeling Procesgang eerste ziektejaar schrijft een 

aantal stappen voor ter bevordering van reïntegratie. 

Bij alle te nemen stappen spelen zowel medische als 

arbeidskundige aspecten een rol. De medische aspecten 

dienen als uitgangspunt voor het zoeken naar moge-

lijkheden om de functionele mogelijkheden (vroeger: 

belastbaarheid) te vergroten. De Arbo-arts adviseert de 

werkgever hierbij. Het uitgangspunt is dat de beoorde-

ling van functionele mogelijkheden gericht moet zijn 

op datgene wat de betrokkene nog wél kan. Wat betreft 

de belastbaarheidsaspecten of mogelijkheden tot het 

verrichten van arbeid kan het zijn dat er wel benutbare 

mogelijkheden zijn of dat er geen (duurzaam) benut-

bare mogelijkheden zijn voor enige vorm van arbeid. 

Het laatste komt overigens niet zo veel voor. Het gaat 

dan om situaties waarin de mogelijkheden zo gering 

zijn dat de werknemer niet of nauwelijks zelfredzaam 

is, deze zelfredzaamheden binnen afzienbare termijn 

zeker of zeer waarschijnlijk helemaal zal verliezen of 

als er sprake is van een in de tijd sterk wisselende, maar 

gemiddeld geringe belastbaarheid.

In de meeste situaties zijn er wel benutbare mogelijkhe-

den. De bedrijfsarts hanteert bij de beoordeling hiervan 

professionele richtlijnen. Zoals de door de beroepsgroep 

van bedrijfsartsen opgestelde richtlijnen ‘lage rugklach-

ten’ en ‘psychische klachten’. Deze richtlijnen zijn geen 

wettelijke norm, maar een richtsnoer voor het handelen 

in individuele situaties.

Bij de arbeidskundige aspecten gaat het om het bekijken 

van de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. 

Hierbij mag het een en ander van de werkgever verlangd 

worden:

• Inhoud van het werk: van de werkgever mag meer ver-

langd worden naarmate de beperkingen van de werkne-

mer geringer zijn en er minder aanpassingen nodig zijn. 

Ook een goed gespecifi ceerd voorstel van de werknemer 

zal de werkgever in het algemeen niet makkelijk kun-

nen afwijzen.

• Organisatie van het bedrijf: hoe groter het bedrijf des 

te eerder andere passende functies beschikbaar zijn. 

Ook zijn de mogelijkheden tot een andere taakverde-

ling of takenruil groter. Van belang is verder wat het 

bedrijf in het verleden al heeft gedaan om arbeidsge-

handicapten aan het werk te houden of te helpen. Als 

de schoolorganisatie bijvoorbeeld een uitgebreid staf- of 

bestuurs bureau heeft, biedt dit mogelijkheden wanneer 

een werknemer niet meer in staat is om leerlingen te 

begeleiden/onderwijzen.

• Bedrijfsvoering: naarmate de mogelijkheid tot herplaat-

sing minder fi nanciële belasting met zich meebrengt 

mag deze eerder van de werkgever verlangd worden. 

Ook de vraag of er vergoeding van de kosten mogelijk 

is (bijvoorbeeld premiekorting) speelt een rol. Overigens 

is het ook redelijk dat de werkgever zelf bepaalde kosten 

draagt (bijvoorbeeld mediation). Hierin speelt de schaal-

grootte een rol.

• Oorzaak: als de arbeidsongeschiktheid binnen de 

werksfeer is ontstaan, wordt van de werkgever meer 

gevraagd. Te denken valt hierbij aan confl icten. In 

 dergelijke situaties ligt bijvoorbeeld overplaatsing naar 

een andere school voor de hand.

• Kenmerken werknemer: de duur van het dienstverband 

en van de bereidheid van de werknemer tot het mee-

werken aan een oplossing is ook relevant.

• Sectorale aspecten: van belang tot slot is welke moge-

lijkheden voor werknemers met bepaalde beperkingen 

in de sector onderwijs algemeen gebruikelijk zijn.

Uiteraard wordt van de werknemer een actieve opstelling 

verlangd, die in verhouding staat met zijn of haar functi-

onele mogelijkheden. Als de werkgever bijvoorbeeld geen 

activiteiten ontplooit op het gebied van reïntegratie, 

mag de werknemer hier niet zomaar in berusten. Er mag 

verwacht worden dat de werknemer de werkgever daarop 

aanspreekt en hierover zo nodig een deskundigenoordeel 

vraagt aan het UWV (zie www.uwv.nl), om te verifi ëren of 

men op de goede weg is. <

> Natuurlijk kunt u ook de AVS Helpdesk bellen om een 
concrete situatie door te spreken en u te laten adviseren, 
tel. 030-2361010.

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

Tevens is zij gecertifi ceerd functiewaardeerder.
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Een kind dat op school slordige fouten maakt, zich 

verveelt in de les, erg druk is, of vaak piekert; in veel 

van deze gevallen zal een onderwijzer niet meteen aan 

hoogbegaafdheid denken, eerder aan luiheid, dyslexie, 

of misschien zelfs ADHD. Toch zitten in Nederland 

naar schatting 30.000 hoogbegaafde kinderen op de 

basisschool. Bij 45 procent van deze kinderen is hun 

hoogbegaafdheid helaas niet herkend. Dit leidt tot de 

nodige gedragsproblemen. Hoogbegaafdheid vraagt, 

net als laaggeletterdheid of leerproblemen, om speciale 

aandacht in het lesprogramma. Die is er momenteel 

veel te weinig. Basisscholen blijken slecht in staat 

hoogbegaafde kinderen goed onderwijs te bieden, ook 

in de gevallen waar hoogbegaafdheid wél duidelijk is 

vastgesteld. Deze vergeten groep zeer intelligente kin-

deren heeft recht op beter onderwijs. Het liefst op een 

‘gewone’ basisschool.

Onlangs las ik een onderzoek waarin 2.600 leerkrachten 

antwoord gaven op de vraag of hun school hoogbegaaf-

de kinderen voldoende kan begeleiden. Maar liefst 95 

procent meende van niet. Een ontluisterende uitkomst, 

die bevestigt dat het reguliere basisonderwijs niet is toe-

gerust op hoogbegaafde kinderen. Leerkrachten blijken 

bijvoorbeeld nauwelijks opgeleid om een hoogbegaafd 

kind les te kunnen geven.

De overheid is in mijn ogen medeplichtig aan deze situ-

atie. Er is vanuit de regering sinds jaar en dag erg veel 

aandacht voor kinderen die minder presteren of een 

lichamelijke beperking hebben. Waarom krijgen zij wel 

een persoonsgebonden budget, een rugzakje en speciale 

lesmogelijkheden, terwijl een hoogbegaafd kind vaak 

volledig tussen de wal en het schip raakt? Dikwijls weten 

basisscholen zich geen raad met een hoogbegaafd kind 

en raden ze de ouders aan het kind naar een speciale 

school te sturen. Dit zou niet nodig zijn als basisscholen 

zelf meer mogelijkheden zouden hebben het hoogbe-

gaafde kind te begeleiden. Wanneer ouders hun heil 

buiten het reguliere basisonderwijs zoeken, lopen ze 

vaak tegen een nieuw probleem aan. Privéklasjes voor 

hoogbegaafde kinderen vallen namelijk niet onder de 

leerplicht. Onlangs werd zelfs een ouder door de kanton-

rechter veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete 

voor overtreding van de leerplichtwet. Haar zoon volgde 

een ochtend in de week lessen in een ‘plusklas’ van een 

privéschool, onder schooltijd.

Ik vind dat de overheid samen met schoolleiders in het 

primair onderwijs ‘plusklassen’ voor hoogbegaafde kin-

deren mogelijk moet maken. In zo’n klas kunnen hoog-

begaafde kinderen een bepaald aantal uren in de week, 

onder schooltijd, lessen krijgen waarin ze extra worden 

uitgedaagd. Het liefst zie ik die plusklassen gekoppeld 

aan gewone basisscholen. Zo kunnen de kinderen naast 

hun extra uitdagende lessen gewoon bij hun vriendjes 

en vriendinnetjes in de klas blijven. Ruim honderd 

gewone basisscholen in Nederland hebben al zo’n klas 

opgezet. Helaas is dit niet voor alle scholen weggelegd. 

Er zijn soms simpelweg niet genoeg leerkrachten om les 

aan hoogbegaafde kinderen te geven. Daarom pleit ik 

ervoor dat de commerciële privéscholen kunnen wor-

den gekoppeld aan de reguliere basisscholen. Zo vallen 

deze privéscholen wel onder de leerplichtwet, en is er 

meteen genoeg capaciteit om hoogbegaafde kinderen 

eindelijk te geven wat ze verdienen. Een les waar ze iets 

van leren! Voor een Nederland met uitblinkers. <

> In Kader Primair 5 van februari 2008 heeft door een 
technische fout een verkeerde politieke column gestaan. 
Hoewel haar foto en naam bij de column stonden, werd de 
gepubliceerde tekst niet geschreven door Ineke Dezentjé 
Hamming. Daarom in dit nummer alsnog de juiste tekst.

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de 

gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan 

Ineke Dezentjé Hamming, woordvoerder Onderwijs in de 

Tweede Kamer namens de VVD.

‘Hoogbegaafdheid als opgave’

> politieke column
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School for
Leadership

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

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

Trainingen & opleidingen
Maart 2008 

Opleiding/training Data Consultant/adviseur

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

Financiële verantwoording 5 maart Carlo Juffermans• 

Middenmanagement 5 maart Trieneke van Manen• 

Op weg naar excellent schoolleiderschap 6 maart Jan Tolhuijs• 

Opvoedingsdilemma’s en pedagogische stijlen 11 maart Jos Hagens• 

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

Kweekvijver 12 maart Jan Tolhuijs• 

Thema-tweedaagse Kwaliteit 12 en 13 maart Jos Hagens• 

Verbeter uw persoonlijk functioneren 13 en 14 maart Pauline Boogerd• 

Stressmanagement, preventie en reductie 13 maart Magda Snijders• 

Directeur: waardige gesprekspartner 13 maart Carlo Juffermans• 

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

Succesvol onderhandelen 18 en 19 maart Tom Roetert• 

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

Omgaan met verschillen 20 maart Jan Tolhuijs• 

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

April 2008

Opleiding/training Data Consultant/adviseur

Cultuurverandering in organisaties, een utopie? 2 april Pauline Boogerd• 

Meesterlijk coachen 2 en 3 april Anita Burlet• 

Denkers over doen 4 april Heike Sieber• 

Cultuurbeleid als (meest) onderschatte factor 8 en 9 april Nog niet bekend• 

Gesprekstechnieken vanuit moed en betrokkenheid 9 en 23 april Magda Snijders• 

Timemanagement 9 april Tom Roetert• 

Human Dynamics Teachertraining 10 april Anita Burlet• 

Kweekvijver 15 april Magda Snijders• 

Stimulerend beoordelen 15 en 16 april Anita Burlet• 

Human Dynamics en leidinggeven 17 en 18 april Anita Burlet• 

Startende directeuren reeks 2 18 april Heike Sieber• 

Leidinggeven aan bovenschoolse en complexe organisaties 22 en 23 april Anita Burlet• 

(onder voorbehoud)

Inschrijven via schoolforleadership@avs.nl. Raadpleeg voor inhoudelijke omschrijvingen, overige opleidingen 
en trainingen, maatwerk en meer informatie de AVS Professionaliseringsgids 2007/2008 of kijk op www.avs.nl > 
Professionalisering, en download de gids. Bellen kan ook, tel. 030-2361010.
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Tweedaagse � Reageer snel; het aantal deelnemers is beperkt!

Een goede start

Rectifi catie

Informatiebijeenkomsten Leergang Lerend leiderschap

Eendaagse � Nieuw

Denkers over doen (organisaties in ontwikkeling)

Wilt u de start van uw nieuwe directeursfunctie een inspirerende 
dimensie geven? De AVS steunt u hierbij met een tweedaagse ken-
nismakingsbijeenkomst voor startende schoolleiders. U buigt zich 
samen met andere startende directeuren over thema’s als: vorm-
geven aan leiderschap, time management, vergadertechnieken en 
presentatie, communicatie en confl icthantering. Een persoonlijk 
begeleidingstraject door een ervaren AVS adviseur als vervolg is 
mogelijk. 
Datum: 28 en 29 mei 2008
Locatie: hotel Ruimzicht, Zeddam
Kosten: t 750 indien onderdeel van een AVS-begeleidingstraject in 
het kader van de stimuleringsregeling / t 950 in andere gevallen 

Bent u startend directeur en wordt u vóór 31 juli 2008 benoemd? 
Of bent u eindverantwoordelijk voor de benoeming van een nieuwe 

directeur? Maak dan gebruik van de stimuleringsregeling beginnen-
de directeuren. Onder bepaalde voorwaarden komt u in aanmerking 
voor t 6.000 (zie www.cfi.nl).
Aanmelden: AVS, Ellen de Jong, tel. 030-2361010, e.dejong@avs.nl
Meer informatie: Ad van der Staak, a.vanderstaak@avs.nl of 
Heike Sieber, h.sieber@avs.nl

Vindt u een tweedaagse te kort, dan zijn er nog enkele plaatsen 
beschikbaar binnen de Minileergang Startende directeuren: vijf 
dagen samen met andere startende directeuren uw kennis en 
kunde bijspijkeren. Data: 14 maart, 18 april, 16 mei, en 13 juni 2008 
Kosten: leden t 1.700/niet-leden t 1.950. Leden van de AVS krijgen 
ruim 10 procent korting, waarmee zij hun contributie ruimschoots 
terug verdienen! Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl 
Meer informatie: AVS, tel. 030-2361010

Najaar 2008 start de AVS samen met Interstudie NDO nieuwe 
managementopleidingen po, gericht op de persoonlijke ontwik-
keling en het individuele opleidingsprofi el van de deelnemers. In 
Kader Primair 5 (februari 2008) stonden de data en locaties van 
de (kosteloze) voorlichtingsbijeenkomsten foutief weergegeven. 
Hierbij de juiste:
• 26 maart (14.00 – 16.00 uur) Apollo Hotel Breda City Centre
• 2 april (14.00 – 16.00 uur) NH Utrecht
• 9 april (19.30 – 21.30 uur) Interstudie NDO Arnhem
• 16 april (14.00 – 16.00 uur) Van der Valk Hotel Assen
• 23 april (14.00 – 16.00 uur) TheaterHotel De Oranjerie Roermond
De Leergang Lerend leiderschap vervangt de voormalige Leergangen:
• Kweekvijver
• Adjunct-directeur/bouwcoördinator
• Eénjarige opleiding Directeur
• Tweejarige opleiding Directeuren

Binnen de nieuwe managementopleidingen po zijn trajecten ontwik-
keld voor de verschillende leidinggevende functieniveaus: midden-
manager, schoolleider en bovenschools manager. Afhankelijk van 
opleiding, ervaring en competenties kunnen deelnemers instromen 
in een traject op een bepaald niveau. Een middenmanager kan zich 
bijvoorbeeld oriënteren op het schoolleiderschap en zich daarnaast 
verder ontwikkelen en ontplooien als middenmanager. Vormen van 
assessment maken deel uit van de trajecten. De NSA-competenties 
zijn richtinggevend voor de inhoud en de eindtermen. De trajecten 
voldoen aan de eisen voor het keurmerk registeropleidingen.

Aanmelden: Sonja Westerman, 
sonja.westerman@interstudie-ndo.nl, tel. 026-3537370.
Meer informatie: Henk de Jonghe, henk.de.jonghe@
interstudie-ndo.nl, tel. 06-20419715 of Els Verheggen (leergang 
 middenmanagers), tel. 06-22798177

U krijgt gedurende deze dag een beeld van hoe de meest bekende 
denkers over organisaties denken over organiseren en alles wat 
daarmee samenhangt. U krijgt antwoord op vragen als:
• Hoe zit uw organisatie nu werkelijk in elkaar?
• Doet u wel de goede dingen?
• Doet u die dingen wel goed?
• Zijn er alternatieven waar u nog niet op gekomen ben?
Daarnaast is er veel ruimte om met uw collega’s in gesprek te zijn 
over thema’s die deze mensen hebben beziggehouden. 

U refl ecteert op uzelf en uw organisatie. Na afl oop heeft u een beter 
inzicht in uw eigen organisatie en u heeft een helder beeld over 
alternatieven, waar u zich al dan niet op kunt richten.

Doelgroep: eindverantwoordelijken in de organisatie
Datum: 4 april 2008
Uitvoering: Heike Sieber
Kosten: leden t 250 / niet-leden t 350
Inschrijven: schoolforleadership@avs.nl
Meer informatie: AVS, tel. 030-2361010
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> Studieconferentie

Inclusief Ouders
Fontys, Windesheim en het Seminarium voor Orthopedagogiek 
(WOSO-platform) organiseren tweejaarlijks voor leerkrachten 
en scholen een conferentie binnen het thema jonge kinderen. 
Doel is om samen te werken aan een goede start en verloop 
van de schoolcarrière van het jonge kind. Op vrijdag 7 maart 
vindt daarom in het KNVB Hotel te Zeist de conferentie Inclusief 
Ouders plaats. Scholen, leerkrachten en ouders  verkennen 
welke kansen samenwerking biedt voor een optimale ontwik-
keling van het kind. Communiceren, planmatig handelen, 
gelijkwaardigheid, opvoedingsperspectief en betrokkenheid 
van ouders staan centraal in negen werkateliers. Om niet óver 
ouders maar ook mét ouders te praten zijn er een aantal plaat-
sen gereserveerd voor ouders van jonge kinderen met speciale 
opvoedingsbehoeften en/of onderwijsbehoeften. Meer informa-
tie: www.onderwijsweb.nl. Aanmelden: leone.zielhuis@hu.nl

> Werkconferentie

Digitaal pesten
Veel leerlingen zijn slachtoffer van digitaal pesten (19-30 pro-
cent). De meeste leerlingen vertellen dit niet aan hun leerkrach-
ten. De omgeving, ouders en school onderschatten soms het 
probleem van digitaal pesten. Vanwege grote belangstelling 
herhaalt Pestweb de werkconferentie over digitaal pesten voor 
het basisonderwijs op woensdag 12 maart in Aristo te Utrecht. 
Doel van de conferentie is de deelnemers meer inzicht te geven 
in digitaal pesten en de verschillende manieren waarop digitaal 
pesten aangepakt kan worden. Kijk voor meer informatie en 
inschrijven op www.pestweb.nl. Pestweb geeft aan kinderen, 
jongeren, ouders en leerkrachten ook via de telefonische hulp-
lijn 0800-2828280, chat of e-mail een persoonlijk advies om 
pesten tegen te gaan.

> Conferentie

Nationale Rekendagen 2008
Leerkrachten basisonderwijs kunnen tijdens de Nationale 
Rekendagen op 27 en 28 maart in Conferentiecentrum NH 
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout aan de slag met hun reken-
wiskundeonderwijs. Deze landelijke conferentie wordt georga-
niseerd door het Freudenthal Instituut. De deelnemers buigen 
zich over de conferentiethema’s tijd, gecijferdheid en bijzondere 
rekenaars. In plenaire lezingen is er aandacht voor het omgaan 
met getallen in alledaagse situaties, toetsen en reken-wiskun-
deonderwijs voor jonge kinderen. Verder is er een practicum 
met opdrachten om voor zowel leerkrachten als leerlingen. 
Deelname kan door de school betaald worden uit nascholings- 
en professionaliseringsgelden. Meer informatie en inschrijven: 
www.rekenweb.nl

> Congres

Gezond Binnen
Op scholen is de ventilatie vaak ver onder de maat. De leer-
prestaties staan hierdoor onder druk. Daarom organiseert 
Stichting Platform Binnenmilieu het nationaal congres Gezond 
Binnen op donderdag 6 maart in de Meervaart in Amsterdam. 
In het plenaire deel staat de ontwikkeling van een nieuwbouw-
school centraal. Tijdens de middagsessies wordt ingegaan op 
het nieuwe overheidsbeleid (zie ook pag. 3) en de praktijk. 
SenterNovem presenteert goede voorbeelden en hoe die zijn 
te herleiden tot concepten die ook elders toepasbaar zijn, plus 
een programma van eisen om een nieuwbouwproces aan te 
sturen. Aan de thematafel een discussie over hoe partijen als 
gemeente, GGD en schoolbesturen kunnen samenwerken om de 
kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren. Meer informatie: 
www.gezondbinnen.nl 

> Gezonde voeding

Gratis KlasseLunch groep 8
Om leerlingen die bijna de overstap maken naar het voortge-
zet onderwijs bewust te maken van het belang van gezonde 
voeding, biedt Albert Heijn ook in 2008 een lesprogramma 
aan. KlasseLunch stelt hen gratis een gezonde lunch en een 
les over gezonde voeding beschikbaar op 10 april aanstaande. 
Vorig jaar deden 75.000 leerlingen mee. Leerkrachten kunnen 
het lunchprogramma inhoudelijk voorbereiden via het speciaal 
ontwikkelde lesmateriaal (met advies van het Voedingscentrum) 
op de website. Alle Nederlandse basisscholen worden uit-
genodigd deel te nemen aan deze KlasseLunch. Surf naar 
www.klasselunch.nl voor meer informatie en inschrijven.

> Scholenbouwprijs 2008

De duurzame school
Het thema van de scholenbouwprijs 2008, georganiseerd door 
het ministerie van OCW, is 'Het duurzame schoolgebouw, kwa-
liteit in samenhang'. De rol van het gebouw in het moderne 
onderwijs is groot. In tegenstelling tot vroeger staat het niet 
meer op zichzelf. Hoe wordt de relatie gelegd tussen het 
gebouw en zijn omgeving? Is het een gezond gebouw, duurzaam 
in materiaalgebruik en energetisch vermogen? Kunnen ruimten 
gemakkelijk worden hergebruikt? Veranderingen in de samenle-
ving en onderwijskundige ontwikkelingen stellen andere eisen 
aan de opdrachtgevers en de gebruikers van het gebouw. Met 
de Scholenbouwprijs wil de overheid opdrachtgevers stimule-
ren om goede gebouwen te realiseren, die aansluiten bij het 
onderwijsconcept. Alle opdrachtgevers die tussen 1 juli 2006 
en 1 september 2007 nieuwbouw, vernieuwbouw of renovatie 
hebben gepleegd boven een bedrag van t 500.000 (excl. btw) 
kunnen deelnemen. Aanmelden kan tot 21 maart 2008 via 
www.scholenbouwprijs.nl. De prijsuitreiking, waaronder een 
publieksprijs, is in januari 2009.
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goed onderwijs door goed management

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

> Netwerken
 Ik geef mij op voor het netwerk: __________________________________

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

 (t 210 leden / t 420 niet-leden)

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

 advisering op maat over:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

> Lidmaatschap
Aspirant lidmaatschap
  Bent u (nog) geen school- of locatieleider? Dan kunt u aspirant lid
  worden. Kosten bedragen t 25 voor schooljaar 2007-2008, t 15 vanaf 

1 januari 2008 tot 1 augustus 2008 (zie www.avs.nl voor de voorwaarden).
 Ik word aspirant AVS-lid per 1 januari 2008.
 Ik word aspirant AVS-lid per 1 augustus 2007.

Lid worden per 1 januari 2008
 Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 109 – t 160 (afhankelijk van

 het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
 van t 68 op mijn naam.

 Er is al een AVS-lid op mijn school. 
 Ik ontvang een acceptgiro van t 68 op mijn naam.
Lid worden per 1 augustus 2007

 Ik ontvang twee acceptgiro’s, één van t 186 – t 274 (afhankelijk van
 het aantal leerlingen) op naam van de school/organisatie en één
 van t 115 op mijn naam.

 Er is al een AVS-lid op mijn school. 
 Ik ontvang een acceptgiro van t 115 op mijn naam.

Kijk voor het huidige actieaanbod en de voorwaarden van het lidmaatschap 

op www.avs.nl > Vereniging > Lid worden

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

 voor schooljaar 2007–2008.

Persoonsgegevens

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

School- en organisatiegegevens

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

Regio:  Noord  Oost  Zuid  Zuidwest  Noordwest  Midden

Aantal leerlingen: ______________________

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

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

Bestellen kan ook via www.avs.nl

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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